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vacantei de

X»

e apropie vacanța 
de iarnă. După 
trei luni de școa
lă, de muncă și 
învățătură, vin zi
lele de odihnă, de

recreere, de distracție, pentru 
reîmprospătarea forțelor nece
sare unei noi etape de învă
țătură.

Școlarii șî elevii patriei 
noastre au nenumărate posibi
lități de a gusta din plin bucu
riile vacanței. Manifestînd gri
jă părintească pentru formarea 
și pregătirea tinerei generații, 
partidul, poporul s-au preocu
pat și se preocupă să creeze 
școlarilor condiții mereu mai 
bune de învățătură și viață, 
de odihnă și distracție. Și în 
acest an în perioada vacanței 
de iarnă, au fost create elevi
lor și școlarilor condiții de 
odihnă și distracție dintre cele 
mai bune.

Timp de 18 zile, pionierii, 
elevii și școlarii se vor bucura 
de o binemeritată și plăcută 
recreere. Organismul copiilor, 
solicitat intr-un efort susținut 
de muncă și învățătură, se va 
destinde, va căpăta noi forțe.

Printre frumoasele tradiții 
statornicite în viața tineretu
lui școlar, se numără și orga
nizarea unor acțiuni de va
canță odihnitoare, recreative. 
Organizațiile U.T.M. și organi
zațiile de pionieri, jn strinsâ 
colaborare cu conducerile șco
lilor au acumulat o experiență 
bogată privind organizarea 
plăcută, instructiv-educativă și 
recreativă a zilelor de vacanță.

In lumina experienței anilor 
trecuți s-a vădit limpede ce 
largi posibilități au organiza
țiile U.T.M. și de pionieri pen
tru ca, manifestând preocupare 
și inițiativă, să asigure ca ele
vii, școlarii să petreacă vacan
ța intr-un mod recreativ și în 
același timp instructiv.

In vacanța de iarnă din 
anul școlar trecut, spre exem
plu, organizația U.T.M. a Șco
lii medii nr. 4. din Capitală, 
în colaborare cu conducerea 
școlii, a organizat pentru ele
vi excursii, vizionări de_spec- 
tacole în colectiv, un concurs 
pe tema „Realizările regimu
lui democrat-popular” închi
nat zilei de 30 Decembrie; 
elevii au participat Ia revelio
nul organizat împreună cu ti
nerii muncitori de la Uzi
nele „Grivița Roșie”. La 
Școala elementară de 7 ani 
nr. 11 din Iași, pionierii au 
participat la o șezătoare muzi
cală, la o seară de povestiri pe 
tema „Vă invităm în țara le-

gendelor", la un festival ar
tistic „Te slăvim, patrie dra
gă" organizat în cinstea zilei 
de 30 Decembrie etc. Și în alte 
școli, organizațiile U.T.M., în 
colaborare cu profesorii au or
ganizat activități interesante, 
variate, cu bogat conținut edu
cativ.

Folosind experiența din anii 
trecuți, organizațiile U.T.M. 
din școli, instructorii de pio
nieri, în colaborare cu condu
cerile școlilor vor trebui să 
consulte pe elevi și pionieri, 
să le ceară sugestii in legătură 
cu activitățile la care doresc 
să participe, stabilind și în 
acest an măsuri pentru a orga
niza în zilele de vacanță acti
vități plăcute, care să-i atragă 
pe 
vii 
drumați să-și petreacă multe 
ceasuri din zilele de odihnă în 
aer liber. în acest scop pot fi 
organizate o seamă de acțiuni 
foarte atractive. Știm, de pil
dă, cît de îndrăgită de elevi și 
școlari este drumeția. Vacanța 
de vară a fost bogată în 
excursii prin țară, minunat 
prilej pentru ca elevii să cu
noască frumusețile patriei, 
realizările regimului democrat- 
popular, să se recreeze și să 
se călească fizicește. Și în a- 
propiata vacanță de iarnă dru
meția, excursiile să ocupe un 
Ioc însemnat in activitățile re
creative. Organizațiile U.T.M.. 
în colaborare cu conducerile 
școlilor, să stabilească din 
timp programul excursiilor, să 
asigure toate condițiile pentru 
buna desfășurare a acestora.

Organizațiile U.TJ4. sătești 
vor trebui să sprijine școlile 
pentru a organiza excursii cu 
copiii în afara satului, astfel 
ca ei să viziteze orașe, locuri 
istorice, să meargă în vizită ia 
copiii din satele vecine, să or
ganizeze activități in comun cu

elevi și școlari. Ele- 
și școlarii trebuie în-

aceștia, să viziteze gospodării
le agricole colective sau gos
podăriile de stat din acele 
sate etc. în același timp este 
recomandabil ca elevii și șco
larii de ia orașe să facă 
excursii în satele din apropie
re, să se întîlnească cu elevii 
și școlarii de la sat, să cunoas
că viața în gospodăriile colec
tive etc. Și, desigur, e necesar 
să existe o grijă deosebită 
pentru ca în timpul excursiilor 
să fie organizate activități a- 
decvate : vizite, seri distracti
ve, competiții sportive etc.

Organizarea de vizite în în
treprinderi. la locuri istorice, 
la muzee, 
vizionări 
cole, seri s 
sului, — 
atractive i 
pot fi antrenați 
larii.

în vacanță se 
faza raională a 
cultural artistic școlar. Ele
vii vor avea posibilitatea să 
admire și să-i aplaude pe co
legii lor, care, pe scenă se vor 
întrece în cintec, dans, reci
tări, în pregătirea unor spec
tacole de teatru, sau a unor 
spectacole ale brigăzilor ar
tistice de agitație. în ce pri
vește activitatea sportivă, un 
minunat prilej de intensifi
care a ei in timpul vacanței 
îl constituie tradiționalul 
campionat școlar.

în vacanță elevii și școlarii 
vor sărbători, alături de în
tregul popor, aniversarea Re
publicii — ziua de 39 Decem
brie. Cu prilejul acestei săr
bători pot fi organizate ac
țiuni care se bucură de mare 
Interes din partea elevilor și

, organizarea unor 
colective de speeta- 
ale cîntecului și dan- 
iată alte activități 
și instructive la care 

elevii șț șco-

va desfășura 
concursului

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a 3-a)
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Se dezvoltă 
producția 

tananți sintetici
La 

mice 
SIN,

produse chi
de sinteză 

Intrat,

fabrica de 
organice 

din București a 
zilele acestea, în funcțiune o
nouă instalație care a început 
să producă tanantul sintetic 
DDB

Proiectată de Institutul 
IPROCHIM și montată de 
colectivul întreprinderii de 
Montaje București cu utilaje 
produse în țară, noua insta
lație, rînduită pe trei paliere 
se caracterizează printr-un 
grad înaintat de mecanizare.

Noul produs completează 
gama de tananți sintetici fa
bricați în țara noastră pentru 
Industria de pielărie și încăl
țăminte.

Aspect de la noua instala
ție de la Fabrica de pro
duse organice de sinteză 
S-I.N. din Capitală dată re

cent în funcțiune

A fost îndeplinit planul anual 
la producția 

de laminate finite
Laminoriștii au îndeplinit 

sarcinile de plan prevăzute pe 
acest an la producția de lami
nate finite cu 18 zile înainte 
de termen.

Ei au sporit indicii de utili
zare a agregatelor pe care le 
deservesc cu 5—14 la sută față 
de 1960. Producția de lami
nate finite pline realizată în 
acest an depășește cu aproape 
30 la sută pe cea din 
trecut

anul

Laminoriștii de la Hune
doara, Reșița și Galați, care 
au căpătat o experiență va
loroasă în folosirea unor pro
cedee înaintate, ca de exemplu, 
laminarea la toleranțe mini
me și altele, au merite deose
bite în îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor de 
plan.

(Agerpres)

In zilele muncii patriotice
întrecerea oțelarilor 

hunedereni pen'ru 
sporirea producției 
este sprijinită și de 
tinerii mineri din Va
lea Jiului, care le-au 
trimis, de la începutul 
anului și pînă acum, 
peste 270 vagoane de 
fier vechi.

O/elarii de la Com
binatul siderurgic din 
Huneooa-a au primit

în an 25.000 
fier vechi, 

ce membrii

belșugului
Vă prezentăm patru chipuri din gene

rația tinerilor satului de astăzi. Patru 
tineri fruntași care asemeni sutelor de 
mii de tineri de la sate, urrnînd exemplul 
comuniștilor, își dăruiesc cu pasiune 
munca lor zilnică înfăptuirii cu 
succes a sarcinilor pe care le-a pus parti
dul în fața oamenilor muncii din agri-

PETBE A. CIOBOTARU

cultură, pentru dezvoltarea și întărirea 
sectorului socialist, pentru creșterea con
tinuă a producției agricole vegetale și a- 
nimale.

Ieri după-amiază ei au primit Diploma 
de onoare a Comitetului Central al 
U-T.M-, semn al înaltei prețuiri pe care o 
acordă organizația noastră activității lor.

MAB1A COSTICA

acest 
tone de 
colectat 
ceicr peste 1.8C0 bri
găzi utemlste de mun
că patriotică din re
giunea Hunedoara, 
imbrățițînd acțiunea 
inițiată de tinerii mi
neri de la Ghelar, de 
a valorifica fiecare 
bucată de fier vechi, 
tinerii din întreprinde-

rile și 
șelor 
Cilan 
fiecare 
muncă 
tru colecta-ea metale
lor vechi. în acest fel, 
ei au strins și predat, 
în medie, lunar cite 
1.850 tone de fier și 
fontă veche.

instituțiile ora- 
Hunedcara și 
organizează în 
lună zile de 
patriotică pen-

(Age-pres)

Folosind rațional 
masa lemnoasă

Prir.tr-o mai rațională ex
ploatare a lemnului, munci
torii forestieri din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară au 
obținut anul acesta, în plus, 
din aceeași masă lemnoasă 
exploatată, aproape 100.000 
m. c. de material lemnos. Co
lectivele de muncă din între
prinderile forestiere au reali
zat, de asemenea, cu 5 la sută

mai multă cherestea de cali
tatea I decit prevedea planul.

Colectivele fabricilor de 
cherestea din regiune s-au an
gajat ca pînă la sfîrșitul a- 
cestui an să dea, peste plan, 
material lemnos în valoare de 
30 milioane lei. în fruntea în
trecerii se situează colectivele 
de muncă de la întreprinde
rile forestiere din Gheor- 
ghieni, Reghin și Toplița.

ION M. BADUȘI ION BENEA

Ciește marea familie a țăranilor colectiviști din comuna Luna de Jos, regiunea Cluj. Fiind martore ale succeselor 
gospodăriei colective și ale avantajelor pe care le prezintă ea față de întovărășirea agricolă, 100 de familii au venit 
alături de colectiviști. Aparatul fotografic a surprins mo mentul în care țăranul Tulai Ion Nicu își semnează bucuros 

cererea de intrare în gospodărie

9.700 kg porumb 
boabe la hectar

s pecioliștii să-și 
spână cuvîntul. 
Este acesta sau 
nu un succes 
deosebit ? 9-700 kg 
porumb boabe la

hectar pe o suprafață din cul
tura mare a gospodăriei co
lective, în condiții de neiri- 
gare.

Echipa lor de tineret, echi
pa pe care o conduce Petre 
A Ciobotaru, de la G.A.C. MI- 
LOȘEȘTI raionul Slobozia a 
obținut o asemenea producție 
anul acesta de pe 27 de hec
tare. Iată de ce vorbim acum 
despre tînărul acesta ars de 
soare șl totdeauna bine dispus.

Succesul s-a născut iutii de 
toate din conștiința tinerilor 
acestei echipe că trebuie să-șl 
țină făgăduiala pe care au 
făcut-o față de organizația de 
partid, față de toți utemiștii, 
față de gospodăria colectivă; 
din înțelegerea faptului că ei 
sînt utenuști și trebuie să se 
afle întotdeauna alături de 
comuniști, în primele rînduri 
in pasionanta bătălie pentru 
recolte mari-

Și-au luat un angajament 
care, la început, după unii 
era „cam nechibzuit”; „Să de
pășim producția planificată". 
Producția planificată era de 
3.000 kg porumb boabe la 
hectar. S-au angajat să 
scoată 4.500

Colectiviștii așteptau rezul
tatul cu nerăbdare. Cei mai 
optimiști credeau că vor ob
ține cel mult 4 000.

Are vreo importanță că s-a 
obținut cu 5.200 kilograme 
mai mult decit prevederile op
timiștilor celor mai optimiști 
— membrii echipei de tineret? 
Are !

Cu atita îndîrjire și continuu 
entuziasm 
membri 
singuri 
zultatul 
tomicit 
reguli de disciplină și bună 
organizare îneît fiecare, dar 
absolut fiecare lucrare a fost 
făcută în condiții mai mult 
decît ireproșabile. Un amă
nunt ne poate vorbi despre 
toate celelalte. în tot timpul 
anului. niciunul din cei 18 
membri ai echipe: n-a lipsit 
o zi sau n-a întîrziat un ceas 
de la lucru. N-a fost admisă 
nici o abatere. Și se mai 
spune că inginerul agronom 
primea atît de des vizita Iui 
Ciobotaru îneît odată i-a 
spus : „Dacă mai merge așa, 
înti-o zi eu n-o să mai am ce 
să te învăț- O să trebuiască 
să mai învăț și eu I*

au lucrat cei 18 
ai echipei, îneît ei 
au fost mirați de re- 
obținut 1 Ei și-au sta- 
în echipă asemenea

Glumă, glumă, dar poate că 
a spus omul și un adevăr.

Am vorbit pînă acum despre 
echipă și nu v-am spus prea 
multe despre Petre A. Ciobo
taru.

Pentru toată munca echipei 
a răspuns el, șeful. Dar meri
tul lui cel mai însemnat este 
că a știut să îndrepte atenția 
membrilor din echipa lui către 
ce era mai important. El, așa 
cum se spune, a țintit departe 
și a organizat munca întregii 
echipe către acel scop- Are 
o minte ageră. A știut să-i 
vorbească fiecăruia pe înțele
sul lui dar în așa fel îneît toți 
să înțeleagă același lucru : 
„Măi băieți, noi sîntem ute- 
miști și trebuie să iacem tot 
ce ne stă în puteri pen
tru gospodăria noastră. 
Avem acum de obținut o pro
ducție mare de porumb. Dacă 
noi reușim să facem lucrul 
ăsta, înseamnă că le demon
străm tuturor că pămîntul nos
tru poate să producă mai mult 
și atunci experiența asta a 
noastră are să fie aplicată de 
toți. înțelegeți voi ce înseamnă 
asta pentru gospodăria colec
tivă ?

Băieții au înțeles, firește I 
Ca dovadă, succesul.

Acesta este Petre A. Ciobo
taru-

u i eT r e b

Ordinea, frumosul
rezerve ale producției

ra 14,30. La Uzi
nele de motoare e- 
lectrice din Capitală 
a luat sfîrșit schim
bul de dimineață. 
Cu cîteva minute

înainte a intrat In secția scule și . 
utilaje și schimbul II. Tinerii mun
citori din cele două schimburi s-au 
adunat, chiar acolo, lîngă mașini, 
într-o scurtă consfătuire. Primul a 
luat cuvîntul secretarul comitefu- 
tului U.T.M. pe secție, Lazăr Vic
tor. El n-a trebuit să facă o in
troducere prea mare, pentru că 
toți tinerii știau despre ce este 
vorba. Membrii comitetului 
U.T.M. discutaseră cu fiecare în 
parte încă cu o săptămînă în ur
mă despre faptul că vineri 15 de
cembrie, ora 14,30 va avea loc o 
consfătuire în legătură cu apli
carea în secția lor a inițiativei ti
nerilor de la Uzinele >,Tudor Vla- 
dimirescu"*

★
Cu puțin timp în urmă, în uzi

nă a avut loc discutarea cifrelor

de plan pe anul 1962 prilej cu 
care întregul colectiv a stabilit, 
cu grijă și chibzuință, o seamă 
de măsuri tehnico-organizatorice 
care să ducă la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor pe anul vii
tor. La această adunare comitetul 
U.T.M. s-a angajat să organizeze 
mai bine munca tineretului pen
tru ca acesta să-și aducă o con
tribuție mai mare în anul viitor 
la îndeplinirea planului.

Dovadă că membrii comitetu
lui U.T.M. privesc încă de pe a- 
cum cu seriozitate îndeplinirea a- 
cesfui angajament a fost însăși 
convocarea acestei consfătuiri. La 
data și ora stabilită consfătuirea 
a avut loc.

Deși știau toți despre ce este 
vorba, secretarul comitetului U.T.M. 
a ținut totuși să spună la începu
tul discuției cîteva cuvinte. El a 
vorbit despre faptul că tineretul 
din secție și-a propus de mai 
multă vrerea să aplice la locul de 
muncă îhjfi^va tinerilor de la 
Uzinele, șjțuoor Vladimirescu" —

gîndit însă să 
prevederile a- 
stabilească îm- 
asemenea mă- 
să ducă la o

mașinile și sculele să fie bine în
grijite ca în jur să domnească cea 
mai deplină curățenie, ca secția 
să arate mai frumoasă.

Oamenii au luat cuvîntul rînd 
pe rînd, și au făcut propuneri, 
s-au stabilit pe loc cele mai bune 
măsuri, cu asentimentul întregului 
colectiv a| secției.

„Pentru cel mai organizat loc de 
muncă, pentru ordine și curățe
nie, pentru o atitudine civilizată 
în producție". în această privință 
s-au făcut unele lucruri bune. Co
mitetul U.T.M. s-a 
lărgească practic 
cestei inițiative să 
preună cu tinerii 
suri îneît aceasta
substanțială îmbunătățire a orga
nizării muncii tineretului, la crea
rea unei ambianțe plăcute, fru
moase în secții.

— Noi ne-am propus — a spus 
secretarul — ca în anul viitor să 
punem în valoare toate rezervele 
interne pentru a îndeplini cu 
succes planul de producție pe 
anul 1962. Cred că sînteți cu to
ții de acord că una din căile care 
duc la sporirea productivității 
muncii, la ridioarea calității pro
duselor este buna organizare a 
muncii. Asta înseamnă ca la fie
care loc de muncă să domnească 
ordinea perfectă, oa timpul de 
lucru să fie folosit din plin, ea

Organizare judicioasă 
— muncă spornică
Discuția în jurul organizării ju

dicioase, pline de grijă a locului 
de muncă a fost interesantă, in
structivă. S-a vorbit mai înfîi des
pre însemnătatea ei deosebită. 
Ce se întîmplă cînd un tînăr nu 
știe să-și organizeze bine mun
ca ? Dimineața, cînd vine în sec
ție trebuie înfîi să piardă vreme 
pînă cînd primește comanda pen
tru ziua respectivă, pînă cînd își 
alege sculele, pînă își pregătește 
efectiv locul unde își desfășoară 
munca.

Toate acestea înseamnă minute 
foarte prețioase, care duc la scă
derea randamentului.

— Gîndifi-vă, spunea șeful sec
ției, ce mari avantaje are fiecare 
de pe urma unei mai bune orga
nizări a locului de muncă. Dacă 
va fi aprovizionat cu materiale, 
dacă sculele cu care lucrează 
vor fi aranjate in dulapuri și ser
tare în ordinea operațiilor, dacă 
vor fi întreținute în bune condi- 
țiuni, munca lui va fi mai spor
nică, va lucra fără grabă, mai 
chibzuit. Pentru că, în loc să pierzi 
vremea, de pildă, căutînd un șpi- 
ral printre sculele trînfite în neo- 
rînduială, îl poți găsi cu multă 
ușurință dacă acestea sînt bine 
aranjate.

lată de ce prima sarcină sta
bilită în această problemă a fost 
instituirea ordinei exemplare în 
dulapuri și sertare, la locul de

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Costică, 
gospodăria agricolă 
colectivă „7 Noiem- 
brie"-8eșenova Nouă, 
raionul Timișoara. 
Cei care o cunosc 

mai îndeaproape vorbesc despre 
ea ca despre un om deosebit, o 
respectă și o prețuiesc. Ea a fost 
aleasă delegată la Consfătuirea 
pe țară a colectiviștilor.

Faptele care i-au adus această 
prețuire par simple, dar au un în
țeles adînc. Acum doi ani, gos
podăria colectivă a trimis-o |a un 
curs organizat la Timișoara pentru 
crescătoarele de păsări. Pînă a- 
tunci gospodăria nu avea o cres
cătorie de păsări. Oamenii își fă
cuseră părerea că la ei nu se pot 
crește păsări, că nu-i rentabil.

La întoarcerea de la cursuri 
Maria Costică a primit un lot de 
3.000 de pui de o zi. Puțin speria
tă, fata s-a dus la președinte.

— Mi-e frică I Dacă o să moa
ră ? Dacă n-am să fac față ?

Președintele i-a spus cuvinte de 
încurajare, i-a dat încredere în 
forțele ei. Au încurajat-o și i-au 
promis ajutorul lor și tovarășii ei 
diți organizație, utemiștii cărora 
le-a cerut sfatul.

— Trebuie să se poată 1 
în primele săptămîni, Maria a 

vegheat zi și noapte și s-a gîndit 
la tot ce ar trebui să tacă. A avut 
grijă ca puii să aibă un așternut 
cald. Ca să mențină curățenia vă- 
ruia nu odată pe săpfămînă cum 
spunea cartea, ci în fiecare 
Unii chiar făceau haz văzînd-o 
fiecare zi cu găleata de var și 
bidineaua. Ii spuneau : „Dacă

zi. 
în 
cu 
o 

s-o mai fii mult așa o să ajungem

să ne coste varul mai mult decîf 
valorează toți puii tăi 1“

Maria nu lua seama la glume. 
Ea știa că în ferma ei de pui nu 
trebuie să pătrundă nici măcar 
un...microb. Și arma ei cea mai 
sigură erau bidineaua și căldarea 
cu var.

Tînăra crescătoare s-a apucat să 
învețe cu îndîrjire, să citească, 
să-l sîcîie cu întrebări pe ingine
rul agronom și pe veterinar. Știa 
că trebuie să învețe cu orice chip, 
cît mai mult pentru că scopul pe 
care-l avea ea, acela de a face 
din crescătoria de păsări o sursă 
importantă de venit pentru gos
podăria colectivă, îl poate atinge 
numai dacă are să știe 
spune știința în legătură 
seria ei.

Mai tîrziu, gîndindu-se 
putea să hrănească mai 
mai economic puii, i-a venit ideea 
să folosească fructele căzute din 
pomi, resturi de spanac și de alte 
zarzavaturi care nu mai puteau 
fi valorificate. Hrana alcătuită în 
felul acesta a făcut ca puii să 
crească sănătoși.

Acestea au fost primele încer
cări prin care a trecut Maria. Ea 
și-a dovedif și în alte împrejurări 
hărnicia și iscusința.

Cei 3.000 de pui au fost valo
rificați. A urmat o serie de 4.000 
pe care i-a crescut m,ai bine, 
avînd de acum experiență. A rea
lizat o economie de 4.000 kg 
boabe, a redus mortalitatea cu 
mult sub cifra admisă.

Așadar, gospodăria lor colec
tivă poate să crească păsări și 
încă cu rezultate foarte bune ;

tot ce 
cu me-

cum ar 
bine și

(Continuare in pag. a 2-a)



Filme despre sate
pentru sate

Fruntași pe frontul belșugului

Cea mai importantă realiza
re din acest an a studioului 
cinematografic „Al. Sahia» o 
constituie, fără îndoială, seria 
de filme documentare închi
nate vieții noi a satului nos
tru. Este vorba despre 16 fil
me turnate fiecare în altă re
giune a țării, formînd astfel 
o vastă imagine a transfor
mării socialiste a agriculturii 
noastre, a marilor schimbări 
ce se petrec în Viața satelor 
romînești.

Ne-am adresat regizorului 
VIRGIL CALOTES
CU, redactor-șef al 
filmului documentar 
de la studioul „Al. 
Sahia“, rugîndu-1 să 
ne vorbească despre 
aceste producții ci
nematografice desti
nate satelor.

— Colectivul de crea
tori al studioului nostru 
spus tov. V. Calotescu - 
la realizarea acestor filme despre 
sate și pentru sate, inspirat fiind de 
importantele hotărîri ale Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
din iunie—iulie 1961. Scenariștii, 
regizorii, operatorii, comentatorii 
și-au propus să popularizeze 
succesele gospodăriilor agricole 
colective din diferite regiuni, să 
sublinieze metodele folosite de 
acestea în vederea întăririi lor e- 
conomico-organizatorice, să arate 
forța de atracție pe care G.A.C.- 
utile o au pentru țăranii ce n-au 
pășit încă pe calea colectivizării, 
să arate roadele colectivizării.

Fiecare film — adevărată mo
nografie a cîte unei regiuni — 
este destinat regiunii unde a 
fost turnat. Ținînd seama de acest 
lucru, s-a pus accentul pe speci
ficul local. De pildă, filmul des
pre regiunea București insistă a- 
supra problemelor irigației. Același 
film, ca și cel despre Dobrogea, 
se ocupă de felul cum trebuie 
întărite organizatoric gospodăriile 
colective.

— V-am ruga să ne spuneți : 
care sînt cele 
aceste filme ?

— Este greu 
puns concret, 
avea loc un fel de consfătuire a 
cercului de creație al studioului, 
cînd întregul nostru colectiv se va 
pronunța în acest sens, cu scopul 
de a evidenția cele mai bune 
realizări. Aș putea să vă spun 
totuși care sînt filmele ce s-au 
impus prin forța lor propagandis
tică și agitatorică. In primul rînd, 
as cita documentarul închinat agri-

mai reușite dintre

să vă dau un răs- 
Luna aceasta va

restrînse ca „suprafață", aprofun- 
dînd, în schimb, unele probleme

culturii regiunii Hunedoara, re
gizat de Boiangiu, cel despre re-

de la 17
TEATRUL DE OPERĂ ȘI 

BALET AL R. P. ROMÎNE : 
SPĂRGĂTORUL DE NUCI - 
duminică 17 (orele 11) ; BO
RIS GODUNOV — duminică 
17 (orele 19,30) ; CARMEN - 
marți 19 (orele 19,30) ; LUCIA 
DE LAMMERMOOR — miercu
ri 20 (orele 19,30); LACUL 
LEBEDELOR - joi 21 (orele
19.30) ; RIGOLETTO — vineri 
22 (orele 19,30) ; NĂPASTA 
(premieră) — sîmbătă 23 (orele
19.30) ; TRAVIATA — dumini
că 24 (orele 11) ; TRUBADU
RUL — duminică 24 (orele
19.30) .

TEATRUL DE STAT DE O- 
PERETĂ: ELIXIRUL DRA
GOSTEI — duminică 17, dumi
nică 24 (orele 10,30), luni 18, 
miercuri 20 (orele 19,30); LĂ- 
SAȚI-MĂ SĂ CÎNT — dumini
că 17 (orele 19,30); LYSISTRA- 
TA — marți 19, sîmbătă 23 (o- 
rele 19,30) ; VÎNZĂTORUL DE 
PĂSĂRI - joi 21 (orele 19,30); 
VĂDUVA VESELĂ - vineri 
22 (orele 19,30); BOCCACCIO 
— duminică 24 (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. 

giunea Galați, în regia lui I. 
Moscu și a uiemistului E. Popită, 
apoi cele despre regiunile Cri- 
șana (regizori : E. Popovici și P. 
Gîlmeanu), București (în regia lui 
M. Popescu și Al. Sirbu) .și Do- 
brogea (regizat de utemistul D. 
CheșuJ. Subliniez că utemiștii din 
studioul nostru au pornit cu en
tuziasm la realizarea acestei sar
cini și printre ei trebuie mențio
nați Gh. Horvath, care a lucrat la 
filmul despre regiunea Banat. 
E. Nusbaum. unul din autorii do
cumentarului despre agricultura

Interviul nostru cu regizorul 
Virgil Calotescu, redactorul-șef 

al filmului documentar 
de Ia studioul „Al. SahiaM

regiunii Mureș-Autonomă Maghia
ră, C. Budișteanu, care, alături 
de D. Done, a făcut filmul des
pre reqiunea lași, ca și operatorul 
S. Huzum, câre a filmai în re
giunea Cluj, sub conducerea re
gizorului M. Ilieșu.

— Toate aceste 16 producții sînt 
prezentate în cadrul Festivalului 
filmelor la safe 1

— Firește. Și prezentarea lor are 
loc într-un cadru mai puțin obiș 
nuit. Ele sînt adesea însoțite de 
colecfivișfii-eroi ai respectivului 
film, care povestesc despre mun
ca și realizările lor.

— V-am ruga să ne vorbiți și 
despre filmele de știință popu
larizată, prezentate în cadrul 
Festivalului pe ecranele satelor.

— Paralel cu filmele despre care 
am vorbit mai înainte, studioul 
nostru a realizat și un număr im
portant de filme de știință popu
larizată, destinate, de asemenea, 
satelor. Avind un caracter didac 
tic, filmele acestea — produse cu 
ajutorul direct al Ministerului Agri
culturii — prezintă o serie de me
tode de 
să ducă 
agricole.
creșterea 
darie de 
producției de lapte, de lină, de 
carne. „Culturi în sere"
D. Done) a obținut recent medalia 
de bronz la Festivalul internațio
nal al filmului tehnic care s-a ți
nut la Budapesta.

— Experiența anului acesta va 
fi desigur, folosită și anul viitor l

— Fără îndoială. Planul nostru 
tematic include o altă serie de 
monografii pe feme agricole. Ele 
vor fi, ca să spunem așa, mai

muncă înaintate, menite 
la creșterea producției 
S-au făcut filme despre 
animalelor Intr-o gospo- 
stat, despre creșterea

(regizor

pînă la 24 decembrie 1961
CARAGIALE" (Sala Comedia): 
APUS DE SOARE — duminică 
17 (orele 10), sîmbătă 23 (orele 
15); CIDUL — duminică 17, 
duminică 24 (orele 15); CÎND 
SCAPĂTĂ LUNA — duminică 
17 (orele 19,30) ; REGELE 
LE AR — marți 19 (orele 19,30); 
ANNA KARENINA — miercuri 
20, vineri 22 (orele 19,30); PO
VESTE DIN IRKUTSK - joi 
21 (orele 19,30) ; OAMENII ÎN
VING — sîmbătă 23, duminică 
24 (orele 19,30). (Sala Studio) : 
TARTUFEE — duminică 17, 
duminică 24 (orele 10) ; SICI
LIANA — duminică 17, dumi
nică 24 (orele 15), luni 18, mar
ți 19 (orele 19,30); FIICELE
— duminică 17, miercuri 20, 
vineri 22 (orele 19,30) ; NĂ
PASTA - joi 21 (orele 19,30); 
HANGIȚA—sîmbătă 23 (orele
19,30) ; MILIONARII - dumi
nică 24 (orele 19,30).

TEATRUL „C. NOTTARA* 
(Sala Magheru): ANTONIU ȘI 
CLEOPATRA - duminică 17, 
duminică 24 (orele 10), marți 
19 (orele 19,30); PYGMALION
— duminică 17, duminică 24 
(orele 14,30), vineri 22 (orele

ale construirii socialismului la sate. 
Adică nu vor vorbi despre o re
giune întreagă, ci despre o anu
me gospodărie colectivă, arătind 
ce metode a folosit respectiva 
gospodărie oenfru obținerea reali
zărilor la care a ajuns. Două din
tre aceste filme au și intrat in pro
ducție : regizorul Al. Sirbu — unul 
din autorii filmului despre regiu
nea București — face un film în 
aceeași regiune, la G.A.C. din Fă- 
căeni, iar regizorul 
operatoarea 
film la

E. Sekler și 
FI. Holban fac un 

G.A.C. Otopeni, despre o 
gospodărie care aprovi
zionează Capitala cu 
produse agro-alimen- 
tare. Va continua, fi
rește și seria de filme 
de știință popularizată, 
care se vor ocupa aflt 
de cultura mare de cîmp, 
cît și 

zootehniei. Ca 
ani, lunar vom 
jurnalul cinematografic 
dm agricultură", care refiec'ă rea
lizările colectiviștilor ><fin întreaga 
țară obținute pe baza hotăririlor 
partidului.

de problemele 
și în ceilalți 
trimite satelor

„Noutăți

DAN LĂZĂRESCU (Agerpres)

Școala profesională C.F.R.-Pitești- Maistrul Mincă Ilarion împărtășește elevilor tainei» 
meseriei Foto : O. PLECAN

19,30) ; FIUL SECOLULUI - 
duminică 17 (orele 19,30); 
SCANDALOASA LEGĂTURĂ 
DINTRE DOMNUL KETTLEE 
ȘI DOAMNA MOON - miercu
ri 20 (orele 19,30); CYRANO 
DE BERGERAC - joi 21 (orele
19,30) ; CÎND ÎNFLORESC 
MIGDALII — sîmbătă 23 (ore
le 19,30); ÎN NOAPTEA ASTA 
NU DOARME NIMENI - du
minică 24 (orele 19,30). (Sala 
Studio): SCANDALOASA LE
GĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA 
MOON — duminică 17, dumi
nică 24 (orele 10,30), marți 19, 
vineri 22 (orele 20); BĂIEȚII 
VESELI — duminică 17, dumi
nică 24 (orele 16), miercuri 20, 
joi 21 (orele 20); CÎNTÂ PRI
VIGHETORILE - duminică 17, 
sîmbătă 23 (orele 20) ; VIORI 
DE PRIMĂVARA - duminică 
24 (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURD- 
ZA BULANDRA' (Sala Matei 
Millo) : MOARTEA UNUI CO
MIS VOIAJOR - duminică 17 
(orele 10); AL PATRULEA - 
miercuri 20, duminică 24 (ore
le 19,30) : SFÎNTA IOANA - 
joi 21 (orele 19.30), duminică 
24 (orele 15) ; CUM VĂ PLA
CE — vineri 22 (orele 19,30); 
PASSACAGLIA — duminică 
17, sîmbătă 23 (orele 19,30); 
ÎNTOARCEREA — duminică 
17 (orele 15), duminică 24 
(orele 10) (Sala Filimon Sîr- 
bu): CRED ÎN TINE - marți 
19, joi 21 (orele 19.30). dumini
că 24 (orele 15) ; TAKE. IAN- 
KE ȘI CADÎR — miercuri 20, 
duminică 24 (orele 19,30); ME

Se Împart veniturile bă
nești la gospodăria colec
tivă „Nicolae Bălcescu" 
din comuna Adunații Copă- 
ceni, regiunea București- 
Colectiviștii primesc o răs
plată bogată pentru munca 

lor
Foto : AGERPRES

Echipele selecționate de tenis 
de masă ale R. P. Rcmîne și 
R. P. Chineze și-au continuat 
simbătă pregătirile susținind 
un meci mixt. Echipa oaspete 
a cîștigat cu scorul de 9—1. 
In cele mai. spectaculoase în
tâlniri Iun Kuo-tuan l-a învins 
cu 2-1 pe Rethi, iar Maria 
Alexandru a cîștigat cu 2—0 
la Ti-Cian-Hua.

Astăzi echipele R. P. Româ
ne și R. P. Chineze susțin o 
nouă întâlnire.

Consiliul Federației italiene 
de fotbal a confirmat partici
parea echipei de juniori a 
Italiei la viitorul turneu 

in 
in

la viitorul 
U.E.F.A., care va avea Ioc 
primăvara anului 1962 
R.P. Romînă.

Totodată s-a hotărit 
echipa reprezentativă a Italiei 
să participe la a doua ediție 
a „Cupei Europei" inter-țări.

NAJERIA DE STICLĂ - du
minică 17 (orele 15), vineri 
22 (orele 19,30), duminică 17, 
duminică 24 (orele 10) ; UN 
STRUGURE ÎN SOARE - 
sîmbătă 23 (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINE
RET ȘI COPII (Sala pentru 
tineret) : CINE A UCIS - du
minică 17 (orele 11), marți 19, 
joi 21, sîmbătă 23 (orele 20), 
duminică 24 (orele 15) ; NILA
— duminică 17, miercuri 20, 
vineri 22, duminică 24 (orele 
20). (Sala pentru copii): DOI 
LA ARITMETICA - duminică 
17 (orele 11), duminică 17, 
marți 19, joi 21, sîmbătă 23 
(orele 18); BĂIATUL DIN 
BANCA A DOUA — miercuri 
20, vineri 22, duminică 24 (o- 
rele 18) ; EMIL ȘI DETECTI
VII (premieră) — duminică 24 
(orele 11).

TEATRUL MUNCITORESC 
C.F.R.-GIULEȘTI: MOTANUL 
ÎNCĂLȚAT — duminică 17 (o- 
rele 10) ; VECINI DE APAR
TAMENT — duminică 17, vi
neri 22 (orele 19,30), duminică 
24 (orele 10) ; HOȚII ȘI VAR- 
DIȘTII — marți 19, miercuri 
20 (orele 19,30); FLORI VII
- joi 21 (orele 19,30) ; FATA 
CU PISTRUI - sîmbătă 23, 
duminică 24 (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : 
CELEBRUL 702 — duminică 
17, duminică 24 (orele 11), 
miercuri 20, joi 21. vineri 22 
(orele 19,30) ; MI SE PARE 
ROMANTIC - sîmbătă 23 (o- 
rele 19,30); PRIETENA MEA

(Urmare din pag. l-a) 

pot, deci, să crească și pe această 
cele veniturile gospodăriei. lată 
ce s-a străduit să demonstreze și 
a demonstrat Maria Cosfică.

Ea este o tată simplă și mo
destă, o utemistă destoinică care 
și-a înțeles datoria ei, aceea de 
a-și pune puterea de muncă, 
priceperea în slujba dezvoltării 
gospodăriei Colective.

Așa cum trebuie 
să fie un utemist!

trecute Ion
Răduși și-a 
din atelierul

ilele
M.
scos
mecanic tractorul
reparat și l-a așe
zat în remiză- 
lui e gata acum

După 
calificat a primit în 

un K. D-, apoi un 
Iată toată biografia

cu lucrările fă- 
Șeful de brigadă 
niciodată ob3er- 
calitatea lucrări- 

bri- 
exi-

Tractorul ] ’ ~ ____
pentru viitoarele campanii.

Răduși e un băiat scund și 
vesel. Are 21 de ani- S-a năs
cut în satul Dorobanțu din ro- 
ionui Călărași, nu departe de 
Ciocănești, unde se află 
S.M.T -ul A lucrai la cîmp, 
apoi gospodăria l-a trimis la 
școala de tractoriști, 
ce s-a 
păstrare 
U.T.O.S- 
lui. O biografie mai simplă nu 
știu dacă e cu putință- Sînt 
oameni la care te impresio
nează biografia lor bogată. 
Nu e cazul lui Răduși. Ceea 
ce e important și impresio
nant la flăcăul acesta este 
pasiunea Iui pentru muncă, 
dragostea lui pentru meserie, 
lucruri manifestate nu prin 
acte spectaculoase, ci prin 
fapte zilnice, care vădesc 
perseverență și devotament. 
Bunăoară : Niciodată în „ca
riera" lui de tractorist n-a 
executat o lucrare proastă. Nu 
i s-a dat să refacă nimic- Nu 
s-au iscat niciodată discuții 
în legătură 
cute de el.
nu i-a făcut 
vații pentru 
lor (cu toate că șeful de 
gadă este 
gent).

Credeți 
scăpat din 
unde ! Mai 
nou în meserie șeful de bri
gadă a stat zile întregi pe 
tractorul lui sau l-a așteptat 
la capătul tarlalei. Inginerul 
agronom s-a ținut odată o zi 
întregă după tractorul condus 
de Răduși și a măsurat adîn- 
cimea arăturii-

Nu, el n-a greșit niciodată. 
Nu vi se pare acesta un fapt 
extraordinar pentru un tracto
rist care abia a terminat 
școala ? Poate vreți să știți 
ceva despre cantitatea muncii 
lui. lată o statistică a situa
ției lui de plan : 1961. Cam
pania de primăvară. Planifi
cat 200 de hantri, realizat 
800- Campania de vară : pla
nificat 300 hantri, realizat 600. 
Campania de toamnă : plani
ficat 300 hantri, realizat 500.

a

un om foarte

cumva că a 
vedere ?

ales pentru că e

fost 
Da de

Și consecința muncii lui

PIX — duminică 17, duminică 
24 (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE 
STAT : CIRI BIRI BOM - du
minică 17, marți 19, miercuri 
20, vineri 22 (orele 20) ; LO
ZUL CEL MARE - joi 21, 
sîmbătă 23 (orele 20) ; PRO
FESORUL MAMLOCK - du
minică 24 (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ 
(Sala Academiei) : CACTUS 
ÎNTÎIUL ȘI ULTIMUL - du
minică 17, duminică 24 (orele 
11), sîmbătă 23 (orele 16) ;

CINEMA
Austerlitz : Patria (8 ; 11;

14,15; 17,30; 20,45), Elena Pa
vel (9,30; 12; 15,15; 18,30; 21,45). 
Cînd primăvara e fierbinte : 
16 Februarie (16; 18; 20). în
frățirea între popoare (16; 18; 
20), Miorița (10; 12; 16,30;
18,45; 21). Libertății (16,30; 
18,30; 20,30). Defileul: Ma
gheru (10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), I. C. Frimu (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Sonate: 
Republica (8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), București
(8,30; 10,35; 12,40; 14,50; 17;
19; 21), V. Roaită (7,45; 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Volga (9,45; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Te iubesc viață : 
Alex. Sahla (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), B. Deiavrancea (- î 

fost că de pe suprafețele lu
crate de el gospodăria colec
tivă a obținut producții mari • 
de pildă, la porumb •— 4.000 
kg boabe la hectar. Răduși 
este utemist. Grupa U.T.M. din 
brigada lor, a V-a, are multe 
sarcini și principala este a- 
ceea de a veghea asupra 
muncii tinerilor tractoriști, a 
supra educării lor în spiritul 
unei atitudini serioase față de 
muncă. Grupa U.T.M. a făcut 
lucrul acesta și cazul cel mai 
recent a fost discutarea faptu
lui că la semănat tractoristul 
Iile Vîrban a făcut „greșuri" 
mari. S-au discutat în ședința 
grupei și acolo i-a spus și Ră
duși : „Nu înțeleg cum te-a 
lăsat inima să dai lucru peste 
cap, să-ți bați joc de meseria 
ta și să faci semeteul de ru
șine 1“

Pentru Răduși aceste două 
lucruri sînt deosebit de im
portante încîi dacă cineva 
nu-și respectă cuvîntul, nu-și 
face meseria cum trebuie este 
indignat și dimpotrivă i se 
umple sufletul de bucurie cînd 
vede că omul muncește cu 
pasiune, și face numai lucruri 
bune- într-un cuvînt este așa 
cum trebuie să fie un utemist.

Limitele" pot fi 
depășite

Ion,înărul Benea 
îngrijitor . — mul
gător la vacile 
gospodăriei agri
cole colective „Gh. 
Dimitrov" din co

muna Bechet, raionul Cora
bia, după ce s-a urcat în tre-

ORDINEA, FRUMOSUL -
REZERVE ALE PRODUCȚIEI

(Urmare din pag. l-a)

muncă al fiecăruia. Dar cîte alte 
probleme nu se ridică în privința 
bunei organizări a muncii ? lată, 
de pildă, cîteva din măsurile con
crete care au fost stabilite. In 
primul rînd, pregătirea lucrului cu 
o zi înainte (cunoscînd din vreme 
ce anume vei lucra a doua zi ai 
posibilitatea să consulți înainte 
desenul, să te aprovizionezi cu 
materialul necesar să-ți revizuieșfi 
sculele de care ai nevoie). în te
lul acesta, ziua de lucru începe 
din plin încă din primele minute, 
lată deci o prețioasă rezervă in
ternă pentru creșterea productivi
tății muncii. Ținerii au făcut apel 
la conducerea secției pentru a li 
se repartiza comenzile dinainte, 
pe.nt-u ca să-și poată pregăti Io- 
crui în ca e rza. rwci amănunte.

p-~*e măsu-'p ca~e au 'ost_ 
stabiiite se numără, ae asemenea, 
reamplasarea menghinelor pe 
bancuri, conform indicațiilor teh
nologice, aranjarea și stivuirea 
pieselor. Dacă privești prin sec
ție întîlneșfi numeroase piese Sau 
materiale care stau aruncate claie 
peste grămadă, fără a fi de stric
tă necesitate în procesul de pro
ducție și care încarcă locurile de 
muncă. Pentru descongestionarea 
secției tinerii au cerut să se or
ganizeze mai bine magazia de 
materiale pentru ca acestea să fie 
scoase de acolo numai pe măsura 
necesității lor în procesul de pro
ducție, S-a hotărît, deasemenea, 
ca fiecare tinăr să-și confecțione
ze o seamă de scule cu care 
să-și completeze necesarul, să se 
confecționeze lădițe pentru scu
lele cu care lucrează muncitorii 
de la mașini. Fiecare știe că dacă 
sculele se (in pe capacul cutiei 
de viteză a strungului acest lucru 
dăunează și incomodează.

Drămuind fiecare lucru, chib
zuind, gindind cu maturitate, ti
nerii au găsit numeroase soluții 
pentru o mai bună organizare • 
muncii. Și cu toții au fost de a- 
cord că fiecare din aceste măsuri 
va face ca la fiecare loc de mun
că productivitatea să crească.

Ca la farmacie

— Priviți in jurul vostru — a 
spus tînărul inginer Gheorghe To
ma.

Tinerii s-au uitat în jurul lor.

UMOR PE SFORI — duminică 
17 (orele 19); CĂLUȚUL CO
COȘAT — marți 19, joi 21 (o- 
rele 16) ; HARAP ALB - 
miercuri 20 (orele 16) ; MICUL 
PRINȚ — duminică 24 (orele 
19). (Sala Orfeu) : ALBĂ CA 
ZĂPADA — duminică 17 (orele 
11), joi 21, vineri 22 (orele 16); 
MÎNA CU CINCI DEGETE — 
duminică 17, duminică 24 (o- 
rele 20,30) ; ȚĂNDĂRICĂ LA 
MOȘI — marți 19 (orele 16); 
DOCTORUL AUMĂDOARE - 
miercuri 20 (orele 16), sîmbă
tă 23 (orele 10), duminică 24 
(orele 11). 

TOGRAFE
18; 20). Vîrsta dificilă ; rulea
ză la cinematografele Gh. Do- 
ja (10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Flacăra (15; 17; 19; 21).
Circul fără cupolă: V. Alec- 
sandri (15; 17; 19; 21), Lumi
na (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amiază 16; 18,15; 20,30. 
Tăunul: rulează la cinemato
graful M. Gorki (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,50; 21) Război și
pace (ambele serii): Central 
(8,45; 12,30; 16,15; 20). Vîntul 
s-a oprit în zori: Victoria (10; 
12; 15; 17; 19; 21), 23 August 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), N. Băl- 
ceseu (16; 18,15; 20,30). Hanul 
din Spessart: Tineretului (11; 
16; 18,30; 21). Acțiunea Cobra: 
Chiltur»! (16; 19,15; 20,30).

nul de București și a ocupat 
un loc într-un compartiment, 
a încercat să afle care pînă 
unde călătorește. Un moș care 
urcase înainte, după o vreme 
a strîns din sprâncene și l-a 
întrebat:

— Da tu, mă băiete, de unde 
ești ?

— Eu ? Din Bechet. Sînt în- 
grijitor-mulgător acolo la gos
podăria colectivă.

— Și unde mergi ? l-a des
cusut după o vreme.

— Sînt delegat la Consfătui
rea pe țară a țăranilor colec
tiviști.

Bătrînul dă semne de mi
rare.

— Dar pentru care fapte 
te-au trimis tocmai pe tine 
acolo ?

Lucrurile s-au lămurit re
pede. Tînărul Benea Ion, i-a 
vorbit despre munca lui. Ba 
chiar „s-a lăudat" că a obți
nut de la o vacă o producție de 
lapte de 5.200 litri. Și asta 
numai pînă la 1 decembrie.

— Fugi, mă băiete, doar n-o 
fi fîntînă vaca aia, i-a zis mo
șul neîncrezător...

Vaca asta există. O are în 
îngrijire utemistul Ion Benea 
și de la ea a obținut, îfitr,- 
adevâr, pînă la 1 decembrie o 
producție de 5.200 litri lapte. 
El o numește „vaca de expe
riență". Explicația este simplă. 
De la fiecare din cele 13 vaci 
pe care le are în primire el 
trebuia să obțină, potrivit pre
vederilor planului, cîte 2.000 
litri lapte în anul acesta. Prin- 
tr-o bună îngrijire, prin fura
jare rațională Ion Benea a 
reușit să obțină un spor, pînă 
la 1 decembrie, de 380 litri 
lapte de la fiecare vacă. Re
zultatul este mulțumitor. Pe 
el însă nu l-a mulțumit. Era

Deocamdată nu aveau cu ce să 
se laude în privința curățeniei. 
Pe sub bancuri mai sînt aruncate 
șuruburi, piese, cocoloașe de hîr- 
fie. Geamurile necurățate îngreu
nează pătrunderea luminii, pe ici, 
pe colo se văd resturi de țigări. 
Nu, o asemenea secție nu place 
nimănui.

— Trebuie să facem că, înfr-ă- 
devăr, aici unde muncim, unde 
ne petrecem o treime din cele 
24 de ore să fie ordine, o am
bianță plăcută, care să stimuleze 
munca fiecăruia.

Dar ce lucruri concrete putem 
face ? s-ău întrebat tinerii — si 
tot ei au răspuns.

— in primul rînd să facem cu
rățenie exemplară la fiecare loc 
de muncă, a spus llie Badea, res
ponsabilul unei brigăzi de pro
ducție a tineretului. Noi ne on- 

să 7»rr» exemplu chiar de 
*i-ne. La mașinile now®»-"»»- fi - 
„lună". Vom face curat cu rîn- 
dul, după grafic. Știți cu toții că 
altfel, te simți cînd în jurul tău 
e curat. Ești mai bine dispus, 
parcă mai stăpîn pe propriile tale 
mișcări. Pe mine personal dezor
dinea mă indispune.

— Propun să se văruiașcă sec
ția în alb. Pereții 'sînt afumați și 
din cauza asta parcă e mai pu
țină lumină, tavanul parcă coboa
ră mai jos. Albul ar face secția 
mai largă, mai luminoasă. Ar tre
bui puse, de asemenea, niște 
becuri de un voltaj mai mare.

— Propun ca în întreaga sec
ție să.fie flori. Echipa pe care o 
conduc — a spus Ion Sindrilaru, 
va executa suporjii pentru ghive- 
cele cu flori și scrumierele care 
vor fi prinse la bancuri și la ma
șini.

■- Eu cred — a spus tînărul 
Constantin Ghica — că culorile 
închise, cu care sînt vopsite acum 
mașinile, nu sînt cele mai potri
vite. O culoare deschisă, pastel, 
ar fi mai odihnitoare, mai plăcută. 
Să propunem conducerii ca aces
tea să fie vopsite în vernil. Ma
nopera o facem noi. Eu cu bri
gada mea mă angajez să vopsesc 
în timpul liber toate bancurile, 
ramele de la ferestre și soclurile.

— Iar eu — a spus Cornel 
Bucur — am să am grijă de cură
țenia mașinilor de găurit și am să 
îngrijesc zece jghiaburi cu flori.

Adunînd propunerile făcute, în 
planul de măsuri au fost prevă
zute următoarele sarcini :

• se va vărui secția în alb
• se vor vopsi mașinile și 

soclurile ferestrelor în culori des
chise, vernil, iar ramele de la fe
restre în culoare galben pastelat 

— Alo, Moș Gerilă, vii șl la serbarea pomului de iarnă ae 
la Grădinița nr. 5 din București ?

Foto : AGERPRES

convins că poate obține mult 
mai mult. De aceea a luat o 
vacă din rasa brună, după pri
ma fătare, și a început s-o în
grijească exact așa cum scrie 
în tratatele de zootehnie. I-a 
calculat rațiile de hrană în 
funcție de greutatea corporală 
și de producția pe care o dă
dea ; a urmărit-o în fiecare zi 
ceas de ceas, și pe bază de 
calcule i-a sporit tainul după 
normativele prevăzute în cărți 
pentru fiecare litru de lapte 
pe care l-a muls în plus ; a 
respectat cu rigurozitate pro
gramul de grajd ; a asigurat 
animalului o igienă care ar fi 
stârnit admirația oricărui me
dic. Și experiența i-a reușit.

Pentru aceasta a depus o 
muncă perseverentă a studiat 
cu pasiune, a făcut apel la 
știință, la practică, la expe
riența înaintată a altor îngri- 
jitori-mulgători. A fost într-un 
fel un cercetător științific.

Se înțelege că toată această 
experiență n-a făcut-o Ion Be
nea pentru satisfacerea curio
zității lui personale, dintr-o 
„mică pasiune". Este vorba de 
cu totul altceva. Ceea ce l-a 
frămîntat pe utemistul Benea 
a fost convingerea lui că ce 
era considerat de toți a fi „li
mita producției" poate să fie 
depășit; el a vrut să . de
monstreze practic că se pot 
obține producții mai mari 
și deci gospodăria colectivă 
poate să cîștige mult mai 
mult. Prin munca sa sîrguîn- 
cioasă, făcută cu priceperea 
omului de știință, Ion Benea 
a deschis drumul spre produc
ții mari de lapte pentru toți 
îngrijitorii-mulgători din gos
podărie. Și asta nu e puțin 
lucru !

Fapta lui este demnă de un 
utemist.

>

• curățenie zilnică a locului 
de muncă ; sîmbătă va fi curățe
nie generală

• confecționarea de coșuri de 
gunoi pentru a se menține cu
rățenia
• confecționarea de scrumiere 

pentru fumători
• marcarea și respectarea căi

lor de ăcces în secție
• se vor spăla geamurile
• confecționarea și amenaja

rea a 40 de jghiaburi cu fiori
® se vor pune perdefuțe de 

tifon la ferestre.
Cum va arăta secția după ce 

toate aceste lucruri vOr fi înfăp
tuite, hu este greu de închipuit. 
Ea va fi m-ai luminoasă, mai plă
cută. Toate acestea vor face ca 
munca sa fie mai spornică oa
meni, vor folosi mai b-*e I mpui 
de lucru, ambianța va fi cit se 
poate de plăcută. Fără îndoială 
că după ce practic toate acesta 
măsuri vor intra în vigoare, eco
nomiștii întreprinderii vor consem
na o creștere a productivității 
muncii, a calității produselor.

Toate acestea vor avea însă și 
un importan-f efect educativ. Ti
nerii se vor obișnui să-și respecte 
mai mult mașinile și sculele pri
mite spre folosință, se vor obiș. 
nui să păstreze curățenia, să per
manentizeze în secție o atmosferă 
civilizată, o atitudine disciplinată 
față de muncă. De altfel, în dis
cuțiile consfătuirii s-a vorbit des
pre necesitatea de a folosi mai 
intens munca de educație în rîn- 
durile tinerilor, de a forma o opi
nie activă a colectivului în vede
rea lichidării întîrzierilor, pentru 
combaterea atitudinii necuviincioa
se a unor tineri față de vîrstnici 
și maiștri.

★
Trebuie subliniat faptul că în 

acțiunea lor tinerii au primit un 
deosebit ajutor din partea comi
tetului de partid, a conducerii 
uzinei, din partea comitetului 
U.T.M. pe uzină și a unor servicii 
cum sînt mecanicul-șef, aprovizio
nare etc.

Adunarea în care muncitorii de 
la secția scule și utilaje au discu
tat despre buna organizare a 
muncii, în care au hotărît să sta
tornicească frumosul în uzină n-a 
durat decît o jumătate de oră. S-a 
vorbit, foarte scurt și foarte con-»*-, 
creț, s-au stabilit măsuri cît se 
poate de precise. Chiar din acest 
an, o mare parte din măsuri vor 
fi înfăptuite, munca tinerilor va 
fi mai spornică, secția va începe 
să-și schimbe înfățișarea.

Le dorim succes I



La Institutul politehnic din Galați

Mai multă grijă pregătirii
informărilor politice
arga informare asu
pra futurdr eveni
mentelor politice in
terne și internațio
nale, straduihja de a 
le cunoaște și de a 

le înțelege în mod just au deve
nit trăsături caracteristice întregu
lui nostru tineret și — în rîndurile 
Șale — ale sfudențimii rioâsfre.

Conform indicațiilor C.C. al 
U.T.M., în noul an universitar — 
în cadrul măsurilor luate pentru 
mai buna desfășurare a învățâ- 
mîritului politic în facultăți — s-a 
trecut la organizarea tăpfămirvală 
a informărilor polifice. Selecțio
narea și îndrumarea unui număr 
de studenti pentru a pregăti re
feratele axate pe cele mai actuale 
teme, antrenarea masei de stu
denti tn+r-o participare activă la 
cunoașterea evenimentelor polifi
ce interne și internaționale — iată 
cîteva din direcțiile principale 
spre care și-au orientat eforturile 
organizațiile U.T.M. din facultăți, 
conduse și ajutate îndeaproape 
de organele și organizațiile de 
partid.

Și la Institutul politehnic din 
Galați se poate constata o preo
cupare în această privin(ă. Este 
drept că în prima parte a anului 
universitar organizația U.T.M. a 
neglijat în mare măsură organiza
rea informărilor politice. Aceasta 
este principală cauză pentru care 
în unele grupe primei» informări 
politic» au avut loc abia la înce
putul lunii decembrie. Odată însă 
cu alegerea noului comitet U.T.M. 
s-a trecut la organizarea unei 
activități mai susținute și în a- 
ceastă direcție. S-au stabilit, în 
ceîe măi multe grupe, zile fixe 
în fiecare săpfămînă pentru ține-

Solemnitatea
înminării Medaliei

Prieteniei a
R. D. Vietnam unor
specialiști romîni
Sîmbătă Ia ainiază Ia am

basadă R. D. Vietnam din 
Buăliteșfi A ffvut loc solemni
tatea înminării Medaliei Prie
teniei ă R. D. Vietnam unor 
specialiști romîni care âu 
lucrat în această țară in ul
timii ăâi.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini, 
Ministerului Comerțului, Mi
nisterului Sănătății și Preve
derilor Sociale.

După înmînarea medaliilor, 
însărcinatul eu afaceri ad-ih- 
terim al R. D. Vietnam la 
București, Le Van Chat, a ex
primat recunoștința Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
a Guvernului și a poporului 
vietnamez pentru activitatea 
depusă de Specialiștii romîni 
în R.D. Vietnam, urîndu-le noi 
succese în munca k>r viitoare.

In numele celor decorați au 
mulțumit pentru distincțiile 
primit dr. Ion Spînu, director 
general în Ministerul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale și 
ing. Ion Fătăceanu din partea 
tehnicienilor din Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini.

(Agerpres)

muzicală 
fost încredin- 
Jean Bobescu.

Sîmbătă seara, pentru a 
doua oară în această săptămî- 
nă, pe scena Teatrului de O- 
peră și Balet al R. P. Romîne 
a apărut baritonul polonez 
Andrzej Hiolski. El și-a dat 
concursul la spectacolul cu 
opera „Traviata" în care a in
terpretat rolul bătrînului Ger- 
mont. Alături de oaspetele 
polonez au cîntat Magda Ian- 
culescu, Mihail Știrbei și alți 
soliști ai Teatrului de Operă 
și Balet.

Conducerea 
spectacolului a 
țață dirijorului

(Agerpres)

Muzeul „Zambaccian" po
sedă unul dintre cele 
mai frumoase tablouri 

din pictura romînească ; „Lă
utul" de Ștefan Luchian.

Tabloul reprezintă o femeie 
care-și scaldă copilul. O sce
nă de interior, pitorească, 
am spune dacă n-am vedea 
decît subiectul. Tema e însă 
mult mai cuprinzătoare, e în' 
săși viata simplă, caldă. 
Tema aceasta a vieții e înti
părită în limbajul pictural al 
imaginii, pe care îl vom a- 
naliza de aceea în aceste 
rînduri- \

Cînd compune acest tablou, 
Luchian e grav bolnav și 
profund nedreptățit de socie
tatea burgheză meschină, a- 
brutizată d® lăcomia banilor- 
Totuși în inima lui trăiește 
dragostea pentru viață și cre
dința în om. Personajele pic
tate aici sînt autentice, din 
preajma lui familială. Acasă 
Luchian trăia în acei ultimi 
ani ai vieții sale ca într-o 

rea informărilor politice, ca și stu- 
denfii ce urmau să le fină. La 
grupa III — anul I Mecanică, s-au 
ținut frei informări politice, consa
crate îndeosebi răsunetului inter
national pe care l-a avui Congre
sul el XXII-lea al P.C.U.S. In ca
drul ultimei informări, stu
dentul Dascălu Dionisia a vorbit 
despre principalele realizări în pro
ducție ale oamenilor muncii din 
patria noăsfră pentru realizarea 
Sarcinilor planului pe 1961. 
A doua parte a informării politice, 
consacrată problemelor interriafîo- 
nâle, a amintif despre alegerea 
R.P.R. în rîhdurile membrilor ne- 
permanenfi ăl Consiliului de secu
ritate ca și despre alte aspects 
ale luptei consecvente pentru 
pace a fârii noastre. Asemănă
toare a fost și informarea politică 
ținută de Mihai Aldeim în grupa 
224 anul ll-Tehnologia produselor 
alimentare. Este îmbucurător fap
tul că studeriji ca Gh, Grigorov, 
Alexandru Dălăgeanu și Mihai Di- 
moffacfie (grupa III) și Cornelia 
Cosmă, Grager Walter și Feriu 
Cioroianu (grupa 224) au făcut 
numeroase completări, dovedind 
urmărirea atenfă a presei și o 
Buna cunoaștere a evenimentelor 
internăfloriale.

Cu foafe acestea, organizarea 
informărilor politice la Institutul 
politehnic din Galafi, este 
parte de a fi satisfăcătoare, 
primul rînd, comitetul U.T.M. 
stabilit, așa cum s-a indicat, 
colectiv de cadre didactice și 
denji fruntași care să țină în per
manentă informările politice, ci, 
pentru fiecare informare politică 
se numește c.îfe un student fruntaș 
care s-O prezinte. Este adevărat că 
s-a format, cu sprijinul catedrei 
de Socialism științific, uri colectiv 
care îi îndfumă pe studenjii ce fin 
informările politice, dar acest 
sistem este foarte greoi. Comite
tul U.T.M. trebuie să completeze 
acest colectiv cu alte cadre di
dactice și studenti fruntași, din anii 
superiori, care sâ aibă sarcina per
manentă de a ține informările poli
tice. In al doilea rînd, lă începutul 
lunii decembrie, nu exista încă o 
evidenfă dara și o programare cen
tralizată a informărilor politice pe 
întregul institut. Datorită slabului 

comitetul 

de- 
In 

n-a 
un 

sfu-

nu sînt

control exercitat da
U T.M., unele informări politica 
programate se amină, 
riebilif» în orele cele mei potri
vită. Tovarășul M. Bur’acu, ca^B 
răspunde în comitetul U.T.M. de 
orgaciza-ea intormârilor poht-ce, a 
fost eju+st în prea rrreă măsură de 

membri ai comîîefului 
tn al treilea rînd, se ma- 
lipsuri serioase tn conținu-

ceiîăîfi
U.T.M.
nifeslă

Uzinele carbochim-Cluj. Vedete a halei de concasare și 
gtanulaie a carburei de siliciu

Foto ; PROF. ORZA

Ștefan Luchian: „Lăutul“
oază de omenie, printre prie
teni de mărimea lui sufletea
scă, — ca Arghezi și Cocea 
— pe care iiința lui generoa
să îi atrăgea statornic.

„Lăutul" 
brele flori 
perioadă, 

viață.

atirmă, ca și cele- 
pictate în această 
tiiumJul încrederii 
Armonia Imaginiiîn

Arta de a privi
îti inundă privirile ca o mu
zică văzută, pe care atinge
rea vieții ar fi slobozit-o din 
coardele inimii de artist.

Prin ce mijloace artistice 
transmite Luchian mesajul cu
prins în tabloul său ?

Taoloul este scăldat într-o 
lumină aurie ; sursa ei de a- 
iară nu se poate preciza 
fiindcă în imagine nu există 
umbre. Relieful formelor • 
doai ușor sugerat prin aiteva

toți sh 
:i de a

tul informărilor politice, o rămî- 
nete în urmă față de evenimen
tele politic» intern» și internațio
nale care se petrec.

Se șfie însă că una din ca
racteristici!» informării politic» 
trebuie să fi» operativitatea, ac
tualitatea temelor. Apoi, informă
rile politice (inute aveau un ca
racter expozitiv, informativ exa
gerat. Ele nu comentau principa
lele probleme, nu arătau legă
tura dintre evenimente, sensul ior, 
spre a ajuta pe ascultători să le 
inferprefeze fn med just, ci se re
zumau la extragerea Oin presă a 
unor momente — îndeajuns de 
disparate. Ori informarea politică 
h-ăre rostul de a înlocui citirea 
presei și cunoașterea evenimente
lor politic» inferne și internațio
nale de către fof 
ceasta cale, ci _ 
legereâ justa, de a 
noașlerea problemebr politice. 
Cauza acestei situații cons‘ă în 
pregătirea superficială a informă
rilor politice.

îmbunătățind sistemul organiza
toric de Jinere a informărilor po
litice, comitetul U.T.M. trebuie să 
se preocupe mai aies de îmbună
tățirea calității referate or. Pentru 
aceasta trebuie avută în vedere 
formarea neîntârziată a colectivu
lui care va ține permanent infor
mării» politice. Colectivul treboi» 
să tie format dintr-un număr mai 
măre de tovarăși, pentru ca a- 
cestora să le vină rîndul să fină 
informări politice la o perioadă 
de timp mai mare, să poa‘ă astfel 
pregăti temeinic informarea poli
tică. In același timp, trebuie stabi
lit modul de lucru ăî acestui co
lectiv. El trebuie să fie îndrumat 
cu mai multă grijă; Este 
că, săptăminal, sâ se fină 
acestora expuneri model 
zînd nu numai indicațiile 
vir» la teme și bibliografie, ci și 
interpretarea principatelor eveni
mente ; este de asemenea nece
sar să se sprijine pregătirea refe
ratelor, să fie citite și îmbunăfă- 
țite eu ajutorul unor tovarăși com- 
pefenți, 
manență 
studenti.

Buna 
politice presupune și lărgirea co
lectivului ce răspunde îri cadru! 
cofr.fefufoi U.T.M. de ac-eas’ă 
problemă, ptătum șî preoiupărea 
întregului comitet U.T.M. pentru 
desfășurarea acestei activități, 
pentru continua îmbunătățire a 
conținutului informărilor politice.

indicat 
Tn fața 
Cuprin- 
cu pri-

sa se stimuleze în per- 
citirea presei de către

organizare a infermă-ilor

M. FLORIAN

tonuri de culoare mai închisă; 
pictorul n-a urmărit să redea 
volumul lucrurilor cu tradi
ționalul procedeu de clai-ob- 
scur care dă iluzia spațiului. 
Luchian a eliminat detaliile 
de lumină și umbră fiindcă nu 
vrea să imite realitatea, ci 
alege din ea elementele nece-

sare exprimării emoției I1 emoția cuprinsă în acest ta
blou o putea comunica prin 
luminozitatea atmosferei. Lu
crurile care în natură există 
ca volum (forme cu trei di
mensiuni) sînt redate de el ca 
supraiețe (forme cu două di
mensiuni)- Așa dar formele 
sînt rezumate plastic, sinteti
zate, ca să valorifice culoa
rea și forma în toată plenitu
dinea k>«. Imaginea ostiei

Foto : M. OARANFIL

Ws

Un peisaj actual din satul Ștefan Vodă, raionul Călărași, 
unde enștă o gospodărie colectivă cu un șector zootehnic 

bine dezvoltat

CLALDIU VIȘAN 
Craiova; MIHAI VDROIV- 
Snceava.

în cîteva cuvinte este 
greu de explicat noțiunea 
și însemnătatea ciberneti
cii. Pentru a vă documenta 
in această problemă este 
recomandabil să citiți lucra
rea „Cibernetica" de Ed 
Nicolau și C. Bălăceanu, 
care a apărut recent în E- 
ditura științifică. Cartea 
expune intr-un mod acce
sibil problemele și meto
dele ciberneticii precum și 
rezultatele obținute de a- 
eeasta.

îtÎJA BOROȘ — Arad.

Colaboratorii Institutului 
pentru Studierea Arcticii și 
Antarctica au descoperit 
22 de hărți ale primei ex
pediții Antaretice ru3e ce 
erau păstrate in arhive. 
Deși îngălbenite de vreme 
ele indică detailat cursa 
istorică a vaselor Mifnîi și 
Vostok. sub Comanda lui 
Bellingrhauseh și M. Lă- 
zarov, în jurul Antarcti- 
dei în 1819—1821. Pe una 
din hărți datată ianuarie 
1820 este indicată primă 
acostare făcută la pâmîn-

Pentru zilele vacantei 
de iarna

(Urmare din pag. l-a)

șoolarilor: serbările școlare 
închinate acestei zile, vizite 
la locuri istorice, întîlnirile 
cu activiști de partid și 
de stat, cu oameni de știință, 
fruntași în producție, eare să 
Ie vorbească elevilor și școla
rilor despre realizările regi
mului democrat-popular.

Pregătirea și desfășurarea 
revelionului va constitui, de 
asemenea, un punct de atrac
ție pentru elevi și școlari. în 
stabilirea manifestărilor pen
tru noaptea Anului Nou, fan
tezia trebuie să-și spună cu- 
vîntul. Programul să cuprin
dă activități tinerești, variate, 
atractive. Se poate lua iniția
tiva ca revelionul să fie or
ganizat în comun cu tinerii 
muncitori. Brigăzile artistice 
de agitație să alcătuiască 
programe speciale închinate 
Anului Nou, legate de viața e- 
levilor, plugușoare, concursuri 
distractive, răvașe etc.

Și în acest an, în perioada 
vacanței, se vor desfășura 
tradiționalele serbări ale po
mului de iarnă. Cu prile
jul pomului de iarnă, în 
școli. întreprinderi, la casele 
de cultură ale tineretului, în 
casele și palatele pionierești, 
la căminele culturale sătești, 
vor trebui să fie organizate 
serbări frumoase la care să 
participe toți copiii între 7 și 
14 ani, carnavale pionierești, 
spectacole speciale pentru co
pii etc.

Practica a dovedit că activi
tatea de vacanță își atinge 
scopul dacă este bine concepu
tă încă din perioada de pre
gătire, dacă se stabilesc din 
vreme toate măsurile pentru 
buna organizare a zilelor 
vacanță.

Organizațiile U. T. M. 
instructorii de pionieri, 
colaborare cu profesorii, 
trebui să vegheze pentru a nu 
se repe.ta unele deficiențe ma
nifestate în vacanțele trecute, 
cînd uneie școli au stabilit 
programe de activități rigide, 

obiect lu
de lumină.

făcută a „Lăutului" constituie 
ea însăși un 
minos, o sursă 
strălucind în culori de o liniș
tită veselie- Efectul acesta 
vine de la tonalitatea deschisă 
în care domină suprafețele 
albe ale trupurilor, armoni
zate cu roșul de pe draperie 
și cu reflexele roșii care vi
brează în culoarea trupului de 
copil parcă ar rima cu roșul 
trandafirilor de pa pinză.

Mișcarea personajelor este 
firească, plină de grație; 
impresia aceasta e obținută 
prin linii arcuite care își răs
pund una alteia, (curba ume
rilor femeii, se repetă în 
curba spatelui fetiței, brațele 
lor sînt construite din linii a- 
proape paralele, înclinarea 
capetelor este aceeași).

Scena „Lăutului" devine în 
interpretarea lui Luchian sim
bolul idealului de bucurie 
simplă a vieții și prin acest 
mesaj el este mereu actual.

ANCA ARGHI» 

tul reginei Maud, pe alta 
este indicată cea efectuată 
pe coasta denumită Ale
xandru I

MARL4N VASILE 
Bîriad.

pe- 
cu 

re- 
ea

Absolvenții școlilor 
dagogice de învățători 
Surata de 6 ani vor fi 
partizați în producție 
învățători. Ei pot să-și con
tinue studiile dacă doresc 
la un institut de învăță- 
mint superior.

Elevii din anii II, III și 
IV eare doresc să se trans
fere la școlile medii de 
cultură generală, trebuie 
să dea examene de dife
rență la obiectele de învă- 
țămint pe care nu le-au 
făcut la școala pedagogică. 
Pentru a cunoaște amă
nunte în legătură cu exa
menele de diferență și 
data cînd le puteți susține 
este necesar să luați legă
tura cu secretariatul școlii 
medii

EMILIAN PASCU —Uși

Patinajul este una din 
formele Cele mai bune de 
odihnă activă accesibile 
oricui. El călește orgânis- 

încărcate, întocmite fără con
sultarea elevilor și pionierilor, 
programe care n-au atras pe 
copii.

Vacanța este destinată odih
nei, recreării, de aceea acțiu
nile tradiționale, îndrăgite de 
elevi, trebuie organizate cu 
multă chibzuință, eșalonate 
cu grijă în zilele de vacanță, 
pentru ca elevii să folosească 
cu adevărat vacanța pentru o- 
dihnă, recreere, să îmbine o- 
dihna cu activitatea instructiv- 
educativă, participînd la acțiu
nile dorite.

Este foarte important ca e- 
levii să cunoască din vreme 
acțiunile care vor fi organi
zate in vacanță. Dc aceea. îna
inte de a se lua vacanța, este 
bine ca organizațiile U.T.M. și 
instructorii de pionieri să 
organizeze adunări genera
le deschise, adunări pionie
rești în care să fie anunța
te acțiunile ce vor fi organiza
te pentru vacanță, pe zile și 
ore. De asemenea, se reco
mandă să fie confecționate a- 
fișe atractive care să anunțe 
toate activitățile de vacanță, 
iar gazetele de perete să o- 
glindească și ele aceste activi
tăți.

Vă 
dragi

Să
Ie pentru noul trimestru de 
învățătură, in care rezultatele 
să fie mereu mai bune !

urăm vacantă plăcută, 
elevi și școlari!
vă reîmprospătat! forțe-

SPECTATORILOR
EXAMEN INI EAȚA♦♦♦

vor

O scenă din timpul spectacolului

Jnfr-una din serile trecute, 
grupuri de tineri se în
dreptau grăbiți spre Casa 

de cultură a studenfiior din Ca
pitală. Aproape de intrare, anima
ția era deosebită. In jurul unui 
afiș de teatru am surprins o dis
cuție :

— Valia este interpretată de o 
colegă de-a noastră, de la Insti
tutul „Maxim Gorki".

Ați înțeles desigur că este vorba 
de un spectacol studențesc : pre
miera 
kutsk" 
propus 
vorbim 
care după nenumărate repetifi au 
reușit să ofere tovarășilor lor un 
spectacol de înaltă ținută artis
tică. Protagoniștii piesei, Nicolae 
Dinică, Mihai Dobre, Sandu Pânde
le Mkcm Palrrchi, NkoUe P» 

„Poveste din Ir- 
Arbuzov. Ne-am 

cîteva cuvinte să 
studenții artiști,

piesei 
de A.

ca în
despre

mul mărindu-i rezistența 
la răceală. Practicarea a- 
cestui sport nu este limi
tată de vîrstă. Ineepind cu 
virsta de 7 ani oricine poa
te să învețe să patineze. In 
această perioadă a început 
să se desfășoare Sparta- 
chiada de iarnă a tineretu
lui care oferă un minunat 
prilej nu numai de a în
văța patinajul, sub îndru
marea unor antrenori 
pr.cepuțL dar să participi 
chiar și la concurs. Noi îți 
dorim mult succes !

MATEI FLOREA — Sla
tina.

Țara noastră este bogată 
în peșteri de o rară fru
musețe. In excursia pe 
care plănuiți s-o faceți vă 
puteți opri ia Peștera Co
marnic din apropierea Re- 

una din cele mai 
peșteri cu o lun

gime de peste 3.500 metri 
fiind dispusă in doua eta
je. Interiorul peșterii este 
de o frumusețe feerică. 
Mii de stalactite sclipitoare 
atîmă din tavan în chip 
de ghirlande, ciorchini, 
falduri, unele ajungind ca 
niște pilaștri piriă la po
dea, formînd bolți și arca
de de o măreție unică 
Cortcrețîunîle Călcaroase 
din peșteră care au cele 
mai variate forme poartă 
diferite denumiri ca Po
mul de iarnă, Gemenii, Ce
tatea picilor etc. Cu acest 
prilej veți avea posibilita
tea să vizitați și Combina
tul metalurgic din Reșița.

Fier vechi
ojelăriilor

A intrat în obiceiul organiza
țiilor U.T.M din raionul Buzău ca, 
periodic să inițieze acțiuni de co
lectare a metalelor vechi, la care 
participă mii de tineri. Ultima ac
țiune de acest tel a fost organi
zată recent, într-o duminică. încă 
de dimineață, zeci de tineri de 
la schela Berea au ieșit pe tere
nurile din raza schelei, adunînd 
fierul vechi existent, bucată cu 
bucată. In același timp, grupuri 
de tineri colectiviști din satul Să- 
rățeanca au adunat de prin curțile 
colectiviștilor fierul vechi care nu 
le mai este de trebuință. Același 
lucru s-a petrecut, in duminica a- 
ceea, la Cosfești, Poșfa-Cîlnău, Cer- 
năfeșfi, Gherăseni, S.M.T. Smeenl. 
Și ziua a trecut. Seara s-au făcut 
socotelile. 6.000 kilograme fier 
vechi colectat la Berea, 2.000 ki
lograme la Sărățeanca, 500 kilo
grame Ia Costești... în total, pe 
raion, 20.000 de kilograme. în di
mineața următoare acest fier vechi 
a fost expediat oțelăriilor patriei.

C. 8.

povici, Lucian Dumbravă, Mar
tha Toth, și alții de la di
ferite facultăți din Capitală, au 
reușit să aducă pe scenă perso
naje vii, convingătoare. Studenții 
artiști, care de altfel nu sînt la 
prima lor premieră, sub condu
cerea pricepută a regizorului la
den Arsenie, au reușit să 
de-a lungul spectacolului 
fera emoționantului poem 
iubire și muncă.

„Poveste din Irkutsk" a 
cut in interpretarea studenților ar
tiști un succes deosebit. Premiera 
a trecut cu mult succes examenul 
daf în fața spectatorilor, aplauzele 
răsplătind eforturile acestor tineri 
entuziaști care după orele de 
curs și laborator s-au dedicat cu 
pasiune teatrului.

PETRE GHEORGHIU 
corespondent voluntar

creeze 
atmos- 
despra

cunos-

ținuta
Zh numărul din 8 decem

brie 1961, redacția re
vistei „Cffntetăpdrafiul" 

și-a spus păreteă dsu'pra re
centei producții a Studioului 
București „Cînd primăvara 
e flet-binte". Salutăm căldura 
eu cate ziarul întimpina reu
șita noastră Cinematografică, 
mimai că ne punem întreba
rea in ce măsură contribuie 
revista la propășirea creației 
originale de filme publtcind 
in tecul zmei analize mature, 
judicioase, la care se preta a- 
ceastă operă de artă, uit fel 
de articol — declarație de dra
goste. apologetic șî lipsit de 
ținută critică, tn afara Tonu
lui ușuratic, de t> Căutată și 
penibilă originalitate (fraze 
fără sens, de genul „partini
tatea ardentă a tinereții''^ 
„scenariul, canava a construc
țiilor mișcătoare de iihagfui și 
sunete" etc. etc.), în această 
exaltată și puerilă profesiune 
de credință sînt strecurate 
Vh'si aprecieri negative, cu to
tul personale, asupra unui 
alt film romînese pe e temă 
similară „Setea" (șî despre 
care aceeași revistă, numai în 
urină cu cîteva luni, avea o 
altă părere de cit aceea care 
reiese din articolul de față). 
Modalitatea de a opune că Pa
loare artistică noul film, con
ceput și realizat într-o ma
nieră diferită, (desigur și ea 
cu drept de viață în dtmpul 
vast al artei realist-sociăliste) 
filmului „Setea", ni se pare 
cel puțin bizară. Dacă opozi
ția ar fi pornit dintr.o 
dința științifică de a 
diversitatea stilurilor 
regizorale, a speciilor 
tografice apărute în 
vreme („cronică", „i 
încă s-ar mai fi putut trece 
cu vederea inconsistența argu
mentației, contrazicerile ei 
flagrante. Nu semnalăm din-

ten- 
clasifica 
noastre 
cinema

ultima 
,poem“ etc.),

A apărut:

ALMANAHUL FEMEII 1962"

teatru, 
practi-

toate
presei

De vânzare ia 
chioșcurile difuzării 
și debitele O.C.L.

w

Cu un conținut bogat și 
variat: lecturi instructive, 
reportaje din țară și de 
peste hotare, noutăți știin
țifice, sfatul medicului, sfa
turi pedagogice, 
film, modă, sfaturi 
ce, umor.

faptele exte-

tre acestea decît cîteva: în- 
tr-un paragraf autoarea se 
exaltează în fața caracterului 
de „autentic document;" ai fil
mului, în altul declară că 
„slăbiciunile filmului provin 
din însuși caracterul lui de 
document'; pe de o parte se 
înflăcărează naiv de acțiu
nea „strict psihologică" ur
mărind nu ' _ " 
rioare cî dezvăluirea procesu
lui lăuntric al eroilor, pe de 
alta reproșează scenariului 
tocmai Bpsa de „densitate 
psilTăldglcâ1' de „nuanțe în 
zbueiumul eroilor"... tn con
cluzie, cu o indulgentă bătaie 
pe umărul regizorului Săuc'an, 
autoarea decretează că „pe 
el îl prinde orice" pentru că 
are — ceea ce nu an ceilalți, 
după o părere axiomatica pro
prie — „adevărat talent cine
matografic" înregistrat — chi. 
purtle — „științific" în fonia 
de observație a criticului — 
diagnostician. După cite se 
Vede însă cele două filme nu 
au fast comparate ditltr-o tie- 
cesitale științifică, ci mai de
grabă din tendința de a dis
credita o realizare de presti
giu a Cinematografiei fomine.

Credem că realizatorilor — 
s « talentați — ai filmului 

„Cînd primăvara e fierbinte" 
le este penibilă o asemenea 
apologie care nu are nimic co
mun cu ținuta sobră 
o reclamă critica 
partinică, Obiectivă, 
considera — pe bună 
— jignitoare această 
cendență cu care le este apre
ciată o strădanie artistică de 
mai mare răspundere decît 
așa cum reiese ea din rîndu
rile complect lipsite de răs
pundere ale „Contemporanu
lui".

pe care 
noastră 
Ei pot 

dreptate 
condes-

ALICE MANOIU



Cuvintarea rostită de N. S. Hrușciov 
la Consfătuirea lucrătorilor 
din agricultura R.S.F.S.R.

COMUNICAT

MOSCOVA 16 (Agerpres) - TASS transmite:
Ziarul „Pravda" din 16 decembrie publică textul integral 

aț cuvîntării rostite de N. S. Hrușciov la Consfătuirea lucrăto
rilor din agricultura regiunilor și republicilor autonome din zo
na fără cernoziom a R.S.F.S.R.

Sporirea producției de ce
reale, came, lapte și de alte 
produse agricole constituie una 
dintre problemele principale 
ale construcției comuniste, a 
declarat N. S. Hrușciov. El a 
subliniat că avîntul continuu 
al producției agricole este o 
cauză a întregului partid, a 
întregului popor. Acesta este 
un jalon al comunismului, 
care trebuie să fie cucerit cu 
toată forța orînduirii sovie
tice.

Iată de ce, 
nil, Prezidiul 
a hotărit ca 
Congres 6ă 
consfătuiri zonale, unde să se 
formuleze și să se discute sar
cinile urgente ale dezvoltării 
agriculturii, să se stabilească 
modalitățile concrete de spo
rire a producției agricole.

Asemenea consfătuiri zonale 
au avut loc deja la Tașkent, 
Țelinograd, Novosibirsk, Ha- 
barovsk.

N. S. Hrușciov a arătat că 
Uniunea Sovietică a dovedit 
deja Statelor Unite, iar eco
nomiștii burghezi nici nu mai 
contestă în fond faptul că în 
scurt timp U.R.S.S. nu numai 
că va ajunge din urmă, dar va 
și depăși Statele Unite în 
ce privește producția pe cap 
de locuitor. Este drept că prin
tre economiștii occidentali sînt 
unii care socotesc că Uniunea 
Sovietică nu va putea depăși 
S.U.A. în domeniul agricul
turii.

„Trebuie să spulberăm și a- 
ceastă speranță a imperialiș
tilor, să dovedim — și orândui
rea noastră sovietică o va do
vedi — că sistemul socialist al 
agriculturii va asigura o pro
ductivitate mai înaltă a mun
cii”.

Criticîndu-i pe adepții siste
mului de agricultură cu ier
buri, N. S. Hrușciov a arătat 
că acest sistem a devenit o 
frînă în înfăptuirea planurilor 
de dezvoltare a agriculturii.

N. S. Hrușciov a amintit că 
încă la Plenara din 1955 a C.C. 
al partidului, sistemul de agri
cultură cu ierburi a fost su
pus unei critici aspre. „Totuși 
noi nu am condamnat sistemul 
de agricultură cu ierburi ca 
atare, ci ne-am pronunțat 
doar împotriva aplicării sale 
șablon”.

In prezent partidul pune cu 
o nouă tărie în fața oameni
lor de știință, a tuturor lucră
torilor din agricultură pro
blema necesității de a se pune 
definitiv capăt sistemului de 
agricultură cu ierburi, a de
clarat Hrușciov.

Raportorul a arătat că în 
1961 din suprafața totală a 
arăturilor din U.R.S.S. — de 
220 milioane ha — ierburile, 
ovăzul și ogoarele negre au 
ocupat 64 milioane ha, ceea 
ce este echivalent cu suprafa
ța ocupată anul acesta de 
grîu.

Subliniind necesitatea res
tructurării rapide a agricultu
rii și a dezvoltării continue a 
producției agricole, N. S. 
Hrușciov a vorbit despre ne
cesitatea de a învăța de la 
minunății maiștri ai culturii 
pămîntului și creșterii anima
lelor din agricultura Uniunii

continuat
și
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a spus vorbite- 
e.c. ai p.c.u.s. 
imediat după 
se organizeze

Sovietice. Capitaliștii, a subli
niat Hrușciov, desigur, vor 
vinde bucuroși came, dar ei 
cer pentru aceasta aur. De ce 
să facem noi acest lucru, dacă 
putem prin munca noastră să 
producem atîta carne și alte 
produse cîte sînt necesare 
pentru satisfacerea deplină a 
nevoilor poporului ?

Totodată, a
Hrușciov, trebuie învățat 
de la capitaliști, trebuie stu
diat cu atenție tot ce este pre
țios în organizarea producției, 
în știința, în tehnica agricolă 
a țărilor capitaliste.

Experiența gospodăriilor 
fruntașe din U.R.S.S. și țările 
socialiste frățești, a spus 
Hrușciov, arată că numai tre
cerea de la sistemul cu ierburi 
la sistemul culturilor prăși- 
toare, la cultivarea porumbu
lui, sfeclei de zahăr, mazării, 
leguminoaselor furajere cre
ează posibilitatea de a asigura 
un belșug de furaje, de a ridi
ca nivelul creșterii animalelor, 
de a produce cantitățile nece
sare de carne, lapte și alte 
produse.

Referindu-se la posibilitățile 
de care dispune zona fără cer. 
noziom din R.S.F.S.R., N. S. 
Hrușciov a arătat că există 
toate condițiile pentru a se 
transforma partea centrală 
a R.S.F.S.R. într-o regiune cu 
o agricultură cu grad înalt de 
dezvoltare și productivă, în
tr-o regiune care va spori an 
de an producția de cereale, 
carne, lapte și de alte produ
se alimentare, asigurând pe 
deplin populația cu legume și 
cartofi.

In cuvintarea sa, N. S. 
Hrușciov a scos în evidență 
importanța pe care o prezin
tă producția de nutrețuri și 
asigurarea agriculturii cu can. 
titatea necesară de îngrășă
minte. Dacă vor fi nutrețuri, 
vor fi vite, va fi came, lapte, 
dacă vor fi îngrășăminte, se 
va ridica recolta, a spus el.

N. S. Hrușciov a acordat o 
atenție deosebită unor proble
me ale dezvoltării culturii inu
lui.

N. S. Hrușciov a arătat că 
concepția despre lume a 
P.C.U.S. este știința cea mai 
înaintată — marxism-leninis- 
mul. Poporul sovietic în frun
te cu P.C.U.S., călăuzit după 
învățătura marxist-leninistă, a 
înfăptuit Revoluția Socialistă 
din Octombrie, a construit so
cialismul, dezvoltă cu succes 
economia, cultura, știința.

„Se pune întrebarea de ce 
atunci în agricultură unele 
regiuni ale țării bat pasul pe 
loc ? Oare oamenii care lu
crează în agricultură sînt mai 
puțin capabili decît cei cară "Ț 
lucrează în industrie ? Nu, 
avem oameni minunați!“.

N. S. Hrușciov a citat nume
le mai multor fruntași din a- 
gricultură și organizatori ai 
producției colhoznice, care ne
tezesc tuturor oamenilor mun
cii de la sate calea spre o pro
ductivitate comunistă a mun
cii. El și-a exprimat convinge
rea că hotărîrile Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. vor fi 
îndeplinite.

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — Corespondență specială : 
La 16 decembrie, la Casa Cetățeanului din Stockholm, s-a 

deschis sesiunea Consiliului Mondial al Păcii.
Actuala sesiune va fi una din cele mai reprezentative sesiuni 

ale Consiliului Mondial al Păcii. După cum a comunicat V. M. 
Cihikvadze, membru al Biroului Consiliului Mondial al Păcii, 
la sesiune participă 200 de delegați din 60 de țări. O mare 
parte din delegați se află în drum spre Stockholm. La sosirea 
lor numărul total al participanților se va ridica la 300 per
soane din 70 de țări.

înfr-o cuvîntare la deschiderea 
sesiunii, cunoscutul scriitor suedez 
A. Lundkvist a spus că lupta pen
tru pace trebuie să continue cu 
aceeași energie în condițiile 
în care crește primejdia de război. 
In ultimul timp, a spus în conti
nuare Lundkvist, în țările occiden
tale partizanii păcii întîmpină 
greutăți fot mai mari și este ne
cesar ca ei să dea dovadă de 
curaj pentru a-și continua lupta.

Reprezentantul țării gazdă a 
urat succes în muncă participan
ților la sesiune.

La propunerea sa participanțli 
la sesiune au păstrat un minut de 
reculegere în memoria unor emi- 
nenți milifanți ai mișcării pentru 
pace decedați: scriitorul romîn 
M. Sadoveanu, mitropolitul Ni 
de Krutita și Kolomna și mii 
tul australian James Hei/ey.

Participanții la sesiune au apro
bat ordinea în care se vor desfă
șura lucrările propusă de secre
tariat și prezidiu. Jn zilele de 17 
și 18 decembrie participanții la 
sesiune vor lucra în patru comisii. 
Comisia pentru dezarmare va dis
cuta întregul complex de proble
me : dezarmarea generală, inter
zicerea experiențelor nucleare, 
lichidarea bazelor militare străine 
de pe teritoriile altor țări, crearea 
de zone denuclearizate. Comisia 
a doua va examina problema ger
mană, inclusiv problema Berlinu
lui occidental. A treia comisie va 
discuta problemele privind inde
pendența națională și apărarea 
păcii. Comisia a patra va pregăti 
propuneri cu privire la sarcinile 
mișcării mondiale a partizanilor 
păcii, activizarea și întărirea ei 
continuă. Propunerile care vor fi 
elaborate de comisii, vor fi apoi 
prezentate spre aprobare în ședin
ța plenară de încheiere din 19 
decembrie.

John Bernal, președintele exe
cutiv al Consiliului Mondial al 
Păcii a prezentat apoi un amplu 
raport intitulat „Actuala 
internațională și sarcinile i 
mondiale pentru pace", 
ind intensificarea pericolul:

planează deasupra lumii Bernal a 
vorbi/ despre continuarea în ritm 
accelerat a cursei înarmărilor. A- 
cest pericol crește datorită expe
riențelor cu arme nucleare care 
se efectuează în prezent. Nevrînd 
să-și cedeze pozițiile, colonialis
mul se angajează pe o cale tot 
mai aventuristă. Se accentuează 
starea de spirit militaristă, îndeo
sebi în Germania occidentală 
în S.U.A.

In raportul său, John Berna) s-a 
pronunța' pentru convocarea 
mijlocul anului 1962 a unui con
gres mondial al partizanilor păcii 
în scopul întăririi și extinderii con- 
tinuie a mișcării partizanilor păcii.

Scopul nostru final, a arătat el, 
este să obținem dezarmarea gene
rală și 
blemă
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totală. Dacă această pro
va fi rezolvată, popoarele

Documente ale Congresului 
Sindical Mondial

din întreaga lume
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 15 decembrie 

la cel de-al V-lea 
Sindical Mondial au 
un apel către oamenii mun
cii din întreaga lume în care 
îi cheamă să se unească și să 
lupte împotriva pregătirii 
unui nou război de către for
țele imperialismului în frun
te cu imperialismul american.

In perioada care a trecut de 
la cel de-al IV-lea Congres 
Sindical Mondial, clasa mun
citoare a obținut noi victorii 
în lupta sa curajoasă pentru 
interesele oamenilor muncii 
împotriva imperialismului, 
pentru pace și progres social.

Cel de-al V-lea Congres 
Sindical Mondial a reafirmat 
în mod convingător că 
a sosit timpul cînd clasa 
muncitoare, împreună cu alia- 
ții săi firești, poate rezolva 
problemele care stau în fața 
omenirii.

Congresul a salutat succe
sele repurtate de oamenii 
muncii și de sindicatele din 
țările socialiste în construirea 
vieții noi. In U.R.S.S. a 
început traducerea în viață 
a grandiosului program care 
va permite să se creeze baza 
tehnico-materială a comunis
mului.

Congresul consideră înain
tarea nestăvilită a țărilor so
cialiste ca trăsătura caracte
ristică hotărîtoare a epocii 
noastre.

Cel de-al V-lea Congres 
Sindical Mondial, se spune în 
apel, consideră ca sarcină 
principală rezolvarea proble
mei unității. Congresul a con
stituit simbolul politicii unită
ții, duse de F.S.M.

„Oameni al muncii din toa
te țările, membri ai tuturor 
organizațiilor sindicale, se 
spune în apel, voi reprezen- 
tați o forță uriașă, și acea
stă forță este invincibilă dacă 
rîndurile voastre sînt unite, 
dacă acționați în front unit

delegații 
Congres 
adoptat CU UN NOU 

CU CONVIN-
VII-

CON-

în lupta pentru interesele voa
stre vitale, pentru democrație 
și progres social, pentru cau
za păcii în întreaga lume".

„ÎNAINTE, 
AVINT ȘI
GEREA IN VICTORII 
TOARE IN OPERA 
STRUIRII SOCIALISMULUI. 
ÎN LUPTA PENTRU INDE
PENDENȚĂ, DEMOCRAȚIE 
ȘI PACE ! PROLETARI DIN 
TOATE ȚĂRILE UNIȚI- 
VĂ !“.

cu privire la cea de-a 15-a sesiune 
a Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc

vor fi salvate de primejdia unui 
război și de distrugere, și în cele 
din urmă succesul mișcării de eli
berare națională va fi asigurat.

în ședința de dimineață au mai 
luat cuvîntul prof. Kaoru Yasui 
(Japonia) și prof. Stanislaw Turski 
(Polonia).

Lucrările au fost reluate după- 
amiază. Au luat cuvîntul: Martha 
Frayde (Cuba), care a citit un me
saj din partea președintelui Cubei, 
Osvaldo Dorficos.

Apoi prof. Bernal a dat citire 
unei telegrame propusă pentru a 
fi trimisă de urgență președintelui 
Kennedy care vizitează zilele a- 
cestea Venezuela și Columbia și 
în care partizanii păcii declară că 
se opun oricăror intervenții în 
Cuba. Telegrama a fost aprobată 
cu vii aplauze.

Au mai luat cuvîntul Olga Po- 
blete (Chile), Tn numele 
nilor păcii din America
Aleksandr Korneiciuk (Uniunea 
Sovietică), Liao Cen-si (P. P. Chi
neză), Velie Spâne (Italia), Allan 
Isaksen (Statele Unite), D'Astler 
de la Vigerie (Franța) și alfi de
legați.

partiza- 
Latină ;

illoșina de vot occidentală

1

I

situație 
mișcării 
Sublinh 
lui csre

a împiedicat din nou restabilirea 
drepturilor li. P. Chineze in O.N.U.

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— TASS transmite :

Ca urmare a poziției ocu
pate de țările blocului occi
dental, rezoluția sovietică 
prin care se cere izgonirea 
ciankaișiștilor din O.N.U. și 
invitarea guvernului R.P. Chi
neze de a-și trimite repre
zentanții pentru a participa 
la lucrările O.N.U. a fost res
pinsă. împotriva rezoluției 
U.R.S.S. au votat 48 de dele
gații.

Pentru rezoluția sovietică 
au votat 37 delegații: țările 
socialiste, Guineea, India, In
donezia, Irakul, Mali, Maro
cul, Nepalul, Pakistanul, Sier
ra Leone, Somalia, Suedia, 
Sudanul, Siria, R.A.U„ Anglia 
Yemenul, Afganistanul, Bir-

19 
Is- 
O-

Revanșarzii de la Bonn sir.t oblăduiți de către 
S.UA-, Anglia și Franța.

V

mania, Cambodgia, Ceilonul, 
Cuba, Danemarca, Norvegia, 
Etiopia, Finlanda, Ghana.

S-au abținut de la vot 
delegații printre care 
landa, Austria, Portugalia,
landa, Arabia Sauditâ, Volta 
Superioară, Ciadul, Congo (cu 
capitala la Leopoldville), Con
go (cu capitala la Brazzaville), 
Tunisia, Cipru.

Așadar, în ciuda faptului 
că rezoluția, care cere resta- 
cilirea drepturilor legitime 
aie R.P. Chineze în O.N.U., 
formal nu a fost aprobată, 
totuși împotriva ei a votat o 
minoritate din delegații la 
cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. Re- 
ferindu-se la rezultatul votu
lui, reprezentantul U.R_SS_, 
V. A. Zorin, a subliniat că re
zoluția sovietică, care cere 
clar și precis restabilirea tfoep- 
turilor legitime ale R.P. Chi
neze în O.N.U., a întrunit un 
număr impresionant de vo
turi. Pentru rezoluția sovieti
că a votat majoritatea țărilor 
mari din Asia și Africa .Acea
sta are o mare însemnătate 
politică. Prin trucuri de pro
cedură nu poate fi ocolită re
zolvarea unei probleme de 
importanță vitală.

V. A. Zorin și-a exprimat 
certitudinea că la următoarea 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. această problemă va 
fi rezolvată pozitiv.

între 12 și 15 decembrie 1961 
a avut loc la Varșovia cea de-a 
15-a sesiune ordinară a Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc. La lucrările sesiunii 
au luat parte delegațiile ță
rilor membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, 
conduse de : S. Todorov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunek, 
vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, K. Mewis, membru 
al Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, 
ministru, P. Jaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, Al. 
vicepreședinte al 
de Miniștri al 
Populare Romîne, 
vicepreședinte al 
de Miniștri al 
Populare Ungare, 
vicepreședinte al 
de Miniștri al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste. La 
sesiune au participat ca ob
servatori : Kim Hok In, am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Democrate Coreene în 
Republica Populară Polonă, 
Oidovin Batocir, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Mon
gole în Republica Populară 
Polonă, și Ngo Dîk De, amba
sador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Demo
crate Vietnam în Republica 
Populară Polonă.

Sesiunea Consiliului a fost 
prezidată de P. Jaroszewicz, 
șeful delegației Republicii 
Populare Polone, vicepreședin. 
te al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone.

Sesiunea a examinat rapor
tul Secretariatului C.A.E.R. cu 
privire la activitatea Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc în perioada dintre sesiu
nile a 14-a și a 15-a. Cu pri
lejul discutării raportului s-a 
subliniat că în decursul pe
rioadei menționate colaborarea 
economică între țările mem
bre ale C.A.E.R. a continuat 
să se dezvolte cu succes, s-au 
perfecționat formele și meto
dele acesteia. S-au înfăptuit 
măsuri pentru dezvoltarea în 
comun a bazei de materii pri
me și de combustibil și ener
gie, pentru construirea con
ductei magistrale de petrol 
„Prietenia", pentru construi
rea liniilor electrice de trans
port în scopul interconectării 
sistemelor energetice si al 
creării organului special — 
conducerea prin dispeceri a 
sisresnul-zi interconectai al ță- 

~.bre a ie Consiliului 
— pentru construirea unei serii 
de obiective industriale în
semnate și altele.

In anul curent a crescut 
simțitor volumul comerțului 
exterior al țărilor membre ale 
Consiliului. S-au luat măsuri 
pentru specializarea produc
ției într-o serie de ramuri im
portante ale economiei națio
nale, pentru ridicarea indici
lor calitativi ai producției, pen
tru dezvoltarea colaborării 
tehnico-științifice.

A continuat munca pregăti
toare legată de coordonarea 
planurilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale ale țărilor

Bîrlădeanu, 
Consiliului 
Republicii 
A. Apro, 

Consiliului 
Republicii 

V. Novikov, 
Consiliului

Lk>

membre ale C.A.E.R. pe pe
rioada pînă în 1980.

Sesiunea a aprobat proiectul 
principiilor fundamentale ale 
diviziunii internaționale socia
liste a muncii, pregătit de că
tre Comisia pentru probleme 
economice. în proiect se 
arată că o dată cu formarea 
sistemului mondial socialist au 
fost create condiții favorabile 
pentru organizarea unei largi 
diviziuni internaționale socia
liste a muncii, care să per
mită creșterea eficacității 
muncii socialiste în interesele 
dezvoltării în ritm rapid a 
economiei fiecărei țări socia
liste și a întregii comunități 
socialiste. AcCasta se asigură 
pe calea coordonării planuri
lor economice, a adîncirii spe
cializării și cooperării în pro
ducție și a celei mai raționale 
folosiri a resurselor tuturor 
țărilor membre ale Consiliului. 
Proiectul acestor principii, a- 
probat de sesiune, prevede cea 
mai rațională direcție de dez
voltare a diviziunii interna
ționale socialiste a muncii în 
cele mai importante ramuri 
ale industriei și în agricultură. 
Perfecționarea continuă a di
viziunii internaționale socia
liste a muncii ușurează rezol
varea sarcinii istorice de crea
re a bazei tehnice-materiale a 
socialismului și comunismului 
și de asigurare a victoriei în 
întrecerea economică pașnică 
cu capitalismul.

Sesiunea a examinat rapor
tul comisiilor permanente ale 
Consiliului pentru industria 
chimică și pentru agricultură 
cu privire la îndeplinirea re
comandărilor organelor Con
siliului referitoare la dezvol
tarea specializării și cooperă
rii producției îngrășămintelor 
minerale, precum și a altor 
mijloace chimice pentru ne
voile agriculturii în perioada 
pînă în 1965 și a relevat că 
în țările membre ale C.A.E.R., 
în conformitate cu recomandă
rile Consfătuirii reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socia-- 
liste ale Europei cu privire la 
schimbul de experiență în 
dezvoltarea agriculturii (fe
bruarie 1960) și cu recoman
dările sesiunii a 13-a a Consi
liului, se desfășoară o vastă 
activitate pentru creșterea 
producției de mijloace chimi
ce necesare agriculturii.

Țările membre ale C.A.E.R. 
au prevăzut creșterea simți
toare a producției de îngrășă
minte minerale și de antidău- 
nători în 1965 față de 1958. 
S-a recomandat țărilor să con
tinue a căuta posibilități pen
tru mărirea mai departe a 
producției de îngrășăminte 
minerale și antidăunători pen
tru nevoile agriculturii.

Sesiunea a examinat, de ase
menea, raportul comisiilor

permanente ale Consiliului 
pentru construcții și pentru 
agricultură cu privire la in
troducerea în practica con
strucțiilor a proiectelor tip 
avansate de clădiri zootehnice.

Sesiunea a recomandat țări
lor membre C. A. E. R. să fo
losească propunerile întocmi
te de comisiile menționate pri
vind proiectarea tip a clădi
rilor zootehnice, organizarea 
producției materialelor de con. 
strucție pentru construcțiile 
agricole, precum și organiza
rea producției de mașini și 
utilaje pentru mecanizarea 
complexă a proceselor de pro
ducție la fermele zootehnice.

La sesiune au fost exami
nate propunerile comisiilor 
permanente ale Consiliului 
pentru transporturi și pentru 
construcții de mașini cu pri
vire la tipizarea navelor ma
ritime destinate completării 
flotei maritime a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Recomandările cu privire la 
tipizarea flotei maritime adop
tate de către sesiune, vor per
mite să se reducă substanțial 
numărul de tipuri de nave 
care se produc, să crească se
ria lor și să se asigure pe a- 
ceastă bază un nivel tehnic 
mai ridicat al producției, con
comitent cu reducerea sub
stanțială a cheltuielilor de 
muncă și materiale.

Au fost, de asemenea, apro
bate propunerile Comisiei per
manente a Consiliului pentru 
transporturi cu privire la mă
surile de dezvoltare a trans
portului intern pe apă și auto 
pentru traficul de mărfuri în
tre țările membre ale C.A.E.R.

Sesiunea a aprobat planul 
de muncă al Consiliului pe 
anul 1962.

Delegațiile țărilor au subli
niat la sesiune că traducerea 
în viață a noului program al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, programul con
struirii comunismului în 
U.R.S.S., aprobat de Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S. și 
sprijinit în unanimitate de re
prezentanții partidelor comu
niste și muncitorești care au 
participat la Congres, va con
tribui la dezvoltarea continuă 
a diviziunii internaționale so
cialiste a muncii, la adînclrea 
continuă a coordonării planu
rilor economice de perspecti
vă, la întărirea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, 
la lărgirea schimbului de 
mărfuri dintre țările socialiste 
și prin aceasta la întărirea 
puterii întregului sistem mon
dial socialist.

Sesiunea s-a desfășurat sub 
lărgirii și întăririi 
a colaborării țărilor 
ale Consiliului. !n 
prieteniei și unității

semnul
continue 
membre 
spiritul 
de păreri asupra tuturor pro
blemelor.

Primul zbor sovietic deasupra 
celui de-al șaselea continent

\

„Tata, mama. bona și eu II*
Desen de V. VASILIU

Filialele Qestapoului
american

Manevre occidentale
pentru salvarea lui (iiomnc
LEOPOLDVILLE 16 (Ager

pres). — Potrivit relatărilor 
agențiilor occidentale, în ulti
mele 48 de ore forțele milita
re ale O.N.U. și-au intensificat 
într-o oarecare măsură opera
țiunile în Katanga. Efortul 
principal al trupelor O.N.U. 
se îndreaptă împotriva capita
lei separatiștilor Elisabethvil- 
le. Deși în Katanga au sosit 
întăriri importante, efectivul 
forțelor O.N.U. ridieîndu-se 
acum la 5.000 de oameni, to
tuși acțiunile necesare nu sînt 
duse cu toată energia.

Acest lucru se explică în 
primul rînd, după cum scrie 
ziarul „L’Humanite*, prin pre-

siunile Angliei și Franței, 
care cer un acord pentru în
cetarea focului, „acord care 
trebuie să-l salveze pe Chom- 
be, iar în caz că se va ajunge 
la o înțelegere cu Leopoldville 
să i se asigure acestuia un 
post important în guvernul 
central".

După cum relatează cores
pondentul din Washington al 
ziarului „New York Times", 
„S.U.A. nu doresc ca Chombe 
și guvernul său să fie supri
mați. Persoane de răspundere 
arată că Statele Unite vor 
obiecta categoric împotriva 
oricărei încercări a O.N.U. de 
a face acest lucru".

MOSCOVA 16 (A. 
gerpres). — TASS 
transmite: La 15
decembrie și-au lu
at zborul spre An
tarctica două avi
oane turbopropul
soare sovietice „II- 
18“ și „An-10". 4- 
cesta este primul 
zbor întreprins de 
Uniunea Sovietică 
pe deasupra celui 
de-al șaselea conti
nent.

Itinerariul expe
diției aeriene, pe o 
distanță de aproxi

mativ 25.000 de km, 
va trece pe deasu
pra orașelor Delhi, 
Djakarta, Danvin, 
Sydnei, Christchu
rch (Noua Zeelan- 
dă). Ținta finală a 
acestei expediții 
este Observatorul 
sovietic „Mirnîi" de 
lă Polul sud.

Avionul „11-18“ 
proiectat de Ser- 
ghei Iliușin, care 
deservește nume
roase linii aeriene 
de călători sovietici 
și internaționale,

este prevăzut cu re
zervoare suplimen
tare pentru com
bustibil. Pe bordul 
său se află cea 
mai mare parte a 
expediției.

Avionul „An.lO“ 
(tipul pentru trans
port) va fi înzestrat 
la Mirnîi cu skiuri 
de aterizare-deco- 
lare și va efectua 
cîteva zboruri în 
interiorul Antarcti- 
dei. Ambele aparate 
au fost încercate in 
anul 1961 în Arc
tica.

VENEZUELA: Președintele S.U.A. întîmpinat 
de soldați în ținută de război

n S.U.A. a 
constituită 
acestea o 
organizație- 
cîta ? Este 
sibil de

fost 
zilele 
nouă 

A 
impo- 
aflat.

„Țara tuturor libertăților" nu 
ne-a oferit încă, din păcate, 
o statistică exactă cu numă
rul organizațiilor existente în 
S.U.A- Cert este că în fiecare 
an ar fi necesar editarea a 
zeci și sute de ediții noi ale 
unui asemenea catalog. Pă- 
mîntul S.UA- se dovedește 
deosebit de fecund în acest 
domeniu. Dar această..- fe
cunditate se referă numai la 
un anumit gen de organiza
ții. Care anume ? Cele care 
primesc blnecuvîntarea auto
rităților americane, și a unor 
instituții finanțate de Rocke
feller, Dupont sau Mellon 
Cît privește caracterul unor 
asemenea organizații este 
limpede că el nu poate ii 
decît ultra-reacționar, rasist 
șl fascist. De obicei aceste 
organizații primesc un nume 
pompos, din care să se de-

ducă că ar apăra chipurile 
„siînta democrație" ameri
cană. „Crainicii libertății", 
„Cavalerii lui Columb", „Le
giunea americană", „John 
Birch Society", „Asociația 
patrioților americani" etc. 
sînt doar cîteva dintre aceste 
organizații. Inițiatorii lor au 
găsit foarte ușor mijloacele 
financiare prin donațiile ge
neroase ale magnaților indu
striei, ale bancherilor, ale 
proiitorilor cursei înarmărilor. 
„Fără banii lor — scria ziarul 
american „THE WORKER" — 
Ku-Klux-K'.anul, de pildă, nu 
și-ar putea permite nici să-și 
cumpere glugile pe care le 
poartă".

Valul sălbatic de repre
siuni polițienești dezlănțuit în 
prezent de către reacțiunea 
americană împotriva torțelor 
progresiste, mai ales împotri
va Partidului Comunist din 
S.U-A., a constituit un imbold 
dat nenumăratelor organizații 
fasciste din S.U.A. de a-și in
tensifica activitatea- Și nu 
numai atît. S-a încurajat

• a

crearea unor noi organizații 
de același tip. Astfel zia
rul „NEW YORK TIMES" a 
anunțat de curînd că auto
ritățile din Georgia, Ca
rolina de Sud, Florida, Ala
bama, Mississippi, Louisiana, 
Arkansas și Oklahoma au că
zut de acord în înființarea 
unei organizații intitulate 
„Asociația sudică a agenților 
serviciilor de informații" adi
că un fel de filială a Gesta
poului american.

însăși din titulatura de mai 
sus reiese cu ușurință carac
terul asociației, iar ziarul a- 
merican pomenit îi dezvăluie 
țelul — de a lupta împotriva 
așa-numitei „penetrații co
muniste". După cum se vede 
nimic nou- Sînt fluturate ace
leași vechi sloganuri ale tu
turor organizațiilor fasciste. 
Desigur că mai găsim și un 
alt scop. Să nu uităm că ea 
activează în sudul S.U.A-, a- 
dică acolo unde mai dăinu- 
iesc rînduielile sclavagiste, 
menținute de rasiști. Un oa
recare locotenent Pool vorbind

în numele proaspetei „Aso
ciații sudice a agenților ser
viciilor de informații" a ară
tat pe șleau că sarcina ei 
este de a cerceta imediat 
activitatea „grupurilor care 
tind să înlăture barierele ra
siale în sud". Și, „cercetări
le" au și început- Dealtfel 
„lista neagră" exista gata 
întocmită. In fruntea acestei 
liste găsim „Asociația națio
nală pentru propășirea popu
lației de culoare" declarată 
drept „comunistă". Urmează 
apoi în ordine „Congresul 
pentru egalitatea rasială", 
„Comitetul studențesc pentru 
coordonarea acțiunilor împo
triva violenței" incluse în 
rîndul grupurilor „subver
sive".,

Este semnificativ faptul că 
„agenții serviciilor de infor
mații" și-au propus să acor
de o atenție specială tinere
tului studențesc american. 
Același Pool, adresîndu-se 
unor reprezentanți ai presei 
a declarat: „Cînd aveți de-a 
face cu instituții de invăță- 
mînt, înseamnă că aveți de- 
a face cu dinamita"- Se vede 
că domnul locotenent Pool 
este profund îngrijorat de 
activitatea democratică a 
unei părți a studențimii ame
ricane. Acest lucru ne este 
confirmat de agenția ameri
cană „UNITED PRESS INTER-

NATIONAL" care a anunțat 
că în statul Mississippi, ban
de iasciste înarmate, consti
tuite după modelul și asemă
narea batalioanelor de asalt 
hitleriste, se pregătesc activ 
„pentru a sprijini autoritățile 
unui oraș sau comitat în ca
zul unei invazii a revoluțio
narilor pregătiți". Iar „revo
luționarii pregătiți" sînt con
siderați — după cum trans
mite agenția U.P.I- — studenții 
americani care luptă și pro
testează împotriva discrimi
nării rasiale în S.U.A-

„Asociația sudică a agen
ților serviciilor de informații" 
se adaugă la lungul șir al 
organizațiilor 
nare existente în 
acest lucru nu 
mira pe nimeni.
Carran sau legea Smith nu 
sînt tăcute să îngrădească 
activitatea neofasciștilor a- 
mericani- Așa ceva ar însem
na o încălcare a „democra
ției" americane. Dimpotrivă- 
Legile McCarran și Smith 
se împacă de minun9 cu ac
tivitatea organizațiilor fas
ciste americane. Ele converg 
doar spre același scop : să 
lichideze orice urmă 
lăudatelor libertăți 
cratice-, cărora li se 
tîta paradă în S-U.A.

CARACAS 16 (Agerpres). — 
La 16 decembrie președintele 
Kennedy a sosit la Caracas pe 
calea aerului venind de la San 
Juan (Porto Rico). După cum 
arată agenția United Press 
International, în cursul scurtei 
sale șederi la San Juan circa 
1.500 de membri ai organizați
ilor și partidelor patriotice 
portoricane au organizat o ma
nifestație antiamericană, pur- 
tînd pancarte cu inscripții în 
care condamnau politica colo, 
nialistă dusă de Statele Unite.

La Caracas Kennedy a fost 
întîmpinat de președintele Ve- 
nezuelei, Betacourt. Descriind 
măsurile extraordinare de pre- 
cauțiune luate de autoritățile

venezueliene, United Press 
International arată că toate 
intrările în aeroport erau pă
zite cu strășnicie. De-a lungul 
bulevardului ducînd de la 
aeroport în oraș, mii de soldați 
în ținută de război și cu baio
neta la armă erau postați la 
cîțiva pași unul de altul; al
ții erau postați în balcoanele 
caselor. Străzile din jur erau 
pline cu polițiști în uniformă 
și detectivi în civil.

In largul coastei venezue
liene se aflau vase de război 
nord-americane avînd pe bord 
unități de infanterie marină 
gata să intervină în cazul 
unui incident.

ultrareacțio- 
S.U-A. Astăzi 

mai poate 
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MOTEVIDEO. - în sala Mu
nicipalității din Montevideo 
s-a deschis la 14 decembrie o 
expoziție de fotografii cu 
aspecte din București și obiec
te de artizanat din R. P. Ro- 
mină. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P.R. în Uru
guay, Gheorghe Luca, a comu
nicat că Sfatul Popular al Ca
pitalei R. P. Romine a dăruit 
expoziția de fotografii Consi
liului departamental din Mon
tevideo.

BELGRAD. - La 15 decem
brie a avut loc Ia Belgrad o 
gală cu filmul romînesc „Dar- 
clee”, organizată de Comisia 
pentru legăturile culturale cu 
străinătatea din R. P. F. Iu
goslavia.

PARIS. - Zilele trecute 9 
patrioți portughezi au reușit

să evadeze din închisoarea Ca- 
xias. Printre cei care au reu
șit să evadeze se află Julio 
Fogaca, Francisco Miguel si 
Guilherme da costa Cara- 
valho, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Portugalia.

SOFIA. — Guvernul Repu
blicii Populare Bulgaria și gu
vernul Iranului au hotărit să 
reia relațiile diplomatice și să 
facă schimb de reprezentanți 
diplomatici cu rangul de am
basadori.

PARIS. — Ziarul „L'Huma- 
nite” anunță că Ahmed Ak- 
kaș, secretar al Partidului 
Comunist din Algeria, a eva
dat din închisoarea franceză 
din orașul Angers (departa
mentul Maine et Loire).
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