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Pentru oțelăriile patriei
Acțiunea a fost 

organizația U.T.M. 
ția organizației 
însă, în afară de 
luat parte și deputății satu
lui. Să te fi aflat, pe la în
ceputul lui decembrie la Cîn- 
dești, un sat din regiunea 
Ploiești! Pretutindeni, pe fie
care uliță și în afara satului, 
spre albia Buzăului, ai fi vă
zut cum numeroși tineri 
colectau fierul vechi existent 
în curțile colectiviștilor, la se
diul goșpodăriei colective și 
de stat, pe albia Buzăului. Cu 
tărgi, roabe și căruțe fierul

inițiată de 
La indica- 
de partid 

tineri, au

vechi era adus și depozitat în 
curtea școlii.

La sfîrșitul celor două zile 
au fost invitați tovarășii de 
la I.C.M. Ei au ridicat de aici 
și au expediat oțelăriilor, can
titatea de 10.000 kilograme 
fier vechi. S-au evidențiat, în 
cadrul acestei acțiuni, comu
nistul Gheorghe Năstase, ute- 
miștii Gheorghe Petcu, Gheor
ghe Duță și alții.

C. STAN’

-------O

TELEGRAMĂ

Comitetului Executiv al Partidului 
Comunist din Marea Britanie

Tovarășului WILLIAM GALLACHER, 
Președintele Partidului Comunist 

din Marea Britanie
Londra

Uzinele constructoare de mașini și utilaj petrolier din
Tîrgoviște. în fotografie : brigada comunistului Ion Victor 

făcînd ultimele probe unei noi instalații de foraj. ’ 
Foto : AGERPRES

Cu prilejul celei de-a 80-a ani
versări a zilei de naștere, vă 
transmitem dumneavoastră, mili
tant de seamă și membru fonda
tor al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, un cald salut fră
țesc și cele mai sincere felicitări.

Vă urăm, dragă tovarășe Galla
cher, multă sănătate și noi succese 
în activitatea dumneavoastră în
chinată cauzei clasei muncitoare 
engleze, luptei pentru pace, de
mocrației și socialismului

COMITETUL CENTRAI. 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

.-as. ms prodi/ctia
ale tineretului

se pregătesc AWJ! VIITOR
La

de

laminorul de 800 mm de la Combinatul siderurgic Hunedoara: 
Angajamentul brigăzilor: 3.100 tone laminate peste plan 

300.000 lei economii peste prevederile planului • Indicele 
utilizare al laminorului va crește cu 3,73 ia sută e 17 cursuri 

de ridicarea calificării
k inerii laminoriști 
i din secția noa- 
! stră au primit cu 
' entuziasm cifrele 
. de plan pentru 

■ anul viitor. Ele 
sînt sporite față de anul a- 
cesta cu 10.000 tone laminate, 
la care se mai adaugă încă 
3.100 tone cît reprezintă anga
jamentul peste plan al brigă
zilor de producție ale tinere
tului.

Pentru realizarea acestor 
sarcini indicele de utilizare 
a laminorului va trebui să 
crească în 1962 cu 3,73 la sută 
față de- anul curent. Iată mo
tivele pentru care comitetul 
U.T.M,. organizațiile de bază, 
s.au sfătuit cu conducerea 
laminorului, cu comitetul de 
secție sindical, au cerut aju
torul organizației de partid, 
pentru a stabili măsurile 
necesare pentru mobilizarea 
tuturor tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor respective.

Am început printr-o ședin
ță de instruire a responsabi
lilor celor 12 brigăzi de pro
ducție ale tineretului. întru- 
cît o bună parte dintre ei 
sînt destul de noi la condu
cerea brigăzilor, instruirea 
lor s-a făcut începînd cu cele 
mai importante și elementare 
sarcini: cum 
programul de lucru lunar, 
cum se împart sarcinile 
fiecare membru ’ ' 
cum se controlează și se ține 
evidența acestor sarcini și a 
rezultatelor îndeplinirii lor. 
Ei au fost instruiți de aseme
nea asupra stabilirii obiecti
velor și angajamentelor în

întrecerea socialistă pentru 
cucerirea titlului de brigadă 
fruntașă, a organizării acestei 
întreceri, cu felul în care tre
buie pregătite ședințele de 
lucru ale brigăzii, ce trebuie 
să se discute în cadrul lor 
etc. Cu prilejul aceleiași șe
dințe de instruire s-a stabi
lit ca programele de lucru să 
fie afișate la fiecare loc de 
muncă al brigăzii, pentru a 
fi cunoscute de fiecare tînăr.

încă de pe acum brigăzile 
de producție ale tineretului 
își pregătesc angajamentele 
în întrecerea pentru primele 
trei luni ale anului viitor. Un 
accent deosebit se va pune 
pe mărirea productivității 
muncii. Astfel indicele de 
laminare va spori cu 0,75 tone 
pe oră față de indicele reali
zat în anul acesta. Se va . ur
mări, de asemenea, îmbunătă
țirea calității laminatelor și 
reducerea rebuturilor cu 15 la 
sută față de procentul admis.

Am stat de vorbă cu o 
parte dintre responsabilii bri
găzilor de producție asupra 
angajamentelor pe care le 
vor lua.

— Noi ne angajăm să re
ducem procentul de declasate

cu 5 la sută față de cel ad
mis, spunea Pavel Ion de la 
linia de laminare. Pentru a- 
ceasta, tinerii din brigada 
noastră vor acorda toată a- 
tenția eliminării amestecului 
de oțeluri prin marcarea la 
cald a produselor laminate 
conform instrucțiunilor teh
nologice precum și depozita
rea lor în subsecția ajustaj 
pe compartimente: oțel 
mat, necalmat și aliat.

Alți responsabili 
găzi printre care 
Dragomir de la cuptoarele 
adînci vor avea în vedere 
încărcarea corectă a lingou- 
rilor în cuptoare adînci, pe 
grupe de oțeluri, și pe cali
tăți. In felul acesta a- 
mestecurile și implicit decla. 
satele vor fi evitate complet.

— Brigăzile noastre s-au an
gajat să realizeze în 1962 eco
nomii la prețul 
cele planificate 
300.000 lei, îmi

PURȚUC 
secretarul comitetului U.T.M. 

Laminorul de 800 mm 
Combinatul siderurgic 

Hunedoara
(Continuare în pag. a 3-a)

cal

se întocmește

pe
al brigăzii,

Lăcătușul-montor Gheorghe 
Tudor de la Industria tehnică 
medicala din București asam- 
blînd ultimele repere ale unui 

aparat de narcoză-

de 
Și

bri- 
Vlad

de cost peste 
în valoare de 
spunea Molo-
MIHAI

A început vacanța 1 18 zile de odihnă, plimbări, excursii, 
sport, distracții, lectură. Cîte planuri nu s-au făcut 
pentru această vacanță... E firesc, vacanțele școlare, 

la noi, astăzi, sînt din ce în ce mai frumoase, părintele iubit 
al tineretului — partidul — precum și întregul popor se în
grijesc de odihna, de sănătatea, de dezvoltarea armoni
oasă a tineretului școlar-

Rindurile de mai jos ilustrează doar citeva din proiectele 
de vacanță. Dar sînt sute și sute de asemenea proiecte. 
Chibzuiește, deci cu grijă, ce faci în vacanță, cum iți folo
sești timpul. Noi îți urăm să-l petreci cît mai plăcut

DIN NOD IN DRUMEȚIE
Mii și mii de elevi frun

tași la învățătură, din toate 
colțurile țării, își vor petrece 
o parte din vacanța de iarnă 
în excursiile ce vor fi organi
zate în localitățile pitorești 
din regiunile de munte. Prin
tre ei se vor afla și numeroși 
copii bucureșteni.

Pe timpul vacanței de iar
nă, Sfatul Popular al Capita
lei organizează pentru elevi 
excursii de cîte 5-7 zile, într-o 
serie de localități ca : Sinaia. 
Predeal, Timiș, Lacul Roșu, 
Muntele Roșu și altele. La a- 
ceste excursii vor participa 
circa 5.000 de elevi din școlile 
de cultură generală, profesio
nale și de meserii, elevi care 
au obținut cele mai bune re
zultate la învățătură și în ac- 

| tivitatea obștească.

în afară de excursiile orga
nizate de Sfatul Popular al 
Capitalei, o serie de școli bucu- 
reștene au inițiat organizarea 
unor excursii separate, pe di
ferite trasee din țară. De 
exemplu, Școala medie nr. 26 
„Alexandru loan Cuza“ din 
raionul Tudor Vladimirescu 
și-a propus organizarea unei 
excursii cu prilejul căreia ele
vii vor vizita orașele Sinaia. 
Predeal, Brașov și 
lități din țară. De 
Școala medie nr. 7 
ragiale" urmează 
excursie cu o serie 
în Munții Paring.
prilej elevii vor vizita și loca
litățile din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului.

alte loca- 
asemenea, 
„I.
să 
de 
Cu

L. Ca- 
facă o 

elevi, 
acest

GH. ȘOVU

din fotografie primesc felicitărileAți împlinit virsta de aur a majoratului. Sincere felicitări, dragi tovarăși 1 Tinerii
Comitetului raional UT.M. „1 Mai“ din Capitală,

SĂRBĂTORIȚII
CU

de Aurel Baranga
aporiată, mecanic, 
la calendar, ani
versarea a opt
sprezece ani de 
viață poate să 
însemne un eveni

ment emoționant în semnifi
cația lui afectivă și totuși, 
oarecare. înțeles în plenitudi
nea tuturor implicațiilor pe 
care le prezintă astăzi o ase
menea sărbătoare, pășirea pe 
pragul primului an de majo
rat capătă o lumină de tan
drețe, dar șî de o bărbătească 
răspundere. Am înaintea ochi
lor mei uimiți și fermecați o 
asemenea splendidă generație 
de tineri și tinere, astăzi de o 
vîrstă cu patria noastră li
beră, și asist la sărbătoarea 
lor. Observ această serbare 
și memoria veghează. îmi a- 
mintesc 
odinioară — sînt 
doar 
tînăr 
șitul 
sate.
ucenic, disprețuit, 
și scirbit de 
societăți 
capitolul 
cea din 
cență și 
turitate 
veste, sub povara unor sufe
rințe ce nu îngăduiau popa
suri și aniversări. Aș îndrăzni 
să spun că odrasla muncito
rului sau a țăranului sărac 
venea pe lume major, în mă
sura în care lua cunoștință în- 
gîndurat și îndîrjit de nedrep
tățile vieții, din clipa în care 
venea în contact cu o lume 
silnică și necruțătoare. Sigur, 
în acea vreme existau și ser
bări ale majoratului. Domni
șoara bancherului sau fiul 
fonf al cutărui mare indus
triaș își serbau în familie, a- 
niversarea, răsplătită cu da
rul unei călătorii pe Coasta 
de Azur, nulitățile exemplare, 
plictisite prematur, snobe din 
fașe și stupide din pruncie, 
trebuind să ia contactul cu 
„lumea" mare, înainte de 
vîrsta recrutării.

Un ziar tipărit în franceză la 
București avea o rubrică a 
mondenităților fastuoase și 
care înregistra asemenea 
evenimente, anunțînd „intra
rea în societate" a domnișoa
rei X sau a domnișorului Y,

felul cum își serba 
de atunci 

optsprezece ani — un 
muncitor, de pildă, «Hi- 
adolescenței sale oien- 
Umilit de mic, bătut ca 

înfometat 
imaginea unei 

care-1 înregistra la 
sclavilor, omul tre- 
copilărie în adoles- 
din tinerețe în ma- 
fără să prindă de

dînd cu lux de amănunte lista 
participanților, consemnind 
culoarea rochiilor purtate de 
doamne 
cheltuia
getul unei familii de munci
tori pe două decenii- în 
timpul ăsta, negru și bleste
mat, tinerii muncitori de ace
eași vîrstă își scuipau plămî- 
nil în 
sparte, 
mejdie 
armată
ds lucru. Să nu uităm : în 1963 
se împlinesc treizeci de ani 
de la luptele din februarie ale 
glorioasei Griviți Roșii. Prin
tre revendicările muncitorilor 
se găsește și aceasta: repri
mirea la lucru a tinerilor ră
mași pe drumuri la întoarce
rea lor din stagiul militar. Da, 
observ serbarea tinerilor noș
tri ajunși la majoratul lor, șl 
memoria veghează- Să nu ui
tăm nimic din tot ce a fost 
altădată, fiindcă numai astfel 
vom trăi intens, în toată mă
reția ei, clipa noastră prezen
tă. Tinerii sărbătoriți trec de 
fapt un examen încărcat de 
responsabilități. Ii privesc în 
lumina fericirii pe care le-o 
dă vîrsta șl viața. Și mă gîn- 
desc, existența fiecăruia din
tre ei e o frîntură din viața 
patriei, celebrînd-o și oglin
dind-o, așa cum stropul ocea
nului răsfrînge, irizată și fer
mecătoare, toată frumusețea 
cerului.

Știu cum te cheamă, dragul 
meu prieten emoționat, și-ți 
cunosc în amănunt viața. Șezi 
lîngă mine în seara asta scăl
dată de acordurile muzicii și 
ale risetelor perlate și pri- 
vește-ți ca într-o oglindă fer
mecată, viața. Te cheamă 
Reinhardt ca pe tatăl tău și 
te cheamă Adrian. De unde 
știu? Iată că în această seară 
pe care n-o s-o uit nici eu, 
nici tu, am căpătat puteri de 
vrăjitor, în stare să afle 
toate tainele. Ești fiu de mun
citor și tatăl tău — nea Va- 
sile, cum îi spun ortacii lui — 
ți-a sădit în suflet dragostea 
de muncă și de uzină. Acum 
un an — după ce ai terminat 
școala 
alături de eL Și de cei doi 
frați ai tăi. Știu, știu și asta.

la festine, unde se 
într-o noapte bu-

ateliere cu geamuri 
plătiți cîinește, în pri- 
ca la întoarcerea din 
să nu mai găsească

Privești din sală. în 
primele rinduri se 
află cei 23 de sărbăto
riți. In restul sălii — 
invitați: colegi, pă
rinți, elevi-muncitori 
de la școala medie se
rală, profesorii școlii. 
Sala este frumos or
nată. Cei din primele 
rinduri sînt emoționați. 
Cind tinerii sînt decla
rați majori, sala în
treagă izbucnește in
tr-o avalanșă de aplau
ze. Ce înseamnă aceste 
aplauze ? înseamnă a- 
celași lucru pe care 
apoi Ecaterina Dobre- 
scu, secretara organi
zației de partid și 
Alexandru Vasiliu di
rectorul școlii, Aneta 
Simiuc din partea pă
rinților, Constantin Ti
fon, activist al comite-

tului regional U. T. M. 
și M. Mihailovici, ac
tivist al comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Iași îl 
spun în cuvintele pe 
care le rostesc. Ei 
vorbesc despre dragos
tea cu care partidul și 
guvernul, întregul nos
tru popor înconjoară 
tinăra generație. Fe- 
licitînd pe cei care 
împlinind virsta de 13 
ani intră în rindurile 
cetățenilor majori ai 
patriei noastre, vorbi
torii își manifestă în 
același timp convinge
rea ci cei care astăzi 
sînt sărbătoriți nu-și 
rar precupeți forțele în 
intreaga lor viață pen
tru a-și aduce contri
buția la înflorirea 
scumpei noastre patrii. 
Si nu greșesc ezpri-

mtndu-și această con
vingere. Deschizi cata
logul și te uiți in drep
tul numelor lui Boris 
Tapu, Victor Chirica, 
Mariana Simionescu 
care se află printre 
sărbătoriți. Nu găsești 
nici o notă sub 7. Cer
cetezi activitatea pe 
care organizația U.T.M. 
din școală a desfășu
rat-o în Ultimul timp, 
acțiunile întreprinse în 
perioada de pregătire 
a sărbătorii majoratu
lui. Și te bucuri. Tine
rii au audiat conferin
țele : „Profilul moral 
al omului de tip nou“ 
și „Constituția— lege 
de bază a R.P.R.". au 
învățat poezii și cintece 
despre patrie și partid, 
au colectat 4.000 kg de 
fier vechi pe care l-au

expediat oțelarilor Hu
nedoarei. Au vizitat 
casa memorială „Ilie 
Pintilie“ și fabrica de 
mobilă.

Noi vorbim aici des
pre cei 23 de elevi ai 
Școlii medii nr. 6 din 
iași care au împlinit 
de curind 18 ani. La 
acțiunile întreprinse 
însă în zilele pregăti
toare acestei sărbători 
organizația. U.T.M. i-a 
antrenat pe toți ceilalți 
elevi ai școlii. Și aces
te acțiuni i-au ajutat 
pe cei 23 de tineri să 
înțeleagă adinca sem
nificație a 
tului ce are

evenimen- 
loc în via-

ai venit să lucrezi

(Continuare în pag. a 3-a)
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c. SLAVIC

(Continuare 
în pag. a 3-a)
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Un grup de tineri munci
tori de la Fabrica 
confecții și tricotaje 
rești s-au întîlnit 1 
dunăre organizată 
lejul sărbătorii i 
tului cu tovarășul 
Hotărau muncitor 

nele „Semănătoarea*.

da
Bucu- 
o a-

i pri
maiara-, 
Troian 

la Uxi-

linen
de nădejde

I
*

Pe piscurile Retezatului
O parte dintre elevii Școlii 

medii din Hunedoara — 60 la 
număr din toate clasele — își 
vor petrece 10 zile din vacanță 
in tovărășia schiurilor, a ză
pezii, a Retezatului. Ei iși 
vor stabili tabăra, după cum 
spunea profesorul de sport de 
la această școală, tocmai la ca
bana Pietrele.

Ceilalți elevi de la Școala 
medie din Hunedoara, care 
vor rămine în orașul natal, iși 
vor petrece la fel de frumos 
zilele vacanței de iarnă. Con
ducerea școlii, împreună cu 
organizația U.T.M. și cu comi
tetul de părinți, împreună cu 
conducerea clubului „Siderur- 
gistul* au stabilit deja citeva 
acțiuni de vacanță. Se vor vi
ziona diferite filme, se vor or
ganiza seri literare, iar pentru 
cei mici seri de basme, excursii 
prin oraș și în jurul orașului. 
Artiștii amatori ai clubului îi 
vor ajuta pe elevi în pregăti
rea programelor artistice care 
vor fi prezentate cu prilejul 
aniversării Republicii ți a 
Anului Nou, în pregătirea car
navalului și a revelionului. In

fiecare zi. grupuri de elevi 
vor vizita orașul Hunedoara 
eu noile sale șantiere de con
strucții industriale fi sociale, 
vor primi explicații despre 
noua înfățișare a orașului in
tr-un viitor apropiat, vor ve-

dea unde și cum lucrează pă
rinții lor. Nu lipsesc bineînțe
les concursurile sportive, ieși
rile cu săniuțele și schiurile 
pe dealurile din jur.

LAL ROMULUS

Sinaia iși așteaptă
oaspeții

La Sinaia, pregătirile pentru 
găzduirea oaspeților e evi s-au 
terminat. Sute de elevi din Bucu
rești, Ploiești, Bacău, Constanța și . 
din al*e regiuni aie țării vor veni 
aici pentru a petrece zilele va
canței. Taberele regionale din Si
naia vor fi folosite ca baze pentru 
excursii de o zi sau două în Bu- 
cegi sau pentru practicarea spor
turilor de iarnă atît de mult îndră
gite de elevi. Școlile din Capitală, 
care își vor trimite elevii însoțiți 
de profesorii lor, au alcătuit 
programe interesanfe, instruc- 
fiv-educative, în care acfivifățile 
in aer liber ocupă locul principal.

La rîndul său, Comitetul orășe
nesc U.T.M. — Sinaia a pregătit

pentru elevii din Sinaia, ca și pen-' 
tru oaspeții care își vor petrece 
aici vacanța un program variat. 
La Școala medie „George Enescu", 
la clubul Uzinei „I. C. Frimu", la 
Casa pionierilor și la celelalte 
școli elementare pe tot timpul 
vacanței se vor organiza excursii, 
vizionari de spectacole și filme, 
concursuri literare etc. Astfel se 
vor organiza excursii la Doftana, 
Cota 1400, Azuga, Bușteni, Brașov, 
și București. Elevii școlii medii, 
ca de altfel . și elevii celorlalte 
școli, pregătesc penfru aniversarea 
Republicii un frumos program ar-

V. ALEXANDRU
(Continuare în pag. a 3-a)

Deși pînă la începerea fes
tivității mai era încă 
destul timp, tinerii so

siseră deja. în sala de festi
vități a Casei de cultură a ti
neretului din raionul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, peste 300 
de băieți și fete, muncitori și 
elevi abia sosiți din ateliere
le întreprinderilor și de pe 
băncile școlilor din raion, îm- 
brăcați în haine de sărbătoa
re, erau nerăbdători în aștep
tarea începerii sărbătoririi. Pe 
fețele tuturor se putea citi 
bucuria și emoția în fața a- 
cestui eveniment, unul din
tre cele mai importante din 
viața lor. în ambianța aceasta 
am găsit interesant și semni
ficativ să discutăm cu acești 
tineri, să-i întrebăm cu ce rea
lizări au întîmpinat ei sărbă
toarea majoratului, care sînt 
planurile lor de viitor.

— în întîmpinarea sărbătorii 
majoratului — ne-a spus VA- 
SILICA NEAGU, muncitoare 
Ia Fabrica de confecții și tri
cotaje București; m-am stră
duit să obțin rezultate cît 
mai bune în muncă și la 
învățătură. în ultimele luni 
ale anului am reușit să 
depășesc zilnic planul cu 
cel puțin 25 la sută și să 
dau numai produse de bună 
calitate. în ultimele trei , luni 
n-am avut nici un rebut. Iar 
la școală (sînt elevă la cursul 
seral, în clasa VIII-a) am ob
ținut numai note de la 8 în 
sus. Am venit aici; în seara 
aceasta, cu sufletul plin de 
bucurie. Peste puțin, împreu
nă cu ceilalți tineri prezenți 
aici, voi fi și eu declarată ce-

tățeană majoră a patriei. Mă 
bucură nespus atenția cu care 
sîntem înconjurați noi, tinerii, 
mă impresionează grija pe 
care partidul o are pentru vi
itorul nostru, și sînt hotărîtă 
să respect cu sfințenie înda
toririle noi ce-mi revin de 
acum, să muncesc cu și mai 
multă perseverență în fabrică 
și la școală.

— întreprinderea noastră - 
ne-a spus tînărul ILIE FIFIA- 
LĂ, martrițer la Uzinele „Se
mănătoarea", și-a îndeplinit 
planul anual la 20 decembrie 
a.c. Și la succesul acesta gene
ral, pot spune că am adus și 
eu o contribuție. Sărbătorirea 
majoratului a fost unul din 
factorii importanți care m-:au 
stimulat să mă străduiesc să 
depășesc zilnic planul, să dau 
numai produse de calitate, să 
realizez economii cît mai 
mări.~ în același timp, pen
tru că ni s-au creat minunate, 
condiții de învățătură, m-am 
înscris de curînd la cursurile 
de pregătire. La anul vreau 
să intru Ia școala medie se
rală de pe lingă uzină, s-o ter
min și pe urmă să merg Ia 
politehnică. Noi tinerii, avem 
atîtea posibilități, atîtea con
diții. minunate, iar eu sînt ho- 
tărît să le fructific, să mun
cesc din an în an tot mai mult 
și mai bine.

ILIE MORARU, muncitor la 
Uzinele „Semănătoarea",

C. DIACONU

(Continuare în pag. a î-a,



Iarna
la Căminul cultural ape
G

căminul 
trebuie 

azi, de 
pentru

deși nu 
nu de 
militează

herman Titov... 
Numele acesta 
înaripat, care 
evocă cutezan
ța omului și a- 
vîntul tineresc

spre cele mai înalte înfăp
tuiri, strălucește de curînd pe 
frontispiciul unei noi gospo
dării colective — aceea din Li
pănești, raionul Ploiești. Tină- 
ră e gospodăria, tineri sînt și 
mulți dintre membrii ei. Și 
parcă a întinerit și - - -
cultural, 
uitat că 
ieri, el 
transformarea socialistă a sa
tului ; dar după înființarea 
gospodăriei afluența tinerilor 
— în mare parte colectiviști — 
la cămin a crescut.

Doina Scarlat e una dintre 
cele mai tinere colectiviste. 
După absolvirea școlii ea con
tinuă să citească — și încă mai 
mult decât pînă atunci. Putea 
fi des întîlnită “ ca și acum, 
de altfel “ la cămin și la bi
bliotecă. Mărturii sînt fișele ei 
de cititoare w nu o fișă, ci un 
ădevărdt album de fișe. Ii 
place literatura — și a citit 
„Nunta lianei" și „Frații Er- 
șov“; vrea să înțeleagă feno
menele naturii — și a citit bro
șura despre eclipsa de Soare 
din februarie 1961; dar mai 
cu seamă o pasionează legumi
cultura « și a citit multe lu- 
crărj despre răsadnițe, despre 
cultura forțată a roșiilor și 
cite altele.

Începînd dintr-o anumită 
seară, Doina Scarlat a deve
nit pe negîndite activis
tă voluntară a bibliotecii. 
Cum ? In seara aceea în loc 
să se mulțumească ca pînă a- 
tunci să predea cartea citită, 
să împrumute una nouă și să 
plece acasă, ea a strîns în ju- 
ru-i, chiar în sala bibliotecii, 
un grup de tineri și le-a înfă
țișat în puține cuvinte conți
nutul unei broșuri despre ex
periența unor gospodării co
lective fruntașe. Se aflau acolo 
tineri colectiviști și tineri în
tovărășiți. Au ascultat cu a- 
tenție cele spuse și au împru
mutat și ei broșura s-o ci
tească șl ei, și părinții.

Căminul cultural (directoare 
Silvia Niță) și comitetul co

munal U.T.M. (secretară — A- 
glaia Munteanu) colaborează 
îndeaproape. înainte de a se 
întocmi planul de activitate 
pentru perioada de iarnă, a a- 
vut loc o adunare generală 
U.T.M. Directoarea căminului 
a arătat acolo cîte posibilități 
stau la îndemîna tinerilor din 
sat care vor să-și însușească 
cunoștințe multilaterale, să se 
distreze, să-și valorifice talen
tul, să-și petreacă plăcut 
timpul liber. Utemiștii au fă
cut propuneri. Spre deosebire 
însă de anii trecuți, cină or
ganizația U.T.M. din această 
comună mai luase în discuție 
munca culturală, de astă dată 
propunerile sunau oarecum 
altfel: nu doar „vrem să au
zim la cămin... vrem să vedem 
la cămin...", ei și: „iată ce aș 
putea face eu la cămin". Așa 
de pildă, tinerii colectiviști 
s-au angajat să ajute la mobi
lizarea cursanților și la orga
nizarea demonstrațiilor prac
tice în cadrul cursurilor agro
zootehnice. De la ei a pornit 
propunerea — apreciată și 
aprobată de organizația de 
partid — ca lotul de pe care 
tînăra gospodărie vrea să ob
țină 5000 de kg porumb boabe 
la hectar o să fie încredințat 
cursanților de la cercul agro
tehnic. Tot în cadrul adunării 
generale s-a luat obiceiul de a 
se propune temele serilor in- 
structiv-educative pentru tine
ret, pe care căminul urmează 
să le organizeze luna urmă
toare. Nici aici tinerii nu vin 
doar ca spectatori. De pildă, 
pentru seara cu tema: „Erois
mul tineretului sovietic", învă
țătoarea utemistă Georgeta 
Nicolescu a pregătit o prezen
tare literară care a cuprins 
ca exemplificări, fragmente 
din „Tînăra gardă", „Zoia și 
Sura" și alte lucrări în proză 
sau în versuri, citite sau reci
tate de tineri artiști amatori. 
Tot tinerii au participat activ 
la organizarea jocurilor dis
tractive ce au urmat. Intr-o 
altă seară, Stela Furtună, 
Gheorghe Neagu și alți tineri

Brigada artisticd 
de agitație 

se pregătește
Brigada artistică de agitație 

de la Fabrica de hîrtie din 
Prundul Bîrgăului, raionul 
Bistrița, este formată dintr-un 
mănunchi de tineri inimoși și 
pasionați de muncă artistică, 
printre care: Maria Cismanda, 
Caracea Valentin, Gavril Mu- 
reșan, Iuliana Raduly și alții.

Programele prezentate de 
brigada artistică sînt aștepta
te cu un viu interes, atît de 
colectivul întreprinderii, cît și 
în localitățile unde brigada 
se deplasează. Anul acesta 
brigada artistică de agitație 
condusă de tovarășul «Vrăș
maș A. Teodor, are la activul 
său peste 30 de programe pe 
care le-a reprezentat în co
munele și în satele vecine. în 
repertoriul ei a fost inclus un 
program cu tema „Transfor
marea socialistă a agricultu
rii", care a fost prezentat în 
mai multe sate.

în vederea sărbătoririi re
velionului, colectivul de crea
ție al brigăzii lucrează la un 
program dedicat fruntașilor 
în producție ai colectivului 
întreprinderii.

ION TANCA
zidar 

colectiviști au luat parte — nu 
ca spectatori, ci ca participanți 
activi — la concursul: „Cine 
recită cel mai bine poeziile lui 
Topîrceanu ?“. Practica a do
vedit cît de rodnică este me
toda ca temele manifestărilor 
culturale pentru tineret și îm
părțirea atribuțiilor pentru 
pregătirea lor, să fie stabilite 
în adunări generale ale orga
nizației U.T.M.

Pe temeiul propunerilor fă
cute de utemiști, căminul cul
tural din Lipănești a organi
zat numeroase formații artis
tice, care înmănunchează mul
te talente tinere. Cei ce aveau 
să joace teatru pe scena cămi
nului au cerut — pe drept cu- 
vînt — să dea viață unui re
pertoriu nou, actual, legat de 
preocupările oamenilor din
tr-o comună unde gospodăria 
colectivă e tinără, de numai 
cîteva luni. Conducerea cămi
nului, îndrumată de comitetul 
comunal de partid, a înfăp-

Din experiența 
activității culturale 

de masă din 
comuna Lipănești) 

raionul Ploiești

întîmplare cu

tuit această propunere. Rezul
tatul : azi Sînt la Lipănești nu 
una, ci două echipe de teatru, 
iar tineretul e sufletul lor. Lu
crările dramatice cu care cele 
două echipe se vor înfățișa la 
întrecerea formațiilor de tea
tru— cel de al 
bienal „I. L.
sînt: „Rîsul pămîntului' și 
„Un iaz și o 
haz", amîndouă cu subiect iz- 
vorît din viața satului nou, so
cialist. Mai sînt de amintit for
mația de cor dirijată de în
vățătoarea utemistă Eugenia 
Georgescu și brigada artistică 
de agitație, al cărei prim pro
gram de iarnă înfățișează per
spectivele noii gospodării co
lective.

Cit despre echipa de dan
suri, de remarcat iarăși con
tribuția harnică a tinerilor. U- 
temistul Șerban Stelian, de 
pildă, nu e doar simplu dan
sator. Lucrind la Fabrica de 
geamuri de la Scăeni, el înva
ță dansuri noi și — cu o pri
cepere admirabilă de a-și în
suși și a transmite pașii de 
dans — ajută pe instructoarea 
Elena Boca în îmbogățirea re
pertoriului și în instruirea to
varășilor săi de echipă.

O noutate în viața artistică 
a satului este echipa de teatru 
de păpuși. Tinerii — opt l-a nu
măr — care își exprimaseră 
dorința de a deprinde arta mî- 
nuirii păpușilor, au fost in- 
struiți la cursurile regionale 
desfășurate la Sinaia. Acum 
consătenii lor îi întreabă: 
„Cînd o să ne airătați ce ați 
învățat ?“. Căminul cultural e 
dator să asigure în timp scurt 
condițiile materiale — șl in 
primul rînd truse de păpuși — 
necesare începerii activității 
noii formații artistice.

IlI-lea Festival 
Caragiale" —

I. GHEORGHIU

Comunistul Bucur Ion de la întreprinderea de aparate de măsură și control din Ca
pitală se ocupă îndeaproape de ridicarea calificării tinerilor ucenici. Iată-1 în foto
grafie explicînd unor elevi din anul II al școlii profesionale despre precizia ajustării 

șublerelor.

In urmă cu cîtva timp 
afișele de pe străzile 
Capitalei îndemnau pe 

trecători să audieze primul 
concert prezentat de studenții 
Conservatorului „Ciprian Po
rumbescu” în noul an univer
sitar.

De atunci, săptămână de 
săptămână în sala de festivi
tăți a Conservatorului cei 
mai talentați studenți din ul
timii ani de studiu, dăruiesc 
iubitorilor muzicii interesante 
spectacole artistice.

în dorința de a prezenta 
cititorilor noștri unele aspecte 
ale activității Studioului ne
am adresat zilele trecute cu 
cîteva întrebări tov. George 
Ionescu, prodecan al Facultă
ții de instrumente a Conser
vatorului „Ciprian Porum
bescu”.

— Am vrea să știm în pri
mul rînd care este menirea 
Studioului ?

— Folosind un termen de
venit curent în ultimii ani ta 
activitatea universitară, aș 
spune că Studioul este labora
torul pentru practica în pro
ducție a studenților noștri din 
ultimii ani de studii. Nume
roase concerte simfonice, spec-

După cum se vede, mulți ti
neri din Lipănești participă — 
după gustul și posibilitățile 
fiecăruia — la variate forme 
de activitate culturală, tn ju
rul căminului s-a format un 
activ larg de tineri, care s-au 
deprins să primească sarcini 
culturale și să le aducă la în
deplinire conștiincios.

înseamnă oare că nu mai e 
nimic de făcut ? Citași de pu
țin. Posibilitățile de manifes
tare a talentului și aptitudini
lor tinerilor din Lipănești sînt 
departe de a fi epuizate. Cite- 
va exemple și sugestii tot
odată.

Ne închipuim cît de atrac
tivă ar fi o seară științifică 
pentru tinerii colectiviști și 
pentru ceilalți tineri din co
mună, cu tema : „Știți cine este 
acela al cărui nume îl poartă 
gospodăria noastră colectivă?" 
Depănarea unor momente din 
viața și activitatea lui Gher
man Titov — cu ajutorul unor 
tineri cititori ai cărții: „700.000 
km în Cosmos", sosită de cu- 
rînd la biblioteca comunală -< 
ar fi desigur deosebit de utilă.

Intîlniri între tinerii colec
tiviști și întovărășiți — în ca
zul cărora cei dinții si arate 
cum s-au convins de superiori
tatea gospodăriei colective și 
să relateze celor de o vîrstă 
cu ei ce perspective luminoase 
le oferă gospodăria colectivă
— ar fi de asemenea bineve
nite.

în ceea ce privește activita
tea artistică, ar fi de dorit să 
se țină seama de marele nu
măr de tinere fete care fac 
parte din gospodăria colectivă. 
Dacă numărul coriștilor este 
încă mic, aceasta se datorește 
și faptului că nu sînt destule 
voci bărbătești, deoarece multi 
tineri din Lipănești fac parte 
din formațiile artistice ale în
treprinderilor apropiate, la 
care lucrează. De cită apre
ciere s-ar bucura însă iniția
tiva căminului și a organiza
ției U.T.M. de a se înființa un 
ansamblu vocal feminin, care 
ar putea aduce o notă inedită 
in peisajul — de altfel variat
— al mișcării artistice de a- 
matori din raion și chiar 
regiune!

Prea puține excursii se 
ganizează pentru tinerii 
Lipănești. Gara e la doi pași 
de cămin, șoseaua trece prin 
centrul comunei; mai lipseș
te... inițiativa. S-ar putea vi
zita gospodării colective frun
tașe din regiune, obiective in
dustriale, stațiuni climaterice. 
La întoarcere unii tineri colec
tiviști ar răspunde fără îndo
ială, pozitiv, solicitării cămi
nului de a povesti impresiile 
lor de călătorie; simpozioane, 
seri de întrebări și răspunsuri 
și alte manifestări cu teme va
riate ar putea fi cadrul plăcut 
și instructiv în care să se des
fășoare relatările tinerilor că
lători din comună. Ca să fie la 
căminul din Lipănești cît mai 
multe acțiuni după gustul și 
posibilitățile tinerilor.

din

or
din

tacole de operă, concerte de 
cameră și recitaluri vocale și 
instrumentale au făcut ca 
acest „laborator experimental” 
să fie pentru noi un instru
ment important în pregătirea 
viitorilor artiști, în sprijinirea 
procesului de învățăinînt.

Țin să subliniez de asemenea 
faptul că Studioul nostru este 
tot mai des frecventat de con
ducătorii instituți. 
ilor noastre artis
tice care au posibi
litatea de a recruta 
aci cadrele necesa
re filarmonicilor, 
teatrelor muzicale.

— De cîți ani 
funcționează acest 
Studio ?

— El și-a început activitatea 
în urmă cu 3 ani prin monta
rea operei „Tînăra gardă” de 
Meitus, spectacol pe care stu
denții l-au prezentat nu numai 
în cadrul Conservatorului ci 
și la Teatrul de Operă și Ba
let, la Radio și Televiziune și 
în orașe de provincie.

— Vreți să ne dați cîteva 
nume de tineri care s-au re-

d i n t r e
bob primeau partea cuveni 

porumb pentru fiece-
de pămînt 

cînd, plutea

A sosit vacanța.
Foto : PREPELIȚAInteresante descoperiri arheologice 

în regiunea Brașov

descoperirile 
mai recente 

activitate 
în urmă 
(la Cre- 
putemice

xistă un colț intercarpa- 
tic în care abundă ves
tigiile de viață ome

nească din cele mai vechi 
timpuri. Istoricii, arheologii 
lingviștii, etnografii ș.a. ape
lează adesea la descoperirile 
care au loc necontenit pe aces
te locuri. Este vorba de regiu
nea Brașov, care înglobează in 
teritoriul ei și vechea Țară a 
Bîrsei, unde 
vechi ca și cele 
atestă o străveche 
umană. Cu vreme 
aici s-au descoperit 
menea și Gilma) 
ateliere de prelucrare a unel
telor de piatră (silex) din epo
ca paleolitică, ca și cele mai 
vechi cioburi de ceramică lu
crate cu mina; lingă Rișnov 
s-a descoperit în castrul ro
man Cumidava un monument 
epigrafic din secolul III e. n. 
(care atestă participarea unei 
unități militare de autohtoni 
la apărarea granițelor provin
ciei Dacia); la Crasna, s-a 
găsit un tezaur format din 16 
bare ștampilate de aur îngro
pate de către vizlgoți de tea
ma hunilor; la Cașolt ca și 
la Calbor s-au descoperit cimi
tire daco-romane constînd din 
cîteva sute de morminte in 
formă de movilă în care se 
aflau diferite vase, podoabe, 
monede etc.

Nu de mult, un colectiv for
mat din specialiști ai Muzeu
lui regional Brașov și ai 
Institutului de arheologie din 
București au dat la iveală in 

marcat ta activitatea din ulti
mul timp ?

— Menționați printre alții 
studenții de la canto — Lazăr 
Maria, Palade Dorothea, An
drei Elena, care au prezentat 
fragmente din operele — „Răs
coala” (Gh. Dumitrescu) „E. 
Oneghin” (Ceaikovski) ,,Tra- 
viata”, „Aida”, „Trubadurul”, 
„Rigoletto” (Verdi) „Orfeu”

Interviul nostru 
cu tov. George Ionescu, 
prodecanul Facultății de instrumente 

a Conservatorului „Ciprian Porumbescu"

(Gluck) pe pianistul Th. Pa- 
raschivescu care a interpretat 
„Pavana” de Enescu și un Stu
diu de Chopin, violonistul Gh. 
Jalobeanu care a interpretat 
partea I-a din Concertul de 
Ceaikovski. pianistul Cornel 
Rădulescu. violoncelistul Ste
fan Metz și multi alții.

— Ne puteți spune ce acti
vitate va desfășura în conti
nuare in cursul acestui an uni- 
versitar Studioul Conservato
rului ? 

peștera Gura Cheii 
doua oară in țară, 
podoabă paleolitică 
unul de vulpe și unul de cerb, 
cu rădăcinile perforate), desti
nate unei salbe. Tot săpături
le noi au scos la iveală, pen
tru prima oară in regiune, in 
Peștera de lingă Bran, un 
rest fosil uman (fragment de 
femur) datînd de circa 30.000 
de ani.

Recent, cu ocazia lucrărilor 
se asfaltare a șoselei intre 
Feldioara și Rotbav, s-a des
coperit un mormint preistoric, 
cu lespezi din piatră. E im
portant faptul că în acest 
mormint s-a surprins atît ri
tul înhumării, cit și cel al in- 
cinerației (caracteristic comu
nităților omenești de pe teri
toriul patriei noastre în faza 
de trecere de la epoca bron
zului la cea a fierului).

Eforturile conjugate ale spe
cialiștilor din Brașov, Sibiu, 
Sf. Gheorghe, Mediaș, Sighi
șoara, cu sprijinul și colabora
rea Institutului de arheologie 
București și Filiala Academiei 
R.P.R. din Cluj, pun în lumi
nă noi aspecte din cultura 
materială și spirituală a isto
riei țării noastre.

pentru a 
obiecte de 
(doi dinți,

A. TEODORU

PASCUMARILENA 
tra Bornei.

Cadrele didactice repartiza
te pentru prima dată în învă- 
tămînt se bucură în vara anu
lui următor, de concediu de 
odihnă deși nu au împlinit 
11 luni de muncă în anul șco
lar respectiv. Prin urmare 
veți beneficia de un concediu 
de odihnă de două luni ca și 
celelalte cadre didactice cu 
condiția să fi funcționat neîn
trerupt de 
lui școlar.

la începutul anu-

VIRGIL
Dorohoi.

MARINESCU

karakul, atât 
sînt numai de 

închise. Pentru a

do
cu-

se

Pielicele 
căutate, 
lori 
obține aceste piei, crescă
torii de animale au de
pus o muncă de selecție în
delungată. Pielicele kara
kul de culoare albă nu s-au 
putut însă realiza. Recent, co
laboratorii Institutului unio
nal de cercetări științifice în 
domeniul creșterii oilor kara
kul din U.R.S.S., împreună cu 
cîțiva ciobani, au obținut pen
tru prima dată în lume, după 
multe experiențe efectuate, și

T

— Ne îndreptăm atenția spre 
trei direcții. în primul rînd 
vom continua activitatea noas
tră astfel încît fiecare dintre 
studenții anilor V, IV, III să 
aibă posibilitatea să se produ
că în fața publicului. în al 
doilea rînd vom căuta ca un 
număr mai mare de studenți 
să poată interpreta o serie de 
lucrări

stu- 
și a 

de

Și

acompaniați de orches
tra simfonică a 
Conservatorului iar 
ta al treilea rînd să 
prezentăm ta stu
dioul nostru spec
tacole de operă ta 
interpretarea 
denților noștri 
elevilor școlii 
coregrafie.

ce opere se află în 
pregătire ?

— „Alexandru Lăpușneanu” 
de Zirra. „O noapte furtunoa
să" de Paul Constantinescu, 
„La serva padrona” de Pergo- 
lese, „Hansel și Gretchen" de 
Humperdinck și fragmente 
dintr-o serie de lucrări ca 
„Fata cu garoafe” de Gh. Du
mitrescu, „Năpasta” de Sabin 
Drăgoi, „Bărbierul din Sevilla" 
de Rossini, „Fidelio” de Beet-

Fruntașii 
sectorului zootehnic

anului trecut, 
adunare generală 

cei mai buni utemiști 
ho țări rea să treacă să 
în sectorul zootehnic, 

aceștia se numără

Sectorul zootehnic al gos
podăriei agricole colective 
„Zorile vieții noi" din comuna 
Cindești raionul Buhuși s-a 
dezvoltat an de an. Acum 
gospodăria are 100 capete 
bovine dintre care majoritatea 
vaci cu lapte, 200 ovine etc. 
La începutul 
intr-o 
U.T.M., 
au luat 
lucreze 
Printre
Ticu Prepeliță Gheorghe Io- 
vate și Gheorghe Grigoraș. La 
sfîrșitul anului, acești tineri, 
îngrijind bine animalele au 
obținut frumoase succese atît 
tn ceea ce privește creșterea 
in greutate cît ?i producția de 
lapte- Ei vor primi pentru 
munca lor 3.600 lei, 1.300 kg 
porumb, 750 kg grîu, zahăr, 
cartoii. zarzavaturi și altele. 
Totodată pentru rezultatele 
obținute, ei au lost declarați 
fruntași pe întreg sectorul 
zootehnic din gospodăria noa
stră.

TACHE VASILACHE 
colectivist

păeliceie karakul 
loara albă.

MARIETA BANCIU — Iași.

Industria noastră chimică, în 
plină dezvoltare, oferă un 
cîmp larg de aplicare a auto
maticii. în țara noastră se rea
lizează cu succes aparate de 
comandă și de control compli
cate, și de o mare finețe în 
construcție necesare automa
tizării. Nu numai uzinele nou 
create: Săvinești. Borzești, 
Roznov, Năvodari etc. au sec
ții și linii întregi automatiza
te, ci și o serie de secții și 
fabrici mai vechi au început 
să introducă automatizarea 
într-un grad din ce în ce mai 
mare.

TIBERIU CRISTEA - Cluj.

Ada Kaleh este si
ta

Insula 
tuată în mijlocul Dunării 
apropiere de Orșova. Insula 
este destul de mică : 1780 me
tri lungime și 400—500 metri 
lățime. începînd cu secolul 
al XIV-lea a servit ca fortă
reață de unde îi vine și nu
mele de „Insulă cetate".

hoven, „Mireasa vîndută” de 
Smetana, „Boris Godunov" de 
Mussorgski, „Cneazul Igor” de 
Borodin, „Cavalerul avar” de 
Rahmaninov, „Vasul fantomă" 
de Wagner. Lucrările acestea 
vor fi montate de studenții 
claselor de operă ale profeso
rilor Panait V. Cottescu, Jean 
Rînzescu, Eugen Gropșanu și 
Hero Lupescu, în colaborare 
cu dirijorii Jean Bobescu, Mir
cea Cristescu, Paul Popescu, 
Carol Litvin.

Adăugați la aceste spectaco
le de operă, concertele simfo
nice ale orchestrei noastre 
care vor avea drept soliști în 
interpretarea unor lucrări in
strumentale pe cei mai buni 
studenți ai Conservatorului și 
veți avea imaginea unei bo
gate activități artistice studen
țești Ia care îi invităm drept 
spectatori pe tinerii din între
prinderile și instituțiile Ca
pitalei.

L SAVA

...Agaua. Un 
locuit de cine știe 
parcă pe apele verzi ale bălții, 
printre sălcii. Pe hartă nici nu 
era consemnat. De la Hirșova, de 
unde Dunărea se desface pentru 
a doua oară in două brațe imen
se, și pînă pe aproape de Brăila, 
era scris cu negru : bălți. Dar că 
în aceste bălți sălbatice trăiau 
oameni, asta nu mai soia nicăieri. 
Oamenii găseau un bob de pă
mînt și-l populau în nădejdea unei 
vieți ferite de gîrbaciul vechi
lului și al boierului. Și ‘răiau în 
sălbăticia apelor, în locuințe la
custre, sărăcăcioase, asemănătoare 
bîrlogului de castor. Erau încrun
tați la privire și puși pe harfă. 
Se luptau cu viața, se hptau cu 
apele Dunării revărsate. Omul se 
culca seara și dimineața casa era 
înconjurată de valuri, dacă nu 
inundată. își suia copiii tn pod, 
dezlega barca de la s'ilpul casei 
și pleca prin baltă să prindă ceva 
pește, pîinea de toate zilele a 
pescarilor din bălțile Dunării. Se 
îndeletniceau ei și cu ceva agri
cultură (cultivau porumbul) dar, 
ca un făcut, în fiecare primă
vară și toamnă se umfla Dunărea 
si se revărsa mînioasă măturînd 
lanurile, și așa puține și destul de 
primitiv lucrate. Cu peștele era 
altceva. Era o „cultură" sigură și 
avea condiții să crească : cît vezi 
cu ochii, ape și sălcii, stuf și 
fînțari. Pe insulă bînfuiau frigurile 
și foamea. Din podurile caselor 
copiii scrutau zarea bălților în 
așteptarea părinților, a hranei. Ză
ceau de friguri și flămînzeau. Nici 
urmă de medic prin sat, nici urmă 
de învățător.

Ignoranță, boală, foame, întune
ric, pustietate și liniște — acestea 
erau coordonatele vieții în A- 
gaua, în această insulă din bălțile 
din apropierea Hîrșovei. Cînd se 
retrăgeau apele, pămîntul mustea 
sub picioare, umed, cald, Oa
menii semănau iarăși porumb și 
iarăși nu culegeau nimic. Cu sti
hia apelor trebuia luptat, trebuia 
civilizat pămîntul. Unde creșteau 
papura și sălciile, puteau să creas
că grîu și porumb. Satul nu cu
noștea decîf drumuri de apă și 
oamenii voiau să simtă pămînt 
sub picior. Pămînt bun și gras, 
să-l are, să secere și să treiere.

— Aici în sat 
pînă astăzi. Din 
sălcii n-a copt 
trezea pămîntul

Mi s-a părut 
mai adauge ceva, dar a făcut un 
gest larg în aer și a făcut. Parcă 
a tras o cortină peste tot ce a 
povestit pînă acum și a îmbrăți
șat cu gestul mîinîi o grămadă 
imensă de știuleți de porumb. 
Era aproape de amiază și soarele 
risipea în cîmp o lumină de aur. 
Tof aur păreau și știuleții grei din 
fața noastră. Omul răspundea de 
această bogăție și o împărțea al
tora, colectiviștilor care veneau 
cu bon de la conducerea gospo
dăriei și, pentru zilele de muncă

nu s-o copt pline 
papura asta și din 
nimeni pline. Pu- 
sub apă...
că omul vrea să

întreaga insulă formează 
un muzeu care merită a fi 
văzut. Peste zidurile groase 
de altă dată și tunele s-au 
clădit locuințele de astăzi. 
Grădini bogate în vegetație 
de tip mediteranian, datorită 
climatului dulce, cum sînt 
migdalii, castanii, oleandrii, 
smochinii se adaugă la far
mecul insulei. Prin ulicioa
re înguste și întortochiate se 
poate ajunge în centrul loca
lității. Ținută în mare înapoie
re în regimul trecut, astăzi 
populația insulei se bucură 
din plin de viața nouă și fru
moasă creată de regimul de
mocrat-popular pentru oame
nii muncii din țara noastră.

V. NICULESCU — Curtea 
de Argeș.

Schiul este unui dintre cele 
mai frumoase sporturi de iar
nă. El călește organismul, 
dezvoltă rezistența la frig. La 
aceasta se mai adaugă frumu
sețea peisajului de iarnă care 
are influență favorabilă asu
pra sistemului nervos. Deoa
rece sînteți începător este 
bine să începeți schiaitul pe 
teren neted sau mai puțin ac
cidentat, sub supravegherea 
instructorului sportiv care vă 
antrenează pentru Spartachia- 
da de iarnă. Pînă la sărituri 
de pe trambulină este nevoie 
de mult exercițiu și de o bună 
cunoaștere • tehnicii, altfel 
riscați să suferiți accidente. 
După o muncă susținută, fă
cută în mod progresiv, veți 
putea ajunge și la sărituri.

Vă dorim succes !

Viitorii constructori,
pe schele

Sub îndrumarea 
maiștrilor, a 
profesorilor de 

specialifafe, ucenicii 
Grupului școlar de 
construcții din Cluj în- 
vajă să construiască, 
pun în practică cu
noștințele teoretice în
vățate la curs.

împărpti în grupe, 
viitorii 
înaltă pentru ei 
școală. O construiesc 
singuri. O școală cu 
30 de săli de clasă, 
laboratoare, 6 ateliere, 
iar paralel cu aceasta 
se mai fac trei cămi
ne pentru elevii interni 

cu 750 locuri, un grup 
social, sală de gim
nastică și altele.

Grupa nr. 1 condusă 
de maistrul Kovaci 
Ștefan, împreună cu 
grupa nr. 2 din clasa 
a ll-a H dulgheri, con
dusă de Gayi Ștefan 
au obținut la practică 
pe luna noiembrie 
cele mai frumoase re
zultate. Ei au executat 
peste 700 mp aste- 
reală din scînduri 
vechi, făcînd economie 
de materiale și apro
ximativ 600 mp de- 
cofrări, schele, panouri 
etc. Rezultate frumoa-

constructori 
o

efectuate, 
tă : 6 kg 
re zi.

— Da' uite că-mi vine „schim
bul" și mergem în sat dacă vrei.

Am plecat în sat, la Agaua. 
Și omul a continuat să-mi poves-i 
tească.

— Casa asta nouă de aci e a 
lui Constantin Gilcă. Un băiat în
surat de curind. Ieri a trecut pe 
la cîmp și l-am întrebat : „Tu nu 
vii să-ți iei porumbul la care/1 
mi-a răspuns : „Ba oi veni eu, da' 
nu mi-i a grabă. Mai am din ăl 
vechi. Să văd cum oi face că 
vreau să-mi cumpăr un aparat de 
radio, ceva mobilă". Tînărul Con
stantin Gilcă are peste 250 de 
zile-muncă, nevasta lui tot cam 
pe atîta și ca ei doi sînt toate cele 
două sute și ceva de familii din 
Agaua.

— îs oameni vrednici. Și-au fă
cut casă nouă, acum cumpără ce 
le trebuie. Da’ am uitat să-ți spun 
un lucru. Cînd s-a înființat gospo
dăria colectivă mai toți ne între
bam „Pămînt de unde luăm, în- 
sămînfăm în apă 1“ Aveam drep
tate, nu l Statutul pe care-l citi
serăm cu toții spunea că la gos
podăria colectivă oamenii își 
aduc laolaltă pământurile, unelte
le. Și ziceam : „Noi ce s-aducem 
laolaltă — bălțile l Apele nu au 
hotare, sînt unite, ce să le mai 
unim noi l“.

„Dar dacă ne-am uni și noi, 
ne-a spus un tovarăș instructor de 
la raionul de partid și am seca 
bălțile, nu am avea pămînt ? Să 
ne unim numai, asta e“ I Băiatul 
de care-ți vorbeam adineauri, 
Constantin Gilcă, a fost printre 
cei dinții tineri care au înțeles 
tîlcul celor spuse, el a lămurit și 
pe Dinu Popa și pe Pasfoli Gilcă 
și pe mulți din cei de-o seamă 
cu el. Uite și pe mine m-a lă
murit.

Statul ne-a venit în ajutor cu 
pompe și cu țevi de scurgerea 
apei și cu ele am secat balta. 
Am tăiat sălciile și pămîntul nou 
cucerit l-am îndiguit. Ai văzut ce 
diguri mari, au 5 metri grosime. 
Nu mai 
ele. Toată balta aia tristă am ara
t-o și am semănat-o. Pămîntul e 
odihnit și dă roadă bună. Uite, 
anul ăsta am luat cite 2.400 kg 
grîu la hectar, și cile 5.000 kg 
porumb boabe la hectar.

Se înseninase omul la fată. Vor
bea acum despre timpul nostru, 
despre gospodăria colectivă, des
pre oamenii din Agaua care s-au 
unit, |a îndemnul partidului în ma
rea familie, punînd temelia unei 
vieți noi și în această insulă. Satul 
cu ulifi drepte și case noi, pădu
rea de antene de deasupra caselor 
completau gesturile și vorbele o- 
mului. Mă gîndeam atunci că în 
omul acesta s-au întîlnit și s-au 
despărțit pentru totdeauna două 
istorii — una a ignoranței, a mi
zeriei, alta a belșugului, a frumo
sului. Omul are peste 60 de ani 
șl i se spune simplu : Moș Stan. 
E un bătrîn colectivist, dar nu 
l-au părăsit încă puterile, 
pînă acum aproape 300 de 
muncă.

— Satul ăsta e, tovarășe, 
spus el. Uite, oamenii dau jos a- 
coperișul de stuf a| caselor și pun 
țiglă și tablă. Colectiviștii își fac 
case noi, că au cu ce. în toamna 
asta peste cincizeci de colectiviști 
și-au cumpărat țiglă și tablă. Se 
schimbă mereu fața satului. 
...Agaua. Odinioară o insulă tris
tă, pierdută în bălțile Dunării și 
uitată de lume. Astăzi — un sat 
socialist, în plină înflorire. I se 
mai spune și „Insula cu gutui", 
în fața caselor sînt adevărate li
vezi cu gutui, atît de mulți gutui, 
cite sălcii erau pe baltă. Cînd în
floresc gutuii se luminează în alb 
tot satul de nu-l mai recunoști.

pătrunde Dunărea prin

are 
zi e-

mi-a

A. I. ZAlNESCU

„Năpasta" în premieră 
la Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne

compozitorului

„Năpasta", cunoscuta dra
mă a lui I. L. Caragiale, a 
apărut sîmbătă seara și pe 
afișul Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romine. Este 
vorba de astă dată de drama 
muzicală a
Sabin Drăgoi, maestru emerit 
al artei, operă care a văzut 
din nou lumina rampei după 
33 de ani.

Spectacolul de sîmbătă sea
ra, a cărui conducere muzi
cală a aparținut dirijorului 
Egizio Massini, maestru eme
rit al artei, a avut în roluri
le principale pe Elena Popa 
Rădulescu, Constantin Iliescu, 
Ioan Hvorov, Ladislau Ko
nya. Regia spectacolului este 
semnată de Eugen Gropșeanu, 
iar scenografia de Ion Ipser.

- (Agerpres)

au mai 
II C zi- 
2 con-

se la practică 
objinut și anul 
dări grupa nr. 
dusă de Gabor Mar
tin, anul I E zidari con. 
dusă de Ludovic Hor
vath, îndrumătorul 
practicii, anul I tinichi
gii, mozaicari și alții,

Paralel cu rezultate
le frumoase obfinute 
la practică, clase e 
susmenționate au ob
ținut rezultate frumoa
se și la învățătură.

AUREL 
MUNTEANU 

muncitor 
constructor



în pragul încheierii 

primului semestru 
la seral

Printre muncitorii-elevi de la Uzina 
„L C Frimuw - Sinaia

ilele acestea a 
începuf pentru ti
nerii muncifori-elevi 
ai cursurilor serale 
o etapă importantă 
a muncii din acest

an școlar; e vorba de încheierea 
primului semestru. Le fel ca și 
colegii lor din celelalte școli 
medii serale, tinerii muncitori de 
la Uzina „I. C. Frimu" din Sina
ia, care urmează cursurile secției 
serale a Școlii medii „George E- 
nescu" din același oraș, privesc 
cu deosebită seriozitate munca de 
învățătură tn această perioadă. 
Desigur, nu este vorba acum de o 
muncă „în asalt", ci de o intensi
ficare a eforturilor depuse încă 
din prima zi de curs.

Trebuie spus de la trrcepuf că 
tntre comifeful U.T.M. al uzinei 
și conducerea școlii s-a creaf în 
ultimii ani o strînsă colaborare. 
Deseori la școală au loc ședințe 
la care sînt invitați reprezentanți 
ai comitetului de partid, ai comi
tetului U.T.M. și ai comitetului sin
dicatului. Obiectul acestor ședințe 
îl constituie, firește, rezultatele 
obținute la învățătură și frecvență.

La rîndul său, comitetul U.T.M. 
a| uzinei discută trimestrial situ
ația la învățătură a muncitorilor- 
elevi. La aceste ședințe sînt in
vitați profesorii diriginți și direc
torul școlii. Discutarea în comun 
a rezultatelor obținute și luarea 
— tot în comun — de măsuri con
crete pentru viitor a dus la îm
bunătățirea substanțială a procesu
lui insfructiv-educativ care s-a fra- 
dus, concret, în cît mai puține 
note slabe, în cît mai puține ab
sențe. Luna trecută comitetul 
U.T.M. al uzinei a discutat într-o 
ședință a sa tocmai despre îm
bunătățirea muncii de sprijinire a 
tinerilor care urmează cursurile 
în învățămînful seral. Cu acaasiă 
ocazie, tinerii ingineri din uzină 
au primit sarcina de a se ocupa 
îndeaproape de elevii din secțiile 
lor. Și tinerii ingineri își îndepli
nesc sarcina încredințată 
organizația U.T.M.

Comitetul U.T.M. al uzinei 
nalizat activitatea tinerilor 
lișfi. A fost evidențiată compor
tarea unor uîemișfi ca Remus 
Hoisan, Ion Manoie, Mihai Ne- 
guțescu, Gh. Moacă și alții care 
obțin rezultate bune în producție 
și la învățătură, iar atitudinea de
lăsătoare a unor utemiști care 
lipsesc nemotivat de la școală, nu 
caută să-și însușească temeinic 
cunoștințele predate și dau și în 
producție rezultate nesatisfăcă
toare a fosf criticată cu asprime. 
Dar principala problemă discuta
tă a fost pregătirea lucrărilor scri
se și încheierea cu succes a pri
mului semestru. Ca urmare a ce
lor hofărîte, zilele trecute am în- 
tîlnit în cancelaria Școlii medii 
„George Enescu" din Sinaia pe 
tovarășul Ion Nicolescu, locțiitorul 
secretarului U.T.M. al uzinei ți 
pe inginerul Gh. Calciu, care răs
punde din partea comitetului 
U.T.M. de pregătirea muncitoriior- 
elevi. Cu cataloagele in față ei

de

a a- 
sera-

discutau împreună cu diriginții si
tuația la învățătură și frecvență a 
fiecărui elev în parte și, bineînțe
les, ce frebuie făcut pentru ajuto
rarea celor rămași în urmă.

lată spre ce își îndreaptă aten
ția în prezent — în această pro
blemă — comitetul U.T.M. al U- 
zinei „I. C. Frimu" din Sinaia și 
ce forme de ajutorare la învă
țătură a gîndit să folosească. Cu 
ocazia vizitei la școală au fost 
întocmite tabele pe clase și pe 
obiecte de studiu cu muncitorii- 
elevi rămași în urmă la învățătu
ră. Cu aceștia, în mod deosebit 
membrii comitetului vor sta de 
vorbă și-i vor sfătui să solicite 
concediu de studii pentru ca ei 
să se poată pregăti pentru a se 
pune la punct cu materia. Comi
tetul U.T.M. a și discutat cu 
conducerea uzinei ca în eșalonarea 
concediilor de studii să se dea 
prioritate în această perioadă celor 
rămași în urmă la învățătură. In 
afara orelor de consultații de la 
școală, comitetul U.T.M. a hofă- 
rît organizarea la uzină a unor 
grupe de studiu pe clase și pe 
obiecte de predare, grupe care 
să fie îndrumate de către finerii 
ingineri ai uzinei. Astfel, inginerii 
de la laboratorul uzinei îi vor a- 
juta pe muncitorii-elevi la chimie, 
inginerii mecanici și electrofehni- 
cieni la fizică și matematică etc. 
în limita posibilităților, pentru 
îndrumarea acestor grupe de 
studiu, vor fi solicitați și profeso
rii școlii.

De o deosebită importanță în 
această etapă a anului școlar este 
frecvența. Este știut Că de frec
vență depinde în bună măsură în
sușirea cunoștințelor. Profesorii 
care predau la seral pun un mare 
accent pe însușirea în clasă a 
tuturor cunoștințelor.

Comitetul U.T.M. al Uzi
nei „I. C. Frimu" a socotit că 
este absolut necesar să sprijine 
eforturile depuse de profesori și 
să controleze îndeaproape frec
vența tinerilor m'uncifori. Mai des 
decîf în alte perioade ale anului 
școlar, comitetul U.T.M. va veri
fica frecvența tinerilor atît la o- 
rele de curs cit și la orele de me
ditații, iar organizațiile U.T.M. 
din secții vor discuta eventualele 
lipsuri.

Judecind după măsurile care 
s-au luat pînă acum, după cola
borarea strinsă pe care comitetul 
U.T.M. al Uzinelor „I. C. Frimu”, 
îndrumat de organizația de partid, 
a s'abilif-o cu Școala medie se
rală „George Enescu", după se
riozitatea cu care finerii muncifori- 
elevi privesc învățătura, nu ne 
îndoim că perioada lucrărilor 
scrise va fi trecută cu bine și în
cheierea primului 
face cu succes.

AL. I.

Tineri de nădejde
(Urmare

CLAUDIA
muncitoare la Fabrica de con
fecții și tricotaje București, 
DUMITRU DUMITRACHE și 
MIRCEA MIRESCU, elevi la 
școala profesională de pe lin
gă Filatura romînească 
bumbac, elevii ILEANA 
HALACHE, NICULINA 
ESCU, RADU 
CONSTANTIN FLOREA și 
mulți alți tineri prezenți în 
sală, ne-au vorbit despre săr
bătorirea majoratului ca des
pre un eveniment deosebit 
de important din viața lor, pe 
care s-au străduit să-I întîm- 
pine cu rezultate cît mai bu
ne în producție și la școală, 
pentru a-și arăta în felul a- 
cesta nețărmurita lor dragos
te față de partid, față de pa
tria socialistă căreia îi închi
nă toate forțele, tot elanul lor 
tineresc.

din pag. l-a)
DUMITRESCU,

ILI-
DRĂGHICI, 

FLOREA

Sărbâtorițîî
(Urmare din pag. l-a) 

pa lor. Răspunderi și îndato
riri noi. Organizația U.T.M., 
sub conducerea organizației 
de partid îi va ajuta să le în
țeleagă și să le îndeplinească. 
Cum? Transcriu cîteva spicuiri 
din planul actualei vacanțe. O 
excursie la București cu care 
prilej va fi vizitat Muzeul 
de istorie a partidului; vizi
tarea atelierului mecanic al 
Institutului Politehnic, a fa
bricii „Țesătura" din Iași și 
a gospodăriei de stat din Bu
cium ; participarea la etapa 
pe școală a Concursului pen
tru verificarea cunoștințelor 
în domeniul muzicii „George 
Enescu" ; vizionarea în colec
tiv a unor filme, piese de tea
tru, spectacole de operă. La 
toate aceste acțiuni cei 23 de 
tineri sărbătoriți vor fi în pri
mele rînduri.

întreprinderea 
de poduri metalice 

și prefabricate 
de beton Pitești

Angajeazâ:
— un inginer în speciali
tatea sudură automată. 
Solicitantul trebuie să în
deplinească condițiunilele- 

gale de calificare.
Oîertele se vor adresa di
rect întreprinderii în Pi
tești. str. Tudor Vladimi- 
rescu nr. 121 (telefon: 

230—836—968)

La clubul Uzinelor de strunguri din Arad vin zilnic numeroși tinen. Aci ei petrec 
în mod plăcut timpul liber- Foto : S. NICULESCU

Pentru producția 
anului viitor

semestru se va

VLADIMIR

(Urmare din pag. l-a) 
cea Gheorghe, responsabilul 
unei brigăzi de la linia de la
minare. De aceea în criteriile 
noastre de întrecere vom pre
vedea reducerea completă a 
împăturirilor oțelului laminat, 
laminarea la toleranțe nega
tive, eliminarea torsiunilor și 
bavurilor prin folosirea ra
țională și cu pricepere a 
agregatelor precum și redu
cerea consumului de lubri- 
fianți și alte materiale.

Comitetul nostru U.T.M. a 
inițiat de asemenea deschi
derea încă în luna ianuarie 
a 17 cercuri de ridicare a ca
lificării în care vor fi cuprinși 
toți tinerii din secție. Pentru 
responsabilii brigăzilor de 
producție vom organiza con
ferințe lunare pe diferite 
teme,

Măsurile luate de comitetul 
U.T.M., sub conducerea orga
nizației de partid, alături de 
măsurile tehnico-organizato- 
rice luate de conducerea sec
ției ca: montarea ghidajelor 
cu role în fața cajelor pre
gătitoare și finisoare pentru 
laminarea țaglelor; înlo
cuirea plăcilor motoarelor și 
a rolelor defecte de la linia de 
laminare și mărirea platfor
mei de la foarfecă de 1.000 
de tone; confecționarea și 
montarea unui ventilator pen
tru eliminarea vaporilor de 
apă de la caja de blocuri etc., 
vor asigura cu certitudine 
sporirea contribuției tineri
lor laminoriști la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul viitor.

• Astăzi dimineață și după- 
amiază, cu începere de la orele 
9 și respectiv 17, în sala de 
jocuri a I.C.F. continuă con
cursul de selecție la scrimă. 
In cadrul concursului evolu
ează cei mai talentați tineri 
trăgători din Capitală printre- 
care Ștefan Haukler, Mihai 
Tiu, Suzana Tași și Viorica 
Dragoș. Concursul constituie 
o primă verificare a selecțio- 
nabililor 
Criteriului Mondial al Tinere
tului care va avea loc în a- 
prilie 1962 la Cairo,

• Competiția de handbal în 
7 „Cupa de iarnă" progra
mează astăzi în sala Dinamo 
4 intilniri cure se vor desfă
șura astfel: ora 9 : Rapid-Ves- 
titorul; ora 9,30: Știința- 
Confecția, ora 10,40 : I.T.B.- 
Progresul; ora 11,30 : I.T.B.- 
Flacăra Roșie.

• Pe patinoarul artificial 
din parcul „23 August" au în
ceput meciurile din cadrul 
campionatului de hochei pe 
gheață al orașului București. 
In prima întîlnire, Dinamo a 
dispus cu 2-1 (0-0 ; 1-1 ; 1-0) de 
I.T.B. Astăzi au loc două noi 
întilniri: ora 18 l.T.B.-Steaua 
și ora 20 Știința—Dinamo.

noștri în vederea

(Agerpres)

I

Lucrările sesiunii consacrate
dezbaterii machetei vol. III

al tratatului de
în zilele de 18—21 decem

brie au avut loc în aula Aca
demiei R. P. Romîne, lucrările 
sesiunii consacrate dezbaterii 
machetei voL III al tratatului 
de Istoria Romîniei, care cu
prinde perioada feudalismului 
dezvoltat și i 
pe teritoriul 
(1610-1847).

în cursul 
luat cuvîntul 
bitori, care au făcut o anali
ză amănunțită a lucrării, pro- 
punind in același timp com
pletări și îmbunătățiri.

a destrămării lui 
patriei noastre

dezbaterilor au 
peste 40 de vor-

Istoria Romîniei
In concluzie a vorbit acad. 

A. Oțetea, redactorul respon
sabil al volumului III al tra
tatului de Istoria Romîniei.

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor a fost rostit de acad. 
Atanase Joja, președintele A- 
cademiei R. P. Romîne, care 
a subliniat că noua lucrare 
este o importantă contribuție 
a istoricilor noștri la tratatul 
de Istoria Romîniei — pre
zentare științifică marxist- 
leninistă a istoriei poporului 
romîn.

(Agerpres)

Sinaia își așteaptă 
oaspeții

(Urmare din pag. l-a)

fistic. Orchestra formată din 80 
de elevi, corul și echipa de teatru 
repetă intens.

Zilele vacanței vor prilejui 
pasionante întreceri sportive, 
cadrul Spartachiadei de iarnă

In 
a 

tineretului vor avea loc numeroa
se concursuri de schi, săniuțe, pă

detinaj, precum și campionate 
șah și tenis de masă.

La pregătirile pe care le 
organizatorii se adaugă și cele pe 
care le face fiecare elev. Nu ne 
îndoim că pînă acum au fost gata 
pregătite schiurile, hainele căldu
roase, ruksacul...

Totul e gata căci de mîine 
cepe vacanța I

fac

in-

Vizitele delegației 
Comsomolului

în cursul acestei săptămînî, 
delegația Comsomolului, care 
se află în țara noastră la in
vitația C.C. al U.T.M., și-a 
continuat vizitele în regiunea 
Brașov și orașul Ploiești.

Oaspeții au vizitat Uzinele 
de tractoare din Brașov și „1 
Mai" din Ploiești, G.A.C. și 
Școala de 7 ani din comuna 
Hălchiu, regiunea ~ 
Școala medie nr. 5 
Centrul școlar 
„Steagul Roșu" 
Brașov și Școala medie nr. 1 
din orașul Ploiești.

Sîmbătă seara, la Teatrul de 
Operă și Balet, delegația a vi
zionat spectacolul cu opera 
„Năpasta".

Brașov, 
„Unirea", 

profesional 
din orașul

D-o vîrstă 
cu Patria

(Urmare din pag. l-a)

Spartachiada de iarnă a

Si în acest an, tradiționa
la Spartachiada de iar- 
nă a tineretului a stîmit 

un deosebit interes în rîndu- 
rile tinerilor din regiunea Cri
șana. Pentru ca spartachiada 
să se desfășoare în cele mai 
bune condiții comitetul re
gional U.T.M. și consiliul re
gional U.C.F.S. au stabilit din 
timp o serie de măsuri orga
nizatorice. Astfel, s-au con
stituit comisia regională de 
organizare precum și comisii
le raionale. Numeroșii specia
liști care fac parte din aceste 
comisii vor asigura un ajutor 
competent în desfășurarea 
spartachiadei. Pentru a mobi
liza un număr cît mai mare 
de tineri întrecerea este popu
larizată prin cele mai diverse 
mijloace : stațiile de radioam
plificare, proiecții de diapozi
tive la cinematografele regiu
nii, presa și gazetele de pe
rete, afișe cuprinzînd discipli
nele și regulamentul sparta
chiadei, adunări generale 
U.T.M. și multe altele. Consi
liul regional U.C.F.S. Crișana 
va organiza echipe model de 
gimnastică, haltere, trîntă și 
patinaj care vor face depla
sări în diferitele comune ale 
regiunii pentru a iniția tine
rii în tehnica acestor sporturi.

Pentru a cunoaște atît pre
gătirile cît și desfășurarea

primei etape m-am 
tov. . ~ - - — 
ședințe al Consiliului 
U.C.F.S. Crișana.

— De Ia bun început ne-am 
îngrijit să instruim președin
ții asociațiilor sportive din 
toate raioanele regiunii. Cu 
acest prilej s-a arătat impor
tanța Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, s-au trasat sar
cini concrete pe asociații și 
localități, s-au stabilit măsuri 
eficace în ceea ce privește or
ganizarea spartachiadei și a- 
sigurarea cu materiale spor
tive. Totodată, la Oradea a 
avut loc recent o consfătuire 
a președinților consiliilor ra
ionale U.C.F.S. și activului 
U.T.M. avînd ca scop pregăti
rea primei etape a spartachia
dei.

— Cum se desfășoară etapa 
I-a?

adresat
Costică Rusu, vicepre- 

regional

tineretului
— în majoritatea raioane

lor, cum sînt Salonta, Ineu, 
Criș, Oradea, s-au desfășurat 
primele întreceri de șah, te
nis de masă și trîntă. Numai 
în raionul Salonta, s-a înre
gistrat, pînă acum, o partici
pare de peste 1.000 de tineri 
și tinere. în numeroase sate 
din raionul Ineu, ca Seleuș, 
Craiova, Bocsig și Ineu s-au 
organizat întrecerile din eta
pa întîia Ia șah și tenis de 
masă. De curînd a început și 
desfășurarea probelor de pa
tinaj, schi, săniuțe. Populari
tatea de care se bucură Spar
tachiada de iarnă a tineretu
lui o dovedește și faptul că 
numai la prima etapă vor par
ticipa peste 100.000 de tineri 
și tinere din regiunea Crișana.

VIORICA CLONDA

Campionatele republicane
de tenis de masă

La sectorul Fabricii de confecții „Mondiala" din Satu Mare a sosit broșura „Să ne cunoaștem patria socialistă" 
necesară celor ce urmează învățămînful politia U.T.M. Nerăbdătoare, tinerele s-au și adunat în jurul standului-

• După două zile 
ceri, la Cluj au fost 
echipele (Aștigătoare 
pionatelor republicane de te
nis de masă. In competiția fe
minină victoria a revenit 
echipei Voința București (Ella 
Constantinescu, Marta 
dreich și Lucia Slăvescu). 
cătoarele bucureștene au 
nins în turneul final cu
pe Progresul București și eu

de între- 
cunoscute 
ale cam-

Er- 
Ju- 
în-
3-0

cd 11 a de a țLtio i
icolae Tonitza (1886- 
1940) a fost un pic
tor legat prin viață 
și creație de clasa 
muncitoare. El însuși 
ducea un frai ane

voios, storcîndu-și vlaga în 
slujbe prost plătite. El își afirmă 
solidaritatea cu lupta proletariatu
lui în presa democrată a vremii, 
publicînd imagini de satiră vio
lentă la adresa orînduirii de a- 
tunci, demascînd crimele repre
zentanților orînduirii burghezo- 
moșierești.

Atitudinea de răzvrătire socială 
se oglindește și în pictura lui 
din cea mai rodnică perioadă 
creatoare. Dezmoșteniții societății 
burgheze, „osîndiții la foame" sînt 
modele statornice ale portretelor 
și scenelor pictate de Tonitza — 
mai cu seamă în anii tinereții sale.

Tabloul „Coada la pîine" (din 
1919), astăzi în Galeria Națională 
a Muzeului de Artă al R.P.R. este 
una din acele picturi în care 
se manifestă clar protestul social 
al artistului.

Un grup de oameni în a căror

îmbrăcăminte e întipărită sărăcia, 
așteaptă. Masa este aici eroul 
principal, ale cărui trăsături sînt 
schițate în liniile sumare ale figu
rilor aspre, îndîrjite. Nu e un nu
măr oarecare de indivizi cu fizio
nomii particulare, ci e frontul ce
lor exploatați. Ideea de „front" se 
degajă din construcția imaginii : 
personajele sînt văzute din față,

sintetică, împinsă aici pînă la 
■ schemă, în dorința de a exprima 
ideea pregnant, fără ocolișuri, fără 
menajamente.

în desenele cu temă socială, 
Tonifza folosește întotdeauna a- 
ceasfă linie rezumativă, aspră, 
frîntă, dură, comparabilă cu stilul 
frazelor scurte, lapidare dinfr-un 
manifest de luptă. De cîte ori

da și prelungă, conturînd formele 
alunecos, ca o mîngîiere.

Compoziția „Coada la pîine 
amintește prin construcție de ta
bloul pictat cu 14 ani înainte de 
Luchian, „La împărțitul porumbu
lui". Aceeași preocupare de a 
reda masa de oameni ca o forță 
în care se materializează revolta. 
Aceeași reprezentare a temei re-

ca

„COADA LA PÎINE" de N. Tonitza

o linie de front ale cărui pro
porții ni se sugerează a fi nesfîr- 
șite, dincolo de marginile pînzei. 
Ca să obțină acest efecf Tonifza a 
evitat orice indiciu al profunzimii 
în spațiu, concentrînd ideea de 
„masă" în imaginea concisă pe 
care o oferă acest unghi de pri
vire. Culoarea închegată în jurul 
năframei albe a femeii din centru, 
e lividă, rece, înfinsă în pete mari 
care accentuează unghiurile și as
peritățile formelor. Aceasta e 
metoda sa caracteristică de pictură

va voi să dea un caracter direct 
demascator și militant imaginii, 
Tonitza va recurge la acest stil. 
Așa e construită forma în „Coada 
la pîine", așa e în „Femei la 
cimitir” (muzeul Zambaccian), în 
suita de portrete ale familiei de 
saltimbanci etc. E instructiv de 
remarcat, pentru a înțelege inten
ția combativă din acest stil că în 
peisaje, flori și mai ales în sua
vele figuri de copile Tonitza folo
sește o linie care ondulează, blin

voltei în felul oamenilor de a-ș> 
cere dreptul la pîine. Luchian se 
inspirase din realitatea satului în 
vremea cînd se pregăteau răscoa
lele țărănești. Tonitza se inspiră 
din realitatea orașului într-o vreme 
de intensificare a luptelor munci
torești.

Tonitza nu făcea o faină din 
influența pe care o avusese opera 
lui Luchian asupră-i, ci o mărturi
sea ades în scrierile lui. De altfel, 
mai toți pictorii tineri găsiseră în 
arta lui Luchian oglindirea propriei

același scor pe I.T.B. La mas
culin titlul a fost cîștigat 
pentru a treia oară de echipa 
C.S.M. Cluj, (Negulescu, Co- 
bîrzan, Rethi) învingătoare cu 
5-1 în finala susținută în com
pania echipei I.T.B.

Astăzi vor fi cunoscuți cam
pionii la cele 5 probe indivi
duale.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

Barbu Dela- 
Doja; Sona- 
Sosește cir- 

Zece pași spre

Articolul 420: 
Vîrsta difi- 
Eminescu; 

în zori: G.

Austerlitz: Patria, Elena 
Pavel; Cavalerii teutoni: 
(ambele serii) Republica; Cai
dul: București, 
vrancea, Gh. 
te: Libertății; 
cui: Magheru;
răsărit: I. C. Frimu, V. Alec- 
sandri; Ultimul meu tango: 
16 Februarie; Călătorie în ba
lon: Lumina; Războiul vesel: 
Maxim Gorki; Oameni pe 
gheață: Central; Confidentul 
doamnelor: Victoria; Balada 
voinicului: Tineretului; Sub 
cerul Guineii — De la dese
nul din peșteră la alfabet — 
Spirit'd creator — Spectacol 
de gală — Pionieria nr. 6/1961: 
Timpuri noi; Castelul din bas
me: 13 Septembrie; Carmela: 
C-tin David, Popular; Cazul 
Gleiwitz: Cultural, G. Coșbuc; 
Cer senin: Alex. Popov; Cînd 
primăvara e fierbinte: 8 Mar
tie; Enrico Caruso: Grivița; 
Cazacii: Unirea, Arta; Invie-

lor sensibilități picroricești, recu- 
noscînd în măiestria sa buchetul 
de lumină și culoare înflorit din 
rădăcinile artei populare romî- 
nești. Dar dintre toți descendenții 
artistici ai maestrului, Tonitza a 
fost cel mai pătrunzător, înțele- 
gînd gindirea sa umanistă. Tonitza 
sorbea Cu nesaț fluidul ae lumină 
sufletească și coloristică din 
„Lăutul" lui Luchian. In acest ta
blou își are obîrșia artistică în
treaga familie de chipuri ale fră
gezimii tinerești din celebrele 
sale portrete și siluete de adoles
cente. Dar chiar în chipurile aces
tea înfiripate din lumină plutește 
un abur de tristețe care arată 
pictorul nu e un om împăcat 
rînduielile vremii sale. Tonitza 
este un fericit cînfăreț liric

ci 
cu 
nu 
al 

grației, cum ar putea crede privi
torul pripit și fermecat de purita
tea acelor figuri îngerești, ci este 
un poet îndurerat care se zbate 
dramatic între brațele de caraca
tiță ale orînduirii burgheze, ucigă
toare de visuri.

ANCA ARGHIR

rea: Flacăra; 
T. Vladimirescu ; 
cilă: Miorița, M.
Vîntul s-a oprit
Bacovia; Tăunul: Ilie Pintilie; 
Vikingii: Munca; Doctorul 
din Bothenow : Moșilor; Ce
rul infernului: Donca Simo; 
Te iubesc viață: 8 Mai; Celi- 
to Llndo: Volga; Nu te lăsa 
niciodată: Floreasca; Mecani
cul conducea trenul: Olga 
Bancic; Trapez: Drumul se
rii; Mizerabilii (seria a Il-a): 
30 Decembrie; Vînt de liber
tate : Aurel Vlaicu.

Și bine ai făcut. Dovadă că, 
acum, în secție, la întreprin
derea de aparate de măsură 
și control, ești socotit fruntaș- 
Ai roșit. Mă bucur. Sfiala și 
modestia stau bine unui tînăr 
de vîrsta ta. Vreau însă să-ți 
spun că tot atît de tare mă 
bucur că te-ai înscris la 
cursuri, că urmezi școala me
die, că iei note bune, și că 
în afară de manuale, găsești 
vreme și pentru cărți de lite
ratură. Nu, nu-mi spune nimic, 
și nu mă întreba nimic. Du-te 
dragul meu, dansează, bucu- 
ră-te, e ziua ta. Iar scurta ta 
biogratie e, cu mici variații 
individuale, povesiea fiecăruia 
dintre tinerii tăi tovarăși de 
majorat, elevi sau studenți, 
fii iubiți ai unei patrii libere, 
care revarsă asupra vlăstare
lor ei toate darurile.

Țineți bine minte ziua asta, 
prag de vîrstă și de viață, 
în această clipă ați devenit 
cetățeni ai republicii noastre, 
investiți cu toate drepturile și 
cu toate răspunderile. Voi veți 
trăi în comunism- Rostesc a- 
ceste cuvinte și inima-mi este 
cuprinsă de o nesfîrșită mîn- 
drie și fericire. De la trecutul 
cînd domnișoara X sau domni
șorul Y „intrau în societate" 
și pînă la acest ceas al majo
ratului nostru civic, a trecut 
oceanul unei istorii de sufe
rințe și lupte prestate de pă
rinții voștri. Fiecate bucurie 
de astăzi a fost plătită cu 
Singe. Pentru ca voi să fiți li
beri și să trăiți într-o lume a 
demnității umane, au stat oa
meni în închisori ani grei și 
lungi, pregătind acest timp al 
împlinirilor cu o nemărginită 
abnegație.

Nu puteți răspunde atîtor 
jertfe și strădanii decît mun
cind cu seriozitate, călindu-vâ 
caracterul la școala înaltelor 
virtuți comuniste. Fiecare tî
năr al patriei trebuie să fie 
un exemplu , strălucit, demn 
de urmat, în Sectorul activită
ții sale. Cea mai înaltă cali
ficare profesională, cele 
temeinice studii, cea mai 
potolită sete de cultură, 
raia cea mai curată, cele 
bune relații tovărășești, 
unde, 
drapelul tuturor 
Trăim într-o patrie 
multă de dușmanii 
și ai progresului.
stinsă, flacăra dragostei pen
tru patria noastră socialistă, 
și a urei neîmpăcate împotriva 
inamicilor ei.

Iartă-mă dragul meu, dacă 
în ora festivă a majoratului 
tău, mi-am îngăduit să-ți co
munic aceste gînduri, dar 
mă simt prea tulburat, și în- 
tr-un fel serbarea asta e și a 
mea, a unui om care are de 
mult tîmplele albe și care, Ia 
vîrsta ta, n-a avut prilejul 
unei asemenea fericiri.

Nu, nu am ochii în lacrimi, 
ți se pare- E lumina asta prea 
mare... sau poate muzica, sau 
rîsetele fetelor, care abia aș
teaptă să danseze... Să bem 
prieteni un pahar în cinstea 
acestui ceas al tuturor nădej
dilor, și al fericirii.

La mulți ani, dragii mei, la 
mulți ani I

mai 
ne- 
mo- 
mai 
ori- 

pretutindeni — lingă 
izbînzilor. 

iubita, piz- 
civilizației 
Păziți, ne-

Incepînd de joi 28 decembrie
la cinematograful PATRIA

NOUl FILM ROMINESC

PORTO-FRANCO

după romanul „Europolis” al lui Jean Bart

o, 1

0 producție a Studioului cinematografic 
„București**

Scenariul: MIHNEA GHEORGHIU
Regia: PAUL CĂLINESCU 

Imaginea; ION COSMA 
Muzica: RADU ȘERBAN 

Decoruri; GIULIO TINCU 
Cu:

Ștefan Ciubotărașu, Simona Bondoc, Geo Barton,
Niki Atanasiu, Fory Eterle, Marcel Enescu, 

Liliana Tomescu, Mihai Fotino, Ion Dichiseanu 
Elena Ioachim, Nicolae Praida, Nucu Păunescu, 

Emanoil Petruț
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a invățămintului francez
In Parlamentul francez au 

avut loc dezbateri în legă
tură cu bugetul de stat pe 

anul 1962. Cu această ocazie au 
fost relevate o serie de fapte 
care reflectă situația gravă a în
vățământului din Franje.

S-a arătat în cadrul discuțiilor 
că majoritatea elevilor sînt nevoiți 
să învețe tn condiții foarte grele. 
Cu foate acestea, bugetul pe anul 
1962 prevede o reducere ce de
pășește mai mult de jumătate din 
fondurile destinate necesităților 
construcțiilor de școli.

La sate situația este și mai gra
vă. Unele școli sîrvț închise din 
lipsă de profesori și învățători. 
Necesitățile învajămintului pri
mar pentru 1962 se cifrează la 
44.000 de noi învățători, dar bu
getul nu prevede însă decît 
24.000 de posturi. Datorită lipsei 
de personal didactic, recrutarea 
de învățători se face adeseori la 
întîmplare, fără calificarea nece
sară, ceea ce aduce după sine scă
derea nivelului Invafamintului.

Făcînd un scurt bilanf al per
spectivei învăjămîntului francez, 
Paul Castel, secretarul Federalei 
Naționale afiliată la Confederația 
Generală a Muncii, a arătat prin
tre altele că învătămîntul elemen
tar este lipsit de 3.500 de clase, 
iar grădinifele de copii de 1.200 
de clase. Un alt aspect al agra
vării situației învățămînfului fran
cez — arată Castel — îl constituie 
faptul că mai mult de jumătate 
din copiii între 14 și 17 ani nu 
vor putea urma nici un fel de 
școală, nici învătămîntul profesio
nal. Au fost lipsiți de posibilita
tea de a fi școlarizaji în anul 1961 
1.270.000 de tineri.

Ziarul „Liberation" înfățișează 
drept catastrofală sifuajia învătă- 
mîntului tehnic, unde mai mult de 
jumătate clin candidați au fost 
respinși datorită lipsei de școli și 
ateliere. In loc să întreprindă mă
suri capabile să însănătoșească în
tregul sistem de învățămînt, scrie 
același ziar, autoritățile franceze 
încearcă prin diverse „improvi
zații" să arunce praf în ochii ma
selor. In ce constau aceste „im
provizații"? Este vorba de deschi
derea unor școli, chipurile, pen
tru familiile sărace în locul șco
lilor tehnice și de maiștri. Sub a- 
ceastă firmă zeci de mii de tineri 
vor fi dați pe mîna patronatului, 
fiind exploatați de la o vîrstă fra
gedă.

Faptul că tocmai în departa
mentele din nord și din Pas de 
Calais, departamente muncitorești, 
școlarizarea este cea mai slabă 
din Franja, nu este ceva întîmplă- 
tor. Monopoliștii francezi au ne
voie de cit mai multă mînă de 
lucru ieftină pe care s-o exploa
teze.

Dacă cineva își va arunca pri
virea pe una din statisticile gu
vernamentale privind componența 
socială a studenților înscriși în a- 
nul 1960, va putea constata cu 
ușurință că din 1.000 de studenfi 
doar 30 sinf fii de muncitori, 61 
de funejionari, 8 de meseriași și 
8 de muncitori agricoli.

lată deci o realitate zguduitoa
re: în rîndul studenților doar 3 
la sută sînt copii de muncitori și 
numai 0,8 la sută copii de mun
citori agricoli.

Ziarul „Liberation" relatînd 
despre sifuajia lamentabilă a în- 
văfămîntului din Franfa a scos în 
relief o cifră edificatoare : 1724,4 
miliarde franci. Este cifra chel
tuielilor militare, cu mult mai 
mare decît cea a alocațiilor pen
tru învățămînt. în fond, această 
cifră glăsuieșfe limpede încotro 
se îndreaptă atenția guvernanților 
de azi ai Franjei.

L
a Frankfurt pe Main, peste

200 de sfudenți vest-ger- 
mani au organizat o de- 

protest împotriva 
de guvernele fran- 
marlonefei Chombe

interzică
„tehnice

GABRIEL GACIU

monstrație de 
sprijinului dat 
cez și englez 
din Katanga.

Polifia a încercat să 
demonstrația din cauze 
de circulație". Apoi citeva mașini 
ale poliției au apărut în fața con
sulatului englez, unde s-au adu
nat studenții cu toată interdicția. 
S-au operat numeroase arestări 
în rindurile demonstranților.

„ÎNCHIS, SALA 
ESTE PLINĂ“

Locuitorii orașului vest- 
german Wiirtzburg au 
prilejul să asiste zilnic 

la o scenă cu totul ieșită din 
comun. Zeci de studenți, cu 
servietele în mîini, aleargă 
pur și simplu spre clădirea 
universității. Această cursă 
contra-cronometrului care se 
desfășoară la Wurtzburg nu 
are nimic comun cu sportul. 
Studenții aleargă pur și sim
plu pentru a mai găsi un loc 
în sălile de cursuri ale uni
versității. Intîrziații sau, mai 
precis, acei studenți care a- 
jung la universitate cu o ju
mătate de oră înaintea înce
perii prelegerilor nu-șj mai 
fac nici un fel de iluzii. Pen
tru ei nu mai sînt locuri in 
săli și trebuie să se mulțu
mească cu citirea anunțului 
care se află pe ușa fiecăr'/ 
săli de cursuri: „închis, sala 
este plină".

Despre situația care există 
în institutele 
superior din 
s-a ocupat 
„Frankfurter 
După cum subliniază ziarul, 
aproape toate universitățile 
vest-germane resimt o lipsă

de învățămînt 
R. F. Germană 

recent ziarul 
Rundschau".

acută de săli de cuisuri, 
boratoare, săli pentru biblio
teci și cămine studențești. Nu
mărul locurilor în amfiteatre 
esle departe de a ii suficient 
ca si acela al paturilor în 
căminele rezervate studenți
lor. O treime din numărul stu
denților din orașul Kiel sînt 
neveiți din această cauză să 
urmărească cursurile stind în 
picioare, 
la iei în < 
Munchen, 
orașe.

Relatînd cele de mai 
ziarul vest-german scrie 
invățămintul superior din Ger
mania occidentală cunoaște o 
„situație catasiroială". Dar 
ziarul nu suflă nici o vorbă 
despre cei vinovați de acest 
lucru. Studenții din R. F. Ger
mană știu insă că aceștia nu 
sînt alții 
la Bonn 
strufască 
destină 
a fondurilor 
construirea de cazărmi, pentru 
înarmarea Bundeswehrului re
vanșard-

lc-

Situația se prezintă 
centrele universitare 
Frankfurt șj în alte

SUS 
câ

decît guvernanții de 
care in loc să con- 
școli și universități 

cea mai mare parte 
statului pentni

VARȘOVIA
PAP. transmite: .... .. ... ... __
cembrie, fa Varșovia a avut loc o 
ședință ordinară a Comisiei per
manente pentru problemele eco
nomice a C.A.E.R.

Comisia a examinat planurile 
lucrărilor viitoare, care decurg dinț 
hotărîrile celei de-a 15-a sesiuni 
a C.A.E.R.

Delegațiile au avut schimburi de( 
păreri și au adoptat hbtarîri înk-o» 
serie de probleme, în special în* 
problema coordonării planurilor^ 
economice de perspectivă ale sta-* 
teior membre ale C.A.E.R.

Comisia a examinat și aprobat 
planul lucrărilor pe 1962. Lucră
rile ședinței s-au desfășurat în'spi- 
riful unității frățești și înțelegerii.

★

PRAGA 23 (Agerpres).—Ceteka 
transmite : în intervalul 18—21. 
decembrie 1961 la Praga a avut 
loc cea de-a 6-a ședință a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
industria ușoară și alimentară.

Comisia a examinat informa
țiile cu privire la mersul îndepli
nirii în fările membre ale C.A.E.R. 
a recomandărilor organelor consi
liului și a fixat termenele etape
lor următoare ale lucrărilor pen
tru coordonarea dezvoltării ramu
rilor industriei ușoare și alimen
tare pe perioada planurilor gene
rale de perspectivă.

Comisia a aprobat principalele 
prob:eme ale coordonării lucrări
lor de cercetări științifice în do- ■ 
men,ul industriei textile, al pie- | 
iăr.e și încăijăminiei, al industriei 
confecțiilor și alimentare pe pe- ; 
noada pînă la 1965, a stabilit di- j 
reejiile principale de dezvoltare a 
tehnicii și tehnologiei în indus- I 
fria viniticației, a tricotajelor și 
confecțiilor pe perioada pînă în ' 
1965 și altele.

Comisia a ap-ooaf pianul lucră
rilor pe 1962 și a examinat, de 
asemenea, alte citeva proc'eme.

Discutarea problemelor la 
de-a 6-a ședință a comisiei 
desfășurat înfr-o atmosferă

23 (Agerpres). 
Intre .19 și 11 de-

cea
s-a 
de 

înțelegere depună și de unani
mitate în toe*e probleme e d scu
tate.

I. B.

Declarația IU. A. f. al R. P. Chineze
In legătură cu discutarea restabilirii 

drepturilor legitime ale Chinei la O. N. U

s-a demascat încă o dată
LEOPOLDVILLE 23 (Ager

pres). — Nu mai poate încă
pea nici o îndoială că semna
rea de către Chombe a înțele
gerii de la Kitona a fost o 
simplă manevră pentru cîști- 
garea de timp. Chombe neagă 
acum pînă și faptul că și-ar 
fi pus semnătura pe înțele
gere, susținînd că este vorba 
doar de o luare de poziție uni
laterală a guvernului central 
congolez prin care se cere Ka- 
tangăi recunoașterea legii fun
damentale.

Intre timp, după cum trans
mit agențiile de presă, profi
tând de suspendarea focului, 
bandele lui Chombe procedea
ză la operațiuni masive de 
represiune. Jandarmeria ka- 
tangheză intră din casă în 
casă în Elisabethville arestând 
și ucigînd pe membrii tribu
rilor care nu și-au dovedit 
lealitatea față de Chombe.

în ciuda evidenței de necon
testat a faptelor, Chombe nu 
duce însă lipsă de sprijinitori. 
Secretarul general adjunct al 
O.N.U., americanul Bunche, 
și-a exprimat din nou păre
rea că Chombe își va respecta 
angajamentul luat la Kitona.

PEKIN 23 (Agerpres). - 
După cum anunță China 
Nouă, Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare 
Chineze a dat publicității o de
clarație în legătură cu recen
ta discutare la Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a problemei 
restabilirii drepturilor legitime 
ale Chinei în O.N.U. și așa- 
numitei „probleme tibetane". 
în declarație se spune că în 
ciuda obiecțiunilor multor țări 
și a opiniei publice mondiale, 
guvernul S.U.A. a forțat Adu
narea Generală a O.N.U. să 
respingă nejustificat propune
rea Uniunii Sovietice cu pri
vire la alungarea reprezentan
ților clicii ciankaișiste din or
ganele O.N.U. și cu privire la 
restabilirea drepturilor R. P. 
Chineze în O.N.U.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.P. Chineze declară că 
rezoluția adoptată de Adu
narea Generală, încâlcind 
Carta O.N.U. și violînd suve
ranitatea Chinei, este cu totul 
nelegală și nerealistă. Minis
terul Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze condamnă cu as
prime această rezoluție și își 
exprimă protestul categoric.

Propunerea guvernului so
vietic prezentată la actuala 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. cu privire la înlătu
rarea din organele O.N.U. a 
reprezentanților clicii ciankai
șiste și cu privire la restabi
lirea drepturilor R.P. Chineze 
în O.N.U, se spune în decla
rație, corespunde întrutotul 
prevederilor Cartei O.N.U., in
tereselor consolidării păcii în 
întreaga lume și colaborării 
internaționale. Această pro
punere a fost sprijinită de ță
rile socialiste și de multe 
state prietene Chinei. Gu
vernul chinez își exprimă re
cunoștința față de aceste țări 
pentru sprijinul îndreptățit și 
eforturile pozitive depuse.

Referindu-se în continuare 
la discutarea așa-numitei „pro-

bleme tibetane", Ministerul 
Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze arată câ teritoriul 
tibetan și toate problemele re
feritoare la Tibet constituie 
probleme interne ale Chinei, 
și nici un stat străin sau or
gan internațional, inclusiv Or
ganizația Națiunilor Unite, 
nu au dreptul să se ameste
ce în aceste probleme.

Comuniștii americani
continuă să-și apere

cu fermitate drepturile
NEW YORK 23 (Agerpres). 

TASS transmite : A expirat 
încă un „termen" stabilit de 
legea McCarran, dar Partidul 
Comunist din S.U.A. con
tinuă să rămînă ferm și unit 
în apărarea drepturilor sale 
și a drepturilor poporului a- 
merican.

Autoritățile americane 
fixat data definitivă 
înregistrarea membrilor de 
rînd ai partidului comunist — 
20 decembrie. Refuzul de a se 
înregistra se sancționează cu 
cinci ani închisoare și o 
amendă de 10.000 dolari pen
tru fiecare zi de întîrziere.

în tot cursul zilei, persona
lul Ministerului Justiției a 
așteptat cu nerăbdare ca 
membri ai Partidului comu
nist să se prezinte cu formu
lare de înregistrare completa
te. Personalul ministerului 
a examinat minuțios cores
pondența, sperînd să găseas
că printre scrisori declarații 
de înregistrare.

Prin refuzul lor unanim de 
a se înregistra, membrii de 
rînd ai Partidului comunist 
și-au demonstrat solidaritatea 
fermă și acordul deplin cu 
hotărîrea partidului de a lup
ta împotriva legii McCarran. 
în pofida măsurilor draconice 
de sancționare pe care aceas
tă luptă le poate atrage după 
sine.

Evenimentele recente au a- 
rătat că comuniștii nu vor fi 
singuri în această luptă ho- 
tărîtoare. Multe mii de ame
ricani de diferite convingeri 
politice cer ca Ministerul Jus-

tiției să înceteze persecutarea 
Partidului comunist și chea
mă Congresul să abroge le
gile McCarran, Smith și ce
lelalte legi asemănătoare care 
suprimă drepturile democra
tice consemnate în constituția 
americană.

* F

au 
pentru

★

NEW YORK 23 (Agerpres). 
„Partidul Comunist din Porto 
Rico nu se va supune legii 
McCarran care pretinde ca 
Partidul comunist și membrii 
lui să se înregistreze ca agenți 
ai unei puteri străine", a de
clarat Juan Santos Rivera, 
președintele Partidului Co
munist din Porto Rico, arată 
ziarul „Worker".

Organizațiile 
Porto Rico, a 
cheiere Santos 
clarat că sînt
să lupte împotriva legii Mc 
Carran.

progresiste din 
arătat în în- 
Rivera, au de- 
ferm hotărîte

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— Ministerul de Justiție din 
S.U.A. a declarat că luna vii
toare intenționează să ia mă
suri împotriva 
Partidului 
ei nu s-au 
formitate 
McCarran.

membrilor 
comunist întrucît 

înregistrat în con- 
cu faimoasa lege

-------- •-
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„Am învins analfabetismul 
impus de imperialiști"

MITINGUL DE LA HAVANA CU PRILEJUL ÎNCHEIERII

ÎNCEPUTUL CAMPANIEI DE ALFABE-UNUI AN DE LA

HAVANA 23 (Ager
pres). — La 22 decem
brie a avut loc 
Havana
• ng cu

le
un mare m- 

pri.ejul încite- 
i an de Ia âB- 

cepurut campan e- de 
alfabetizare din Cuba 
la cere au participat 
mai multe mii de 
„soldați ai armatei de 
alfabetizare". In tot o- 
rașul fluturau drapele

TIZ ASE

per
PotrnH c»4reJor oT- 

c.a e publicate cu o 
zi înainte de ministrul

Armando 
campania

e »

Educafiei, 
Hart, la 
pentru stirpirea anal
fabetismului au parii-

După întrevederea
Kennedy-Macmillan

Cînd politicienii S.U.A. sînt întrebați care este rostul tri
miterii de trupe americane în Vietnamul de Sud, răspunsul, 
lor este că aceasta ar ii o măsură menită să „apere 
democrația"-.. Ce fel de „democrație" apără soldații ame
ricani se poate vedea din prima fotografie. Ea arată un 
grup de mercenari de-ai lui Ngo-Dinh-Diem care după ce 
au ucis cu barbarie pe țăranul Nguan Van Ciak pentru 
„vina" de-a fi avut chipurile legături cu comuniștii îi mu
tilează corpul cu sălbăticie. Slugile lui Ngo-Dinh-Diem se 
tem însă de dreapta mînie a poporului. Pentru a-i salva 
-,1-au trimis americanii trupele. Dar nici tunurile flotei 
S.U.A- (fotografia a doua) și nici un fel de represiuni nu 
vor izbuti să-l salveze pe Ngo-Dinh-Diem și regimul lui 

de cruntă teroare de la pieire.

cipat 104.000 instruc
tori. La o populație 
tonală de 6.933.253 lo
cuitori, potrivit ulti
melor :rt. e- fost 

969J07 a--ere 
naifa

aj 
de

aceșr a 
urmat 

aifabetr

luat cu- 
ministru

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— După cum anunță din Ha
milton (Insulele Bermude) a- 
gențiile de presă americane, 
la 22 decembrie s-au încheiat 
la Hamilton tratativele dintre 
președintele S.U.A., Kennedy, 
și primul ministru al Angliei, 
Macmillan, care au durat două 
zile. La încheierea tratativelor 
a fost dat publicității un co
municat comun în care se 
spune că șefii celor două gu-

Ja 
ial

și situa-

si ti

rsele armei nucleare 
ția din Congo".

Prezentînd comunicatul, a- 
gențiile menționează că cei 
doi lideri au căzut de acord 
să intensifice pregătirea în 
vederea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă.

Kennedy și Macmillan, a- 
nunță agențiile de presă, au 
declarat că „au studiat situa
ția referitoare la Berlin în lu
mina hotărîrilor luate la con
ferințele miniștrilor Afaceri
lor Externe ai celor patru pu
teri și Consiliului N.A.T.O. 
la Paris". Printre altele ei au 
discutat pașii pe care trebuie 
să-i facă pentru reluarea con
tactelor diplomatice cu Uni
unea Sovietică în ceea ce pri
vește Berlinul.

După cum reiese din rela
tările agențiilor, 
vor fi 
S.U.A.

primii pași 
făcuți de ambasadorul 
la Moscova.

Fotografia noastră înfățișează o vedere de ansamblu a centrului muncitoresc Rudozen 
situat in Munții Rodope (R.P. Bulgaria). Se pot vedea noile construcții pentru oamenii 

muncii

... A:

Opinia publică birmaneză
aprobă acțiunile guvernului

indian in Goa

nouă explozie 
nucleară în S.U.A.
WASHINGTON. — La 22 

decembrie, Comisia pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. a de
clarat că Ia poligonul atomic 
din statul Nevada a fost efec
tuată o nouă explozie subte
rană a „unei instalații ato
mice". Aceasta este cea de-a 
8-a explozie din seria de ex
periențe nucleare subterane 
care se efectuează în prezent 
de Statele Unite.

RANGOON 23 (Agerpres). 
— Ziarele birmane aprobă în 
unanimitate. indiferent de 
oriestiarea lor politică, acți
unile guvernului indian în 
Goa. In comentariile apărute 
în ziarele din 22 decembrie, 
paralel cu sprijinul manifes
tat față de poporul indian în 
lupta sa pentru drepturile 
sale legitime, se pot citi și 
critici vehemente la adresa 
statelor occidentale.

Cuvintările rostite de repre
zentanții S.U.A. și Angliei în 
Consiliul de Securitate, subli
niază ziarul 
sînt

„People Daily",
declarații ale adepților

politicii imperialiste. Ei se 
situează de partea Portugaliei 
care poartă răspunderea pen
tru încălcarea Cartei O-N.U.

Eliberarea teritoriului Goa, 
scrie ziarul „Pas", este o lec
ție plină de învățăminte. Cu 
acest prilej s-a constatat cine 
este un prieten adevărat. în 
timp ce Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste au spri
jinit India, blocul imperialist 
în frunte cu S.U.A. au încercat 
să împiedice eliberarea terito
riului Goa. Evenimentele din 
Goa au demonstrat că țările 
socialiste sînt adevărați prie
teni ai țărilor neutre.

Adenauer caută să

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Germania occidentală caută 
să obțină din partea Angliei 
asentimentul ca aceasta să 
pună la dispoziția Bundes- 
wehrului noi baze de instruc
ție pe teritoriul englez.

După cum arată într-o co
respondență din Bonn comen
tatorul pentru problemele mi
litare al ziarului „Guardian", 
la 21 decembrie 
de cuvînt al 
Război al R. 
declarat că 
militare ale 
au mare nevoie de baze mili
tare pentru antrenament".

In această 
ziarul atrage, 
atenția asupra

un purtător 
Ministerului de 
F. Germane a 
„forțele aeriene 
R. F. Germane

ordine de idei 
de asemenea, 

declarației fă-

Un dar emoționant 
pentru o fiică a Cubei

După 16 ani de stăpînire americană în Coreea de Sud, in
dustria acestei țări se află într-o stare jalnică- La fel și 
agricultura, care este în continuă decădere- Peste șase mi
lioane de oameni ai muncii, care alcătuiesc jumătate din 
populația activă a țării, sînt în situația de șomeri totali, 
sau parțiali. In fotografie: un grup de șomeri pe o stradă 

din Seul

u se obișnuiește să 
începi o povestire 
cu sfîrșitul. De astă 
dată îr.să vă cer 
scuze dacă această 
relatare nu va urma 

întrutotul ordinea desfășurării în
tâmplărilor.

Acum două săptămîni, înfr-una 
din pauzele lucrărilor Congresu
lui Sindical Mondial, corespon
dentul ziarului „Revolucion", Juan 
Arcocha, îmi vorbea despre o 
scrisoare primită din patria lui, 
Cuba.

„Dragă tovarășe Arcocha. Sînt 
profund emoționată. Astă seară 
am citit corespondența dumitale 
în „Revolucion". E drept, am 
primit pînă acum multe scrisori 
de la prieteni necunoscuți din A- 
merica Latină. Nu credeam însă 
că modesta mea viață va putea 
constitui vreodată vreun izvor de 
inspirație. Omagiul poporului so
vietic este cea mai mare mîndrie 
a vieții ’mele. Nu mî-am făcut de
cît datoria, cu toate că a trebuit 
să-mi calc pe inimă. Aceasta nu 
e o expresie literară, ci înfr-ade-

văr am simțit că în acele clipe 
mi se strînge inima. In viață mi-a 
rămas o singură mare dragoste : 
dragostea pentru Cuba. A dum
neavoastră, Angela Alonso".

Întrebările au început să curgă 
cu o viteză uimitoare. A fost un 
adevărat interviu (cam ieșit din 
comun pentru că cel intervievat 
era... confrate, obișnuit mai mult 
să pună întrebări decît 
pundă).

Și iată ce am 
Era în anul 

Cubei, Havana, 
conspirative de 
toate mijloacele împotriva dicta
turii sîngeroase a călăului Batista. 
Intr-una din aceste grupe activau 
doi tineri locuitori ai capitalei, 
Fernando și Angela. Idealurile co
mune, lupta dusă împreună i-a 
apropiat și mai mult și așa cum 
se întimplă în viață, între cei doi 
tineri s-a născut un sentiment gro
und de dragoste.

Intr-o zi Fernando i-a spus An
gelei :

— Decîf să cad în mîinile po
liției lui Batista, mai bine mă o- 
trăvesc. Eu știu că nu-mi voi tră
da niciodată tovarășii, dar mă fem

să răs-

aflat. 
1953, 
Zeci 

tineret

capitala 
grupuri

în 
de 
luptau prin

ca nu cumva schingiuit de 
ăștia, în timpul delirului să 
vreun nume și să-mi 
rășii. Să știi că am 
otravă puternică pe 
Întotdeauna în haină.

De la această convorbire a tre
cut cîfva timp. Infr-o seară, grupul 
ilegal al cărui conducător era 
Fernando, s-a adunat la el acasă. 
Un trădător ascuns însă in rîndu- 
rile tinerilor revoluționari a des
tăinuit totul poliției. $i iată că 
un detașament de polițiști încon-

trădez tova- 
cumpărat o 
care o port

Prin telefon pentru 
„Scînteia tineretului"

joară casa și năvălește în camera 
unde se aflau Fernando, Angela și 
prietenii lor.

Fernando era înarmat dar fiind 
singurul posesor de armă, pentru 
a nu periclita viața tovarășilor săi 
hotărî să nu tragă. Polițiștii care 
știau probabil că el e șeful grupu
lui ilegal îl imobilizară numai- 
decît. Fernando se adresează lo
godnicei sale Angela :

— Adu-mi, te rog, tabletele îm
potriva durerii de cap. Sînt în 
haină. N-aș vrea să ajung la inte
rogatoriu, 
vind spre 
durere de 
ai capul 
signor l

Ofițerul 
puns.

Angela, 
ce e vorba, încremeni parcă pe 
loc.

— Poate că-fi va frece și fără 
tablete, de abia îngînă ea.

— Este un ordin, îi spuse Fer
nando printre dinți, privind-o cu 
niște ochi reci, neobișnui/i,

Mișcîndu-se cu greu Angela 
scoase din haină tabletele,

— Fernando, poate că...
— Dă-le încoace, strigă Fernan

do. Apă nu-mi trebuie
Și înghiți tabletele cazînd ca 

lovit de trăznet. Angela a leșinat.
Momentul a fost într-adevăr în

grozitor.
După lungi interogatorii la po

liție, in care tînăra havaneză nu 
a scos nici un cuvînt, după luni 
de zile de schingiuiri, poliția lui 
Batista a aruncat-o în închisoare. 
Cu ajutorul tovarășilor ei, Angela 
a evadat însă fugind în munții 
Pinar del Rio, unde a luptat cu 
arma în mină. După victoria revo
luției, Angela lucrează la școala 
de instructori pentru cadre revo
luționare din Havana.

Au trecut anii, ani de construc
ție ai vieții noi în Cuba. Primă-

adăugă el ironic, pri- 
oiijerul de poliție, cu 
cap. Acolo trebuie să 
limpede. Nu-i așa,

nu dădu nici un răs-

care înțelesese despre
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tineri pictori so-vara trecută, doi
vietici, Ozerski și Ivanov, au făcut 
o călătorie prin îndepărtata insulă 
din Marea Caraibilor. La Havana 
au făcut cunoștința cu Angela. 
Peste citeva luni portretul ei a 
apărut la expoziția deschisă la 
Casa prieteniei popoarelor din 
Moscova. La o întilnire cu scriitorii 
și compozitorii din capitala sovie
tică, cei doi pictori au vorbit 
despre viața Angelei Alonso. Doi 
tineri librețiști din Moscova, Se- 
mion Medonîi și Chirii Poliakov, 
împreună cu cunoscutul compozi
tor Constantin Listov, emoționați 
de cele auzite au scris o operă.

Juan Arcocha, corespondentul 
din Moscova al ziarului „Revolu
cion", care a fost invitat de au
torii operei „Fiica eroică a 
Cubei" să asculte muzica și textul, 
a scris o amplă corespondență 
pentru ziarul său. Așa a aflat 5' 
Angela Alonso, care i-a scris ime
diat lui Juan, frimițindu-i scrisoa
rea printr-unul din delegații cu
banezi la Congresul Sindical Mon
dial. „Omagiul poporului sovietic 
este cea mai mare mîndrie a 
vieții mele" — scria Angela.

Anul viitor opera aceasta va 
vedea lumina rampei și va vorbi 
oamenilor în limbajul arfei despre 
minunata fată

Iar curînd 
Moscova ca 
operei.

cute la 21 
dra de un 
al Ministerului de Război al 
Angliei că „se studiază posi
bilitatea ca noi unități militare 
vest-germane să fie aduse a- 
nul viitor în Anglia".

Comentatorul diplomatic al 
ziarului „Daily Worker" scrie: 
„Se așteaptă ca în cursul în
trevederii Macmillan-Adenauer 
care urmează să aibă loc la 
începutul lunii ianuarie 1962, 
să fie discutată problema pu
nerii la dispoziția Bundes- 
wehrului a unor’ noi baze pe 
teritoriul Angliei și a prelun
girii duratei folosirii lor.

Guvernul Adenauer, subli
niază comentatorul, cere baze 
ca răspuns la demersul An
gliei ca R, F. Germană să 
preia o parte din cheltuielile 
pentru întreținerea trupelor 
britanice de pe Rin".

decembrie la Lon- 
purtător de cuvînt

PE SCURT
TOKIO. — La 21 Incem- 

brie a.c. Asociația de prietenie 
romîno-japoneză a organizat 
în sala Teatrului „Bngeiza" 
din Tokio o scară culturală 
romînească dedicată lui Ion 
Luca Caragiale.

DAMASC. — La 22 decem
brie s-a anunțat oficial con
stituirea noului guvern al Re
publicii Arabe Siria. Guver
nul este condus de către 
Maaruf Dawalibi, care pe 
lîngă funcția de prim-rM ;:is- 
tru deține și postul de mi
nistru al Afacerilor Externe

din Cuba,
Angela va veni Ia 

invitată a autorilor

AL. STARC

Moscova, 23 decembrie 1961

BERLINUL OCCIDENTAL. 
— în Berlinul occidental a 
apărut primul număr al pu
blicației progresiste lunare 
„D.S.F.", editată de conduce- ' 
rea Asociației pentru prietenia 
germano-sovietică din Berli
nul occidental.


