
Rezultate
ale unei inițiative valoroase
7~x e mai bine de 10 luni 
I) jurnaliștii din Hune

doara aplică inițiativa 
„Să lucrăm o zi pe lună cu 
cocs economisit". In acest timp 
ei au redus consumul de cocs 
cu 30 de kg pe fiecare tonă 
de fontă. Economisind mate
ria primă jurnaliștii contri
buie la reducerea prețului de 
cost al fontei. La secția furna
le vechi, de exemplu, unde 
s-au realizat cele mai mici 
consumuri specifice, fiecare 
tonă de fontă a fost elaborată 
cu un preț de cost mai mic 
cu 16 lei față de cel planificat. 
Experiența ciștigată de jurna
liști în domeniul gospodăririi

materiilor prime a fost gene
ralizată și in celelalte secții 
siderurgice. Aceasta a permis 
să se realizeze în 11 luni, pe 
întregul combinat, economii 
suplimentare în valoare de 
29.840.000 lei.

Economiile obținute peste 
plan în 11 luni din anul a- 
cesta în întreprinderile indus
triale din regiunea Hunedoa
ra, ca urmare a bunei gospo
dăriri a materiilor prime șl 
reducerii cheltuielilor de pro
ducție, însumează 52.320.000 
lei. Volumul economiilor reali
zate este dublu față de anga
jamentul luat pe întregul an.

(Agerpres]

La cercul agrozootehnic
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încă din anii trecuți, în sa
tul Cordăreni, raionul Doro- 
hoi, cercurile agrozootehnice 
s-au dovedit a fi o adevărată 
școală a belșugului. Astfel la 
cercul agrozootehnic, care și-a 
desfășurat activitatea în anul 
trecut, sub îndrumarea tînă-

rului tehnician agronom Mo- 
raru Dumitru, s-au obținut 
rezultate bune.

De aceea, anul acesta la 
cursul agrozootehnic s-au în
scris un număr mult mai 
mare de tineri care au dove
dit interes în studierea bro
șurilor și cărților cu conținut 
agrozootehnic, încă de la

La fiecare loc de muncă
surse de economii

ă gospodărim cu 
grijă fiecare gram 
de lînă, să micșo
răm la 
procentul de de
șeuri și 

același timp calita- 
și postavurilor

maxim

cupoane,
sporind în 
tea stofelor 
executate, iată care sînt prin
cipalele obiective care stau în 

nostru în
cipalele obiective 
fața colectivului 
anul viitor.

Posibilități de 
a materiei prime 
fiecare sector 
din fabrică, 
secția de sortare și terminînd 
cu secția de finisare. Să luăm 
un exemplu. în sectorul țesă
torie, unde majoritatea mun
citorilor sînt tineri, se mai 
pierd încă zilnic prin deșeuri, 
fire încurcate sau țevi necon
sumate pînă la golirea com
pletă, zeci de kilograme de fire. 
Această pierdere este „îngă
duită" desigur de coeficientul 
admis stabilit prin normele 
de producție. Experiența a 
numeroase brigăzi și multor 
muncitoare fruntașe arată 
însă că acest consum se poa
te reduce cu mult, realizîndu- 
se importante economii. Maria 
Toader, Magdalena Georgescu, 
Marina Radu și multe alte 
țesătoare au obținut succe
se însemnate pe linia eco
nomisirii materiei prime. Pro
centul de deșeuri pe care îl 
realizează zilnic flecare este 
mult mai mic decît cel admis. 
Anul acesta, gospodărind mai 
judicios materia primă, colec
tivul fabricii noastre a dat 
peste plan numai în 11 luni 
peste 10 tone de fire și peste 
10.000 metri pătrați țesături de 
lină.

economisire 
există în 

de producție 
începînd de la

lizăm din firele produse din 
lină indigenă țesături „Extra" 
în procent de 94 la sută din 
volumul total al țesăturilor 
realizate. în același timp este 
necesar să reducem și consu
mul specific de lînă pe kilo
gramul de fir și metru pătrat 
de țesătură.

Rezultatele obținute, expe
riența bună dobîndită anul a- 
cesta ne dă garanția că și în 
anul 1962 sarcinile de plan 
care stau în fața 
fi îndeplinite cu

Practic există 
posibilități de
mai bună, de economisire a 
materiei prime, cu care lu
crăm. în adunările de dezba
teri a cifrelor de plan pe 
anul viitor s-au făcut multe 
propuneri bune. Tinerii au

uzinei vor 
succes.

numeroase 
gospodărire

Pentru anul viitor sarcinile 
de producție cunosc o creștere 
simțitoare. Va trebui să rea-

IM
VACANTĂ>

Pentru pionierii și școla
rii din Andrieșeni, re
giunea Iași, zilele va

canței vor fi pline de activi
tăți care de care mai plă
cute și mai atractive. Di
rectorul școlii, Traian Bă- 
doi, instructoarea superioară 
de pionieri, Elena Ursu, pro
fesorul de educație fizică, 
Constantin Rotaru, utemiști 
cu toții, vorbesc cu multă plă
cere despre acțiunile pe care 
organizația U.T.M. și condu
cerea școlii și-au propus să 
le întreprindă în perioada va
canței.

Aici, la școala de 7 ani din 
Andrieșeni sînt peste 250 de 
pionieri și numeroși utemiști. 
Carnavalul pionierilor de 
Anul Nou este pe primul 
plan. Cu acest prilej se va 
organiza un concurs pentru 
cel mai frumos și mai origi
nal costum de carnaval și 
pentru cea mai frumoasă și 
hazlie mască. Pînă la carna
val însă, și după aceea, se 
vor organiza numeroase alte 
acțiuni. Un loc important îl 
ocupă excursia de 2 zile la 
Iași. Aici vor fi vizitate casa 
memorială „Ilie Pintilie" unde 
vor fi făcuți noi pionieri, mu
zeele din cadrul Palatului cul
turii, bojdeuca lui Ion Crean
gă de la Țicău și noul cartier 
de locuințe. Se va face, de- 
asemenea, o vizită la G.A.S. 
Broșteni, care nu este depar
te de satul Andrieșeni. O altă 
vizită este prevăzută să se 
facă la G.A.C. din sat unde 
este proiectată și o întîlnire 
a pionierilor cu președintele 
G.A.C.

în plan mai sînt prevăzute: 
o convorbire cu tema „30 
Decembrie", o convorbire 
cu tema „Frumoasă și bogată 
ești patria mea“ și alta cu 
tema „Prin . regiunea lași 
ieri, astăzi și mîine". Con
comitent se vor organiza 
jocuri de orientare turistică 
și concursuri de schi, patinaj, 
și săniuș.

C. SLAVIC

arătat că mai sînt încă rezer
ve interne nefolosite.

La secția țesătorie, de pildă, 
mai sînt tineri care nu 
șese să se încadreze în 
centul admis de deșeuri, 
cele mai multe ori cauza 
tru care se dau

reu- 
pro- 

De 
pen- 
prea 

multe deșeuri este neatenția 
în supravegherea mașinilor. 
Se mai întîmplă cîte o dată 
ca rupîndu-se firul la bătă
tură, unele tinere țesătoare 
consideră în mod greșit o 
pierdere de timp cu înnodarea 
corectă a firului și atunci de
șiră restul de material de pe

NICULINA M AN OLE 
secretarul comitetului U.T.M. 

Fabrica de postav 
Azuga

început.
La fiecare seminar cursanții 

discută și pun întrebări legate 
de creșterea producției la ha, 
de hrănirea și prevenirea bo
lilor la animalele domestice 
etc. Noțiunile teoretice sînt 
mai bine aprofundate deoare
ce ele sînt exemplificate în 
practică.

Astfel, Iotul experimental 
cu o suprafață de 20 ha este 
în permanență în atenția 
cursanților. Anul trecut, fă- 
cîndu-se arături adinei de 
toamnă și încorporînd 25 tone 
bălegar, solul a fost foarte 
prielnic pentru însămînțarea 
porumbului H. D. 101 genera
ția I-a, obținîndu-se fără iri
gații, o producție de 5.800 kg 
porumb știuleți la ha.

Cercul 
în atenția 
comunal 
frecvența
și felul în care aceștia își 
însușesc materialul predat.

agrozootehnic este 
comitetului U.T.M. 
care controlează 
cursanților tineri

(Continuare în pag. a 2-a)
TEODOR UNGUREANU

învățător

în Editura politică 
a apărut în broșură 

Cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dei 
rostită la încheierea 
Consfătuirii pe țară 

a țăranilor 
colectiviști

Delegația 
Comsomoluiui 

care ne-a vizitat țara 
a plecat spre patrie

Duminică a părăsit Capita
la, îndreptindu-se spre patrie, 
delegația Comsomoluiui con
dusă de tovarășa L. K. Bo- 
liasnaia, secretar al C.C. ai 
U.T.C.L. care, la invitația C.C. 
al U.T.M., ne-a vizitat țara.

La Gara de Nord, delegația 
a fost condusă de membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. al 

i U.T.M.

(Agerpres)
Brigada de tineret condusă 
de Remus Cosma este frun
tașă pe sectorul II al mi
nei Aninoasa. Lunar bri
gada își realizează planul 
de extracție a cărbunelui 
în proporție de 120-130 la 

sută

Foto : AGERPRES

Studenților seraliști - 
sprijin permanent

La Casa de cultură a raionului N. Bălcescu din Capitală este multă veselie și vo-ie bună. Numeroși tineri din acest 
raion au devenit majori. Cu acest prilej ei au primit felicitări din partea Comitetului raional U.TM.

CICERONE THEODORESCU

Dedicație la sărbătoarea 
----- majoratului —

Ochi adinei cu smalțul mîndru 
Luminați pe dinăuntru I 
De la joc la-nvățătură, 
Optsprezece ani trecură: 
Zboară peste vîrf de brazi 
Inimi tinere de azi, 
Zboară-n munte, peste șes. 
Păsări cu penetul des...

Tinerețe, lloare dulce, 
Știi poteca unde-ți duce. 
Și poteca-i limpede, 
Nu te-nțeapă ghimpele : 
Noi creșteam în mărăcine 
Pe la ușile streine — 
Tu, garoafă în fereastră 
Ai crescut în casa noastră 1

Mînă-ți, optsprezece, anii, 
Pune-n șleauri năzdrăvanii, 
Tinerețe, frunte-naltă, 
Zori de zi, noapte-nstelată, 
Mergi spre soare 
De-a călare — 
Tot ce nu știi greu îți pare, 
Cile știi, îți par ușoare.

Tinerețe, nimb fierbinte, 
Mergi cu fruntea înainte 1 
Țara-i bună, țărmii-s calzi, 
Pregătește-te să-nalți 
Viu, biruitor catarg, 
Tinerețe-n vînt de larg...

Duminică, In întreaga țară, în numeroase orașe și sate ale 
patriei, a avut Ioc sărbătorirea intrării în rindul cetățenilor 
majori ai țării a tinerilor care au împlinit 18 ani-

Reportajul acesta încearcă să fie un film al citorva din 
momentele care au alcătuit 
dintre cele mai emoționante 
noastre generații.

festivitățile închinate unuia 
evenimente din viața tinerei

„ Totul a fost 
frumos...“

B
venimentul majo-

\ râtului — una din-

I tre cele mai proas
pete tradiții din 
viața tinerei noa
stre generații — 

și-a instaurat, ca orice sărbă
toare tradițională, un anume 
ritual: o adunare festivă la 
care participă sărbătoriții și 
numeroși invitați — tovarăși 
de muncă și învățătură ai ce
lor de 18 ani, tineri și vârst
nici, reprezentanți ai organi
zațiilor de partid, U.T.M. și 
sindicat, ai sfaturilor popu
lare, părinți, pionieri. La a- 
ceste adunări invitații și săr
bătoriții rostesc cuvântări, se 
inminează felicitări ale orga
nelor locale ale U.T.M., flori, 
după care urmează programe 
artistice, dans. Ritualul ace
sta este în mod obișnuit. 
Ce-l face insă să ciștige în 
fiecare an o prospețime ine
dită, să fie încărcat cu o emo
ție care se revarsă, molipsi
toare, din fiecare inimă, să 
pară tuturor una din cele 
mai frumoase sărbători din 
viață 7

E vorba, desigur, în primul 
rind, de faptul că sărbătoriții 
sint de fiecare dată alții, a- 
ducind sărbătorii parfumul a- 
dolescenței de care se despart 
și robustețea visurilor matu
rității care se proclamă de 
drept.

Dar poate că prospețimea și 
ineditul acestui ritual e și me
ritul organizatorilor, al celor 
care pregătesc totul astfel in
cit fiecare clipă a sărbătorii 
să aibă o frumusețe care să 
rămină o amintire pentru în
treaga viață.

Iată, să luăm in primul rind 
faptul că adunările au avut 
loc, in marea lor majoritate, 
in lăcașuri de cultură nou 
construite, împodobite cu flori, 
ghirlande, cu urări scrise in 
cinstea celor de 18 ani: la 
Craiova, în frumoasa sală a 
Filarmonicii, in clădirea Casei 
de cultură a tineretului, la 
Mărghita, regiunea Crișana, 
sau în căminul cultural din 
comuna Aroneanu. regiunea 
Iași. Și cite legături nu se pot 
face din acest amănunt, intre 
frumusețea vîrstei sărbătoriți
lor și noul peisaj al patriei, 
mereu înnoit, in care înflo
resc anii lor minunați !

„Amănuntele" nu se sfir- 
șesc aici. Tinerilor și tinerelor 
din Aroneanu, regiunea Iași, 
li s-au prins flori în piept. 
Elevii Centrului școlar profe
sional de construcții din Tg.

n fiecare seară, 
sălile Institutului 
politehnic sînt 
populate de stu- 
denți. De data a- 
ceasta locul în 

bănci al studenților obișnuiți 
— „de la zi" — este ocupat 
de cei de la seral — studenții 
muncitori.

La Institutul politehnic din 
Capitală cursurile serale, or
ganizate la opt dintre facul
tățile institutului (Chimie in
dustrială, Energetică, Electro
tehnică, Mecanică, Tehnolo
gia construcțiilor de mașini. 
Metalurgie, Electronică 
Transporturi), cuprind 
acest an școlar peste 1.000 de 
tineri muncitori și tehnicieni 
de la diferite întreprinderi 
bucureștene.

După cum ne-a spus tova
rășa prorector Suzana Gîdea, 
două probleme preocupă în 
cel mai înalt grad institutul 
în legătură cu cursurile se
rale ale institutului. Este vor
ba de problema frecvenței și 
cea a pregătirii temeinice.

Condițiile specifice în care 
învață tinerii muncitori-stu- 
denți au pus în fața Între
prinderilor o serie de proble
me. între altele, întreprinde
rile trebuie să asigure condi-

Mureș, viitori muncitori, au 
găsit fiecare pe bancă un mic 
sul de hirtie legat cu o pan- 
glicuță roșie. Deschisă cu emo
ție și curiozitate, scrisoarea a a- 
dus in fața ochilor urarea sin
ceră a colegilor și profesori
lor : „Cu prilejul sărbătorii

MIRCEA ANDREI

(Continuare în pag. a 3-a)

ții ca studenții să poată parti
cipa cu regularitate la cursuri. 
Marea majoritate a întreprin
derilor își respectă această 
obligație.

Sînt însă unele întreprin
deri care, în anumite perioa
de, nu țin seama de aceste 
cerințe și trimit studenții în 
delegații pe timp de una— 
două săptămîni, îi programea
ză în schimburi nepotrivite, 
îi rețin pentru realizarea unor 
lucrări urgente, determinînd 
în felul acesta numeroase ab
sențe ale studenților de la 
cursuri. Printre aceste unități 
se numără Institutul de cer
cetări chimice, Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii" și 
altele.

în ceea ce privește cea de 
a doua problemă — pregătirea 
studenților — institutul a 
luat măsuri pentru a crea 
condiții cît mai bune. Este 
bine cunoscut faptul că spe
cificul muncii de la seral cere 
ca studenții să fie ajutați 
să-și însușească aproape în 
întregime cunoștințele nece
sare încă în timpul orelor de 
curs. în acest scop, la cursu
rile serale au fost reparti
zate cadre didactice cu o bo
gată experiență.

Profesorii acordă o atenție 
deosebită atît părții teoretice 
a prelegerilor, cît și mai ales, 
aplicațiilor practice. La serni- 
nariile cu caracter practic 
studenților li se cere să lu
creze la rezolvarea exerciții- 
lor celor mai reprezentative, 
care să fie bine înțelese de că
tre ei. Studenții sînt spriji
niți. de asemenea, în mod deo
sebit și în timpul orelor de 
laborator. Cei care au ajuns 
acum în anul IV încep să 
facă primele proiecte. Trebuie 
ca cei ce conduc realizarea 
proiectelor să se ocupe în mod 
serios de ajutarea viitorilor 
ingineri, acordînd toată aten
ția lucrului efectiv în orele 
destinate realizării proiectu
lui.

Pentru a veni în ajutorul 
studenților din anul I, anul 
acesta s-a organizat, o pe
rioadă de timp, recapitularea

principalelor cunoștințe din 
școala medie. Aceasta a con
tribuit la umplerea unor go
luri pe care o serie de stu- 
denți le aveau, ajutîndu-i ast
fel să-și însușească mai bine 
cunoștințele ce se predau în 
facultate. De la 1 decembrie 
au început recapitulările în 
vederea sesiunii de examene.

De asemenea, tot pentru 
sprijinirea studenților sera
liști, sînt organizate, în fie
care duminică dimineața și 
uneori și sîmbătă, consultații 
și meditații la diferite disci
pline. Ele sînt de un real fo
los studenților, care le frec
ventează cu regularitate.

Tot cu prilejul discuției 
avută cu tovarășa prorector 
Suzana Gîdea am aflat că la 
Institutul politehnic se pregă
tește și în acest an o consfă
tuire cu studenții seraliști, 
pentru a dezbate o serie de 
probleme legate de munca 
lor. Consfătuirea va avea loc 
pe facultăți, în cursul acestei 
luni. De altfel, chiar cu cî- 
teva zile în urmă, într-o șe
dință a comitetului de partid 
din institut, la care au parti
cipat și reprezentanți ai co
mitetului U.T.M. și ai Consi
liului Uniunii Asociațiilor 
Studenților au fost discutate 
probleme privind cursurile 
serale ale studenților. Ase
menea discuții și analize au 
avut loc și pe facultăți.

De cea mai mare însemnă
tate pentru buna desfășurate 
a activității studenților de la 
seral este legătura strînsă ce 
trebuie să existe între insti
tut și întreprinderile care își 
trimit aci tineri pentru a de
veni ingineri. în această pri
vință, lucrurile nu merg așa 
bine. Este adevărat Că insti
tutul a repartizat o serie da 
asistenți care răspund de le
gătura cu anumite întreprin
deri, că facultățile trimit a- 
drese și scrisori întreprinderi
lor. Este tot atît de adevă
rat că comitetele U.T.M. și co-

GH. ȘOVU

(Continuare in pag. a 3-a)

La curățirea zăpezii
Foto : O. PLECAN
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de mîi-

Tineri scrimeri

Doina 
Ador- 
loana

duminica a- 
nu a consti- 
pentru spor

tivi în continuarea întrecerilor din 
diferite discipline. Și ori de cîte 
ori se deschidea ușa sălilor Di
namo, I.C.F. sau a Clubului spor
tiv școlar, odată cu rafalele de 
zăpadă pătrundea in sală și cîte 
un grup de spectatori, pe care 
pasiunea pentru sport i-a făcut și 
de data aceasta să învingă 
imurile troienife.

de spectator
Nici sîmbăta și 

ceasta viscolul 
tuit o piedici

Un sport 
care cucerește

în asemenea condiții atmosferi
ce, o sală plină constituie cea 
mai clară mărturie a popularită
ții sportului respectiv. Așa s-a în- 
tîmplat sîmbătă seara la Dinamo 
cînd la meciul de handbal în 7 
dintre formațiile Știința și Dinamo, 
găsirea unui loc... în picioare de
venise o veritabilă problemă.

Compefiția dotată cu „Cupa de 
iarnă" a prilejuit cîteva întreceri 
deosebit de interesante, dînd tot
odată ocazia cluburilor și asocia
țiilor să folosească un mare nu
măr de elemente finere. Păcat 
însă că în competiție au fost in
cluse și echipe de valoare mult 
prea scăzută, din care cauză me
ciurile lor cu alte formații sînf 
simple formalități. Ne referim ast
fel la nejustificata includere în 
întrecere a formațiilor feminine 
Confecția și Vestitorul — pe sea
ma cărora celelalte echipe rea
lizează impresionante golaveraje 
(în ulfima etapă Știința—Confec
ția 24—4 și Rapid—Vestitorul 
18—’8).

mai departe faima creată în țara 
noastră acestei discipline de Berta 
Cbrobeanu, Elena Leușfean și So
nia lovan.

Alături de Maria llie și Cristi
na Andriță, care au și fost selec
ționate în lot, s-au impus în ulti
mul timp prin deosebite calități, 
gemenele Zoia și Rodica Sfirbu și 
Marilena Pop (București), 
Botez (Brașov), Ecaterina 
jani (Tg. Mureș), Oană 
(Cluj) și altele.

în gimnastică, schimbul 
ne pășește cu hotărîre spre cul
mile măiestriei sportive. Felicitări 
Clubului sportiv școlar București 
pentru meritata și meritoria vic
torie obținută.

Mai pujin anonim, dar la fel de 
interesant, a fost și concursul ti
nerilor scrimeri.

Urmașele Olgăi Orban și Măriei 
Vicol s-au întrecut cu o impre
sionantă însuflețire, vestind încă 
de pe acum succese de prestigiu 
în viitoarea lor activitate. Suzana 
Tasi și Viorica Dragoș — de la 
Școala sportivă de elevi din 
Safu Mare — ca și Manuela Chira 
(București) au arătat multă înde- 
mîrrare și mult talent în mînui- 
rea floretei.

Nici tinerii spadasini nu s-au lă
sat prejos. Au fost aplaudate reu
șitele evoluții ale lui Husar (Tg. 
Mureș), Schmidt și Bălufescu 
(București).

Și in scrimă mergem pe un 
drum bun, pregătind cu grijă vii
toarele cadre de performantă.

O fotografie specifică Predealului și totuși ea repiezu.â 
un aspect de duminică de pe baza sportiva I.T.B. din 
Capitală unde, pe viscol, s-au antrenat numeroși schiori.

CONCURSUL
N-A AVUT

Ce fac înotătorii?
Viitorul gimnasticii
Asistind duminică dimineața la 

anonimul (din cauza slabei popu
larizări) dar interesantul concurs 
de gimnastică al celor cinci clu
buri sportive școlare din țară 
ne-am putut convinge de valoroa
sa rezervă de cadre existentă pen
tru această disciplină. Avem în 
rîndul elevelor din București, Cluj, 
Timișoara, Tîrgu Mureș și Brașov 
numeroase elemente care să ducă

Concursul de natajie, organizat 
de comisia orășenească de spe
cialitate, nu a reușit să stîrnească 
nici interesul amatorilor de sport 
și nici măcar al... concurenjilor.

Probele au fost slab populate ; 
iar valorosul rezultat obfinut 
Cornel Georgescu (1:02,9 la 
m liber) nu a reușit să scoată 
mediocritate nivelul tehnic al 
trecerilor.

de 
100 
din 
în-

ION CRISTIAN

Bilanțul fotbaliștilor sovietici
Fotbaliștii sovietici au în

cheiat cu un bilanț favorabil 
anul sportiv 1961. Din cele 10 
întîlniri internaționale susți
nute cu diferite echipe din 
Europa și America de Sud, e- 
chipa U.R.S.S. a cîștigat 7, a 
pierdut două, iar una a ter
minat-o la egalitate. Printre 
învinsele reprezentativei so
vietice se numără echipele Ar
gentinei, Uruguaiului, Chile, 
Turciei.

Anul viitor, înainte și după 
turneul final al campionatului 
mondial din Chile, echipa 
U.R.S.S. va susține cîteva 
partide amicale după cum ur
mează : 18 aprilie, la Stock
holm : Suedia - U.R.S.S. ; 27 
aprilie, la Moscova : U.R.S.S. 
— Uruguay ; 3 mai, la Buda
pesta : R. P. Ungară (B) —

U.R.S.S. (B) ; 19 septembrie, la 
Roma: Italia — U.R.S.S. For
mațiile de club vor disputa în 
același timp 150 de meciuri în 
(ară și peste hotare.

Campionatul unional se va 
desfășura ca și cel precedent, 
în două grupe de cîte 11 echi
pe, urmînd ca primele 6 din 
fiecare grupă să participe la 
turneul final. Meciurile cam
pionatului vor începe la 2 mai 
și se vor termina Ia 20 noiem
brie.

La campionatul categoriei B 
vor participa 146 de echipe, 
împărțite în 9 grupe terito
riale.

D
uminică a fost o zi de iar. 
nă aspră, care te îndem
na mai degrabă să stai 

cuminte la gura sobei (sau lin
gă radiatorul caloriferului) de- 
cît să înfrunți viscolul.

Și, totuși, pe baze clubului 
sportiv I.T.B., din șoseaua Ol
teniței, era forfotă. Se plantau 
fanioane, se marcau piftiile ; 
iar tovarășii Cernătescu și 
Șandru, făcind oficiul de gaz
de, înscriau concurența la pro
bele de schi și săniuțe dind 
lămuririle de rigoare.

Fusese programată deschi
derea festivă a Spartachiadei 
pentru aceste probe.

Spunem că fusese progra
mată deoarece, pină la urmă, 
concursurile au fost aminate. 
Pricina ? Lesne de bănuit; 
vremea cu totul nefavorabilă.

Totuși, pe bază se adunaseră 
o serie de participanți care se 
dovediseră mai temerari. Și 
fiindcă tot veniseră pină aco
lo, ce și-au zis oamenii: să 
facem măcar antrenament. Zis 
și făcut, după cum reiese și 
din clișeul nostru : Toma. Io- 
nescu de la Întreprinderea me
talurgică „Drum Nou“ s-a an
trenat cu fiul său, Horia, care 
— pare-se — ține neapărat să 
calce pe urmele tatălui său, 
un schior cu experiență.

Printre cei prezenți, în ciuda 
timpului neprielnic, am întil-

ji a-

LOC* DAR...»
nit pe cunoscutut crosist 
lergitor pe 10.000 metri, me
talurgistul Nicu Nicolae. Pe 
aici, cu ani in urmă, Nicu Ni
colae alergase zeci de kilome
tri în probele de cros. în dispu
tă cu Dinu Cristea. Dar acum 
nu venise în calitate de concu
rent, ci ca antrenor al fiicei 
sale, Margareta, in virstă de 
10 ani, care regreta cumplit 
că nu s-a ținut concursul de 
săniuțe. Alături de ea, o serie 
de prichindei, cu obrajii roșii 
ca jarul: Victor Horodincă, 
frații Alexandru și alții. Mi
cii școlari discutau despre con
cursul de săniuțe la care vor 
participa.

In rîndurile schiorilor, ală
turi de Florin Oprea din clasa 
a Xl-a a Școlii medii „Aurel 
Vlaicu", Grigore Mihai de la 
întreprinderea „ViscofW erau 
și cițiva cicliști de la I.T.B., in 
frunte cu antrenorul lor C. 
Grigoriu.

— Activitatea pe schiuri e 
inclusă in programul cicliștilor 
noștri pentru perioada 
nă, ține să 
rul.

Cum era 
mentul n-a 
Cei prezenți s-au împrăștiat 
apoi pe la casele lor, așteptind 
o zi mai potrivită în care să-și 
măsoare forțele.

EMIL IENCEC

u perioada de iar- 
precizeze antreno-

și firesc, antrena- 
durat prea mult.

Din activitatea 
Aviasan

Salvarea unui om depinde 
deseori de intervenția rapidă 
a medicului sau de procurarea 
la timp a unui medicament. 
In asemenea situații aviația 
sanitară transportă în mod 
operativ pe medic sau pe bol
nav, ori aduce de urgență me
dicamentele solicitate.

Tînărul colectivist Gheorghe 
Mocanu, din comuna Niculi- 
țel, regiunea Dobrpgea în ur
ma unui accident a fost trans
portat de urgență cu aviația 
sanitară și internat la spitalul 
„Dr. Gh. Marinescu" din Ca
pitală, unde a primit îngriji
rile necesare. El se numără 
printre cei 5.500 de bolnavi 
transportați în acest an de 
Aviasan la clinici și sanatorii 
de specialitate.

în cursul anului 1961 avia
ția sanitară a efectuat 9.500 
zboruri, totalizînd peste 
2.500.000 km. De asemenea, în 
această perioadă Aviasan a 
transportat 500 de medici și 
50.000 kg de medicamente și 
echipament medical.

(Agerpres)

La fiecare loc de muncă
surse de economii

(Urmare din pag. l-a)

cantita-țeava, mărind astfel 
tea de deșeuri.

Pe viitor, pentru a 
această stare de lucruri, vom 
introduce în practica organi
zațiilor U.T.M. de secție ca 
ori de cîte ori se ivesc astfel 
de cazuri ele să fie puse în 
discuția colectivului brigăzii, 
în același timp li se va arăta 
de ce trebuie să execute co
rect înnodarea firului și 
practic cum se poate face a- 
ceasta. De fapt aceasta 
este o rezervă importantă de 
economisire a materiei pri
me. Executarea nodului la un 
fir rupt la timp și în condiții 
tehnice superioare (nod scurt 
și executat strîns dă posibili
tatea să nu se consume fire 
de prisos).

Aici un rol deosebit revine 
fruntașilor, celor care dove
desc îndemînare în legarea 
firelor. Organizația U.T.M. va 
mobiliza tinerii care posedă 
cunoștințe profesionale mai 
dezvoltate pentru a ajuta con
cret pe cei rămași în urmă, 
în așa fel incit ; 
se poată ridica 
fruntașilor. în 
materiei prime.

Posibilități de 
a materiei prime 
sectorul filatură, 
care lucrează la 
reduce aproape

curma

și aceștia să 
la nivelul 

gospodărirea

economisire 
există șî în 
Aici tinerii 
cardat pot

la această operație nu se poa
te vorbi de deșeuri, fiindcă 
lina ce cade lingă mașină 
este strînsă și introdusă din 
nou în procesul de producție. 
Totuși prin repetarea opera
ției, pe lingă scăderea 
prietăților tehnologice,

La raionul de jucării de ia 
magazinul universal „Vic
toria" din Capitală, micii 

cumpărători își spun 
cuvîntul

Foto ; AGERPRES

Comitetul 
mai con- 
ridicare a 
asemenea 

organizăm 
de

să 
schimburi

PE SCURT
Duminică s-au încheiat la 

Cluj campionatele republicane 
de tenis de masă. In proba de 
simplu masculin, titlul a reve
nit lui Radu Negulescu (C.S.M. 
Cluj) care a totalizat 30 punc
te. La femei, titlul a fost cîș
tigat din nou de Ella Constan- 
tinescu (Voința). Iată campio
nii în probele de dublu: du
blu masculin : Negulescu, Re- 
thi (C.S.M. Cluj); dublu femei: 
Ella Constantinescu, Martha 
Erdreich (Voința); dublu mixt: 
Ella Constantinescu, Otto Bott- 
ner-(Voința).

★
Cea de-a 6-a ediție a turneu

lui balcanic masculin de bas
chet s-a încheiat la Skoplje cu 
victoria echipei Iugoslaviei 
care a cîștigat toate cele trei 
meciuri susținute. în finală 
baschetbaliștii iugoslavi au în
vins cu scorul de 72-56 (30-21) 
echipa R. P. Bulgaria care s-a 
clasat pe locul 
R. P. Romine a 
trei învingînd cu 
echipa Turciei.

★
Tradiționalul 

schi pentru premiul ziarului 
„Sovetski Sport" s-a desfășu
rat duminică în apropiere de 
Moscova, pe o temperatură de 
minus ÎS grade, și a fost cîști- 
gată de sportivii clubului Di
namo, care au ocupat primul 
loc în 3 din cele 4 probe.

★
La Tirana, în turneul bal

canic de fotbal, echipa Dinamo 
București a terminat la egali
tate : 1-1 (0-1) cu formația lo
cală Dinamo.

doi. Echipa 
ocupat locul 
51-48 (26-22)

concurs de

A apărut

1
Comunicat.

Revistă editată 
de C.C. al U.T.M. 
decembrie 1961.

SUMAR

Echipa feminină de gim
nastică a Clubului spoiiiv 
școlar București, clasată 
pe primul loc în întrecerea 
celor cinci formații ale 
cluburilor școlare din în

treaga tară.
Foto : N. STELORIAN

întîlnirea de handbal din
tre formațiile feminine 
Progresul și I.T.B. a dat 
loc la o dispută dîrză în
cheiată cu victoria rutina
tei formații I.T.B. la sco

rul de 11-5

Cînd faci iama
Cea mai importantă gală 

din campionatul de 
box pe echipe, meciul 

dintre formațiile Steaua și 
Dinamo, a fost găzduită de 
neîncăpătoarea sală Dinamo, 
din care cauză sute de ama
tori de sport nu au putut ur
mări interesantele întreceri.

— Dar de ce nu a fost pro
gramată gala în sala Floreas- 
ca? se întrebau mulți din cei 
ce-au făcut cale întoarsă.

Interesindu-ne în mod spe
cial am aflat răspunsul la 
această întrebare care a fost 
repetată și de spectatorii în
trecerilor da handbal din „Cu
pa de iarnă” și de entuziaștii 
concurenți din criteriul de 
scrimă al juniorilor și aproa
pe de ... fiecare amator de 
sport, în parte.

în contradicție cu obiceiuri
le unor buni gospodari — cei 
care răspund de cea mai 
mare sală de sport din Capi
tală (întreprinderea de exploa
tarea bazelor sportive) au 
dispus modernizarea și rea- 
menajarea ei în sezonul în 
care sala este cel mai mult 
solicitată.

Este demnă de laudă iniția
tiva reutilării acestei frecven
tate baze sportive. Dar de ce 
nu s-au depus strădaniile ne
cesare ca reamenajările să se 
facă în timpul verii cînd sala 
este foarte puțin întrebuințată 
în raport cu necesitățile din 
sezonul de iarnă ? Fără îndo
ială că tovarășii din condu
cerea întreprinderii respec
tive vor găsi nenumărate 
justificări : întocmirea devi
zelor, planificarea fonduri
lor încheierea contracte
lor etc., etc. Pot însă toate 
acestea să-i scuze, în mod

sanie
spiritreal, pentru lipsa de 

gospodăresc ?
Cu ocazia elucidării 

tei probleme am aliat 
crările care se fac la sală. In 
primul rînd e vorba de schim
barea sistemului de luminat 
prin gruparea și scoaterea în 
relief a lămpilor. Apoi s-a lu
crat la mărirea 
handbal pentru a se ajunge 
la dimensiunile regulamenta
re (38 m. lungime) făoîndu-se 
porțile în nișe speciale. Se 
execută vopsirea instalațiilor 
'și tribunelor, se renovează 
acoperișul și se definitivează 
instalația unui scorer electric.

Lucrările sînt executate de 
două întreprinderi specializa
te din cadrul Direcției Gene
rale de Construcții Montaj a 
Sfatului Popular al Capitalei, 
in contract este prevăzut ca 
termen de încheierea lucră
rilor 
1961.
unor devize și 
mentare 
va putea fi respectat, 
urmînd să fie dată în folosin
ță cel maj devreme la 15 ia
nuarie 1962.

Ce să-i faci, așa-i cînd îți 
confecționezi iarna sanie-

aces- 
și lu-

terenului de

data de 31 decembrie 
Datorită intervenției 

lucrări supli-
acest termen nu 

sala

S. SPIREA

produc și pierderi cantitative 
de materie primă. Un calcul 
sumar arată că numai prin 
trecerea prin mașina de car
dat se pierd circa 50 de gra
me lină la un kilogram de 
fire cardate. Margareta Milu, 
Alexandru Șerbănoiu, Maria 
Neguțescu, Viorica Gheorghe 
sînt tineri care zilnic nu au 
nici o cantitate de deșeuri. Ei 
fac legarea (lipirea) corectă 
și la timp a firelor. înfășu
rarea pe țeava o execută în 
condiții tehnice normale, țe
vile le stivuiesc ordonat în 
lăzi, toate acestea permițîn- 
du-le ca zi de zi să economi
sească importante cantități de 
materie primă. Alături de ei 
trebuie spus că mai sînt ti
neri care depășesc uneori pro
centul admis de deșeuri.

îndrumați îndeaproape, aju
tați să-și ridice nivelul tehnic 
și profesional ei vor reuși în. 
scurt timp să elimine aceste 
rămîneri în urmă. 
U.T.M. va sprijini 
creț activitatea de 
calificării lor. De 
ne-am propus 
mai multe
experiență, în care tinerii care 
obțin rezultate bune în eco
nomisirea materiei prime să 
împărtășească din experiența 
acumulată.

Comitetul U.T.M., sub di
recta îndrumare a comitetu
lui de partid, cunoscind im- 
portanța gospodăriri: cu gri
jă a fiecărui gram de materie 

măsuri care să permită acti
vizarea tinerilor la acțiunea 
de economisire a materiei 
prime. Printre măsurile care 
s-au luat în această direcție, 
au fost cele privind reorgani
zarea brigăzilor de producție 
ale tineretului și a posturi
lor utemiste de control. în 
noua lor componență brigă
zile au fost în așa fel con
stituite incit să fie asigurată 
o proporționalitate în repar
tizarea oamenilor la mașini, 
în cadrul brigăzilor, în func
ție de pregătirea profesională 
și îndemînare. De asemenea 
responsabilii brigăzilor prin 
instructajul făcut au căpătat 
indicații de felul cum trebuie 
să muncească tinerii din bri-

gadă pentru a economisi fie
care gram de materie primă. 

Atenție deosebită va acorda 
comitetul U.T.M. modului 
cum brigăzile de producție își 
vor întocmi programele de 
lucru. Comisiile de îndrumare 
și urmărire a întrecerii pen
tru obținerea titlului de bri
gadă fruntașă vor fi instruite 
pentru a ajuta concret brigă
zile la stabilirea angajamen
telor. Pe baza studiului po
sibilităților reale a fiecărei 
brigăzi angajamentul, privind 
realizarea de economii la ma
teria primă, va cuprinde can
titatea concretă ce o va rea
liza brigada în luna respec
tivă.

Experiența bună dobîndită 
de tineri în gospodărirea ju
dicioasă a materiei prime va 
fi popularizată atît de către 
posturile utemiste de control 
cit și în consfătuirile de pro
ducție ale brigăzilor. Va tre
bui să organizăm mai multe 
schimburi de experiență unde 
tinerii care obțin rezultate 
deosebite să împărtășească 
din experiența lor.

în atenția comitetului 
U.T.M. stau de asemenea o 
serie de măsuri care se referă 
la o mai bună organizare a 
locului de muncă, Ia disciplina 
în muncă a tinerilor la locu
rile 
rile 
vor

de producție. ] 
de ridicarea 

fi antrenați 
care lucrează 
de bază : sortare, 

tură, țesătorie și apretură: 
Tot în sprijinul ridicării ca
lificării vor fi organizate 
cercuri de studierea literatu
rii tehnice de specialitate 
precum și alte acțiuni care să 
permită tinerilor să realizeze 
cit mai multe economii prin 
gospodărirea judicioasă a ma
teriei prime.

Inginerii din uzina noastră 
au făcut un calcul: fiecare 
tînăr economisind numai cîte 
10 grame de lină zilnic vom 
obține în plus în anul 1962 
materie primă din care se 
pot confecționa peste 2.400 
metri pătrați de țesături. Și 
acest lucru este posibil. Totul 
depinde de felul cum tine
retul din fabrica noastră va 
ști să gospodărească cu mai 
multă grijă materia primă.

La cursu- 
calificării 

toți 
i în

tine- 
sec- 
fila-

Tînărul leninist

Darea de seamă 
delegației Partidului 

Muncitoresc Romîn la cel 
de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. prezentată 
de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plena
ra C.C. al P.M.R. din 
30 noiembrie—5 decem
brie 1961.

VIAȚA U.T.M.

*** — învățămîntul agro
zootehnic de masă în 
atenția organizațiilor 
U.T.M.

F. POPESCU — Inițiativă 
și pricepere în munca 
cu organizațiile U.T.M.

P. NIȚĂ — Bătălia pentru 
fiecare litru de lapte.

M. POPESCU - Răspun
dem pentru fiecare tînăr.

ȘCOLI ȘI PIONIERI

A. CARABA — La școala 
din Bistrița se formează 
noi tradiții pionierești.

M. FISCHER - Pe drumu
rile patriei.

RĂSPUNDEM LA ÎNTRE
BĂRILE CITITORILOR.

CE SĂ CITIM

GH. ACHIȚE1 - O carte 
captivantă : „Șapte inși 
într-o căruță" de P. An- 
ghel.

*** - Sumar 1961.

Ansamblul U.T.M. 
a împlinit 15 ani 

de activitate
La manifestările organizate la 

casele de cultură ale ti
neretului, la diferite ma

nifestări ale tinerilor din întreprin
deri, școli pot fi întîlnite formar 
țiile artistice ale Ansamblului Uni
unii Tineretului Muncitor.

Pornind de la o simplă brigadă 
artistică, Ansamblul U.T.M., care a 
împlinit 15 ani de existență, s-a 
dezvoltat, ajungînd astăzi să se 
numere prinfre marile formații ar
tistice din țară, cunoscut și apre
ciat și peste hotare.

Inmănunchind în formațiile sale 
de cor, recitatori, dansuri popu
lare, orchestră de muzică popu
lară aproape 200 de tineri artiști 
amatori din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei, Ansamblul des
fășoară o bogată activitate. In cei 
15 ani de activitate a dat 1.034 
spectacole, la care au participat 
1.590.000 de spectatori, in afara 
spectacolelor prezentate de întreg 
Ansamblul în Capitală și 
giunile țării, • diferite 
țiuni ale Ansamblului 
cipă la programele 
organizate de tinerii din 
întreprinderi, instituții, școli.

în re- 
forma- 
parti- 

artistice 
diferite 

___ ____ T_____ Re-\ 
pertoriul variat și bogat, măiestria 
și pasiunea cu care sînf interpre
tate piesele corale, dansurile, re
citările, textele de brigadă, toate 
acestea au făcut ca Ansamblul 
să-și cîșfige prețuirea și dragos
tea tinerilor noștri spectatori.

Frumoase succese a obținut An
samblul U.T.M. și dincolo de ho
tarele patriei, cu prilejul turneelor 
efectuate în Uniunea Sovietică, 
Republica Populară Ungară, Repu
blica Populară Polonă, Republica 
Democrată Germană, Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Austria etc. 
Despre aprecierea valorii Ansam
blului vorbește și faptul că el a 
fost distins cu titlul de laureat al 
Festivalurilor mondiale ale tinere
tului și studenților de la Berlin, 
Moscova și Viena.

Pentru merite artistice deosebi
te, Ansamblul a fost decorat cu 
Ordinul Muncii clasa l-a.

Recent, cu prilejul împlinirii a 
15 ani de la înființare, Ansamblul 
U.T.M. a fost distins cu Diploma 
de Onoare a C.C. a| U.T.M. Cu 
aceeași ocazie au fost distinși cu 
Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.M. un număr de 13 membri 
ai Ansamblului.
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majoratului îți dorim multe 
succese în munca pentru desă- 
virșirea construcției socialis
mului în patria noastră".

Lor, tinerilor sărbătoriți, 
le-au fost rezervate primele 
rinduri de scaune, adică locul 
de drept al vîrstnicilor, în 
semn de prețuire și respect. 
In comuna Cristinești din ra
ionul Dorohoi doi tineri pro
fesori — unul de limbă ro- 
mînă și altul de muzică — 
i-au învățat pe cei de 18 ani 
poezii și noi cîntece. Iată, Ana 
Roman a învățat poezia „Ma
turitate" de Al. Andrițoiu, iar 
Viorica Gurzu „Inscripție pe 
virstă" de Nina Cassian. Amîn- 
două au participat in fiecare 
seară la repetiții și au învățat 
Imnul de Stat al R.P.R., „Să 
fii partidului oștean" și „Repu
blică, măreață vatră". Sărbăto
riții și ceilalți tineri din sat 
au pregătit cu cîteva zile îna
inte sala în care avea să aibă 
loc adunarea festivă, pavoa- 
zlnd-o frumos.

Nu au fost uitate — la Măr- 
ghlta, la Iași, la Craiova, la 
Galați și pretutindeni — flo
rile, care au împodobit sala, 
masa prezidiului și piepturile 
tinerilor sărbătoriți.

Cu grijă, cu adîncă grijă a 
fost pregătit totul - pentru ca 
sufletul larg, deschis spre a 
primi atîtea bucurii al tineri
lor sărbătoriți să vadă în jur 
numai frumos.
- Totul a fost frumos, foarte 

frumos, a spus emoționat 
Gedra Elemer, elevă din Țg. 
Mureș, unul din sărbătoriții 
din acest oraș. Nu mă aștep
tam să fie atît de frumos și 
emoționant. Și totul, pentru 
noi a fost făcut, pentru noi...

Cine sint
sărbătoriții

a mulți ani I 
Cupa a fost ri

dicată de țara în
treagă, în cinstea 
unor băieți și fete 

‘ care au împlinit 
18 ani. Biografiile lor ? Sim
ple, diverse, mareînd drumuri 
ascendente, toate spre împli
nire.

Nu au crescut în puf, dar au 
simțit necontenit ocrotire, căl
dură, dragoste. Patria i-a în
conjurat, oferindu-le toate co
morile ei, mereu sporite prin 
munca părinților și fraților 
mai mari, a lor înșiși. $i cind 
lumina înțelegerii i-a chemat 
să-și aleagă, conștient, calea, 
sărbătoriții de azi au hotărit 
fără șovăire: „vom munci 
bine, cu dîrzenie, vom deveni 
oameni folositori poporului 
nostru, vom fi constructori de 
nădejde ai socialismului și co
munismului".

Cine sint sărbătoriții 2
Iată-i, desenați doar din ri

te va linii. $i parcă-i auzim 
pe toți răspunzind „prezent" 
la vastul apel al patriei.

In nord, in valea Sucevei, 
lingă cetatea de scaun a lui 
Ștefan cel Mare, printre con
structorii harnici ai unui mo
dern combinat de prelucrare 
superioară a lemnului lucrea
ză Victor Stoleru. E lăcătuș a- 
justor. Încă înainte de a îm
plini vîrsta majoratului, Vic
tor a trecut o probă însemna
tă a conștiinței sale muncito
rești : și-a respectat cu stric
tețe hotărîrea de a da numai 
lucru de bună calitate. E unul 
dintre primele steaguri victo
rioase din biografia lui; dar, 
judecind după hotărîrea băia
tului, îl va însoți mereu de-a- 
cum înainte pe multe, pe ne
numărate șantiere. In Sucea
va, alături de Victor Stoleru a 
fost sărbătorită, printre sute 
de alți tineri, și Niculina Dan- 
ciu, viitoare muncitoare, elevă 
la școala de meserii. Ea și cei 
58 de colegi de-ai ei în virstă 
de 18 ani au realizat la prac
tică lucrări pentru care au pri
mit numai calificative bune- 
Sint 58 — și nici un corigent 
nu a 
riei. 
le-au 
semn — al calității.

Pe Ion Moraru sărbătoarea 
majoratului l-a aflat într-o ca
litate pe care o visa de mult, 
o calitate pe care abia de cî
teva zile i-a conferit-o 
din satul 
Cristinești. Ion Moraru este a- 
cum țăran colectivist. Ca și 
Codreanu Viorica, Mircea Da
rie, Mihai Străteanu, Viorica 
Ionel și mai bine de 40 alți ti
neri care au împlinit 18 ani 
în comuna lor natală, Moraru 
a intrat în rîndurile cetățeni
lor patriei pe poarta cea mare 
și mîndră a gospodăriei agri
cole colective. Aceasta le spo
rește bucuria. Și răspunderea 
este mai mare. In anul viitor 
belșugul primei recolte culese 
de pe ogoarele colectivei va 
trebui să fie in parte datorat 
și vredniciei lor. La 18 ani 
sînt mulți tineri țărani colec
tiviști fruntași.

Uite-i, de pildă, pe cei din 
comuna Aroneanu. Valeria 
Ciobanu și Maria Ionel poartă 
cite o floare aninată de bun- 
dița moldovenească : e floarea 
muncii. Ion Gîdea este colec
tivist 
gări : 
peste 
dăria 
rie a -------  —
un dar făcut sieși în pragul 
celor 18 ani. Nicolae Ostrovanu 
și Nicolae Răireanu sînt din 
Rediu Aldii. Să-î fi văzut astă- 
vară pe cînd se ridica mîn- 
drețea de cămin cultural în 
care sint sărbătoriți astăzi. Au 
cărat apă, au săpat pămîntul, 
au ajutat zidarilor. Zile și 
săptămîni. Economii: peste 
200.000 lei. Și a venit toamna, 
căminul este gata, în deplina 
sa frumusețe, să găzduiască 
sărbători ca aceea a tinerilor

întunecat succesele se- 
lnvățătura ca și munca 
stat sub același nobil

viața
Dămileni, comuna

fruntaș în satul Soro- 
a efectuat anul acesta 

300 zile-muncă în gospo- 
colectivă. Cu cită bucu- 
ridicat această stivă, ca

(Urmare din pag. l-a) ajunși la vîrsta marilor răs
punderi. Au împlinit 18 ani. 
Acum privesc înainte. "Vor să 
fie mereu printre fruntași; 
iarna aceasta vor acumula cit 
mai multe cunoștințe la cer
cul agrozootehnic pe care-l 
frecventează.

Sînt tineri obișnuiți din sa
tele noastre, cucerite de ideile 
și practica socialismului...

Pină la actuala virstă de 18 
ani, Gedra Elemer a învățat. 
In consecință, invitația de a 
participa la sărbătoarea ma
joratului tinerilor din Tg. Mu
reș i-a fost adresată tovarășu
lui Gedra Elemer din anul II, 
clasa de instalatori, a Centru
lui școlar profesional de con
strucții. Vedeți, se poate spune 
totul in cîteva cuvinte. Dacă 
este vorba, însă, să cunoașteți 
chiar și dintr-o relatare tele
grafică cîteva etape însemnate 
ale scurtei sale vieți de pină 
astăzi, aflați că în urmă cu un 
deceniu, copil încă, observînd 
munca avîntată a constructo
rilor s-a hotărît să se dedice 
acestei profesii; că băiatul 
și-a făcut practica pe șantie
rul secției noi, moderne, a Fa
bricii de mobilă „23 August" 
lucrînd la niște instalații in
dustriale care l-au entuziasmat 
pur și simplu; că la exame
nul de practică a obținut nota 
10, calificativ de altfel multi
plicat în linie la matematică, 
fizică, socialismul științific; în 
sfîrșit, că pentru rodnica acti
vitate în organizație ca și pen
tru svccesele la învățătură Ge
dra Elemer a fost ales la con
ferința orășenească membru al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Tg. Mureș.

Iată ce înseamnă o bună 
ucenicie a vieții, și iată ce în
seamnă maturitatea: nu nea
părat niște mustăți stufoase, ci 

Sonia Săvulescu de la „Mătasea populară* în mijlocul tinerilor cu ocazia sărbătorii ma
joratului ce a avut loc la Casa de cultură a raionului Grivița Roșie din București.

Foto : O. ARCADIE
să înțelegi rostul tău în viață, 
să te pregătești cum se cuvine, 
să fii un bun cetățean al pa
triei tale.

Păduraru Adela mai poartă 
codițe și nu odată, adresin- 
du-se îndrumătorului de gru
pă, i-a spus : „tovarășe diri
ginte". Cu toate acestea, Ade
la e studentă și încă una din
tre cele mai bune studente ale 
Institutului pedagogic de 3 ani 
din București.

Cîteodată mai poartă unifor
ma bleumarin de școală medie 
și dacă nu te-ai afla într-o 
sală de seminar nici nu ai 
spune că nu este elevă. Cu 
toate acestea, peste trei ani A- 
dela Păduraru — fiica unui 
muncitor de la Întreprinderea 
de produse chimice „Progre
sul" din Ploiești — va fi profe
soară. Cu emoție, dar și cu sa
tisfacția împlinirii celui mai 
frumos vis, va păși, cu catalo
gul subsuoară, spre una din 
clase... Prima lecție, prima zi 
din cariera pe care și-a a- 
les-o... Împreună cu colegii ei, 
Adela s-a pregătit cu rîvnă 
pentru fiecare seminar, hotă- 
rîtă să obțină cele mai bune 
calificative la colocviile pro
gramate. Să mai adăugăm un 
amănunt: la sărbătorirea tine
rilor care au împlinit vîrsta 
majoratului, Adela Păduraru 
a avut un cuvînt deosebit, 
rostit cu glas cald, catifelat. 
Gîndurile și recunoștința ei 
s-au revărsat în cîteva ver
suri compuse în cinstea deose
bitului eveniment. Versuri 
simple cuprinzind însă toată 
dragostea de viață, tot elanul 
creator, toată dăruirea de sine 
pentru profesia aleasă.

Poezia cea mare însă, stă în 
viața de muncă a fiecărei zile 
de studiu. Adela o știe prea 
bine.

Linii biografice și destine 
care nu pot fi smulse cu nici 
un preț, după cum se vede din 
contextul realităților noi ale 
patriei, din condițiile deose
bite pe care partidul le-a 
creat dezvoltării tinerei gene
rații. Încă un singur exemplu, 
încă o singură fișă biografică 
a unui tînăr născut în 1943. 
Să-l lăsăm să o desfășoare el 
singur, așa cum a și făcut-o 
Augustin Moldovan în scrisoa
rea adresată ziarului nostru.

„M-am născut în timpul răz
boiului, spre sfîrșitul acestuia. 
Părinții mei, țărani muncitori, 
munceau din greu pe moșia 
boierului care stăpînea satul 
nostru și alte cîteva sate ve
cine. Trudeau din zori și pină 
în noapte și abia reușeau 
să-și ducă zilele ei și cei cîți- 
va frați ai mei mai mari. Pe 
unul dintre acești frați nu am 
mai ajuns să-l cunosc. Ce se 

întimplase ? In 1944 fasciștii 
care se retrăgeau, spre vest, 
turbați de furie și disperare, 
au dat foc satului. Casa pă
rinților mei, ca și casele alto
ra, a fost mistuită de flăcări. 
Fiarelor nu le-a ajuns atît: 
mi-au împușcat fratele. El a- 
vea pe atunci vîrsta pe care o 
am eu astăzi...

Venind pe lume spre sfirșt- 
tul întunericului, am trăit în 
lumină. Satul a cunoscut o 
altă viață și părinții mei se 
bucură de ea. După ce am ter
minat școala elementară am 
avut prilejul de a învăța in 
minunatele condiții ale școlii 
profesionale „Steagul roșu" din 
Brașov. Aici am învățat o me
serie cu care mă mindresc. 
Dar în afară de aceasta, co
pilăria și adolescența mea au 
cunoscut nenumărate alte lu
cruri folositoare; să amintesc 
numai că am dobîndit cunoș
tințe de artă fotografică în 
cadrul cercului de fotoama- 
tori de la școala profesională. 
Tot acolo mi-au stat la dispo
ziție o bogată bibliotecă, săli 
de lectură, aparataj pentru e- 
ducația fizică...

Ce am ajuns ? tn prezent 
sînt muncitor frezor la Uzi
nele „Steagul roșu“ din Bra
șov. Grija partidului pentru 
dezvoltarea mea nu este nici 
azi o amintire, ci o prezență. 
Mi s-au creat condițiile nece
sare pentru a urma școala me
die serală. Sînt elev in clasa 
a VIII-a, beneficiez de un con
cediu de studii, frecventez bi
blioteca clubului unde găsesc 
nenumărate cărți care mă aju
tă mult în îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale, politice, 
culturale...

Mai sînt doar cîteva zile 
pină cind vom fi sărbătoriți eu 
și ceilalți tineri de 18 ani de 

către tovarășii noștri de mun
că laolaltă cu părinții și fra
ții noștri. Țara întreagă ne 
face această cinste..." 

Scrisoarea e datată 18 XII 
1961 ; desigur că la ora la care 
apar rîndurile de față, Augus
tin Moldovan a trăit marile 
emoții și bucurii ale sărbăto
ririi majoratului.

Aceștia sînt sărbătoriții noș
tri.

Sînt tineri obișnuiți. Obiș- 
nuiți, pentru că în chipul lor 
recunoști cu mândrie chipul 
tinerei noastre generații, cres
cută și educată de partidul 
clasei muncitoare, căruia îi 
datorează putința de a visa și 
de a înfăptui, bucuria împli
nirii rosturilor sale înalte. 
Sînt cetățeni ai patriei socia
liste, oșteni credincioși ai 
partidului comunist.

Aceștia sînt sărbătoriții '.

Răspunderi

noi

H
ind a trecut vre
mea adolescenței 
atîtor sute de ti
neri adunați la 
casa de cultură, ca 
să putem însfîrșit 
vorbi acum de faptele unuia 

sau altuia dintre cei prezenți 
în sală ? Tînărul Nicolae Stoi
ca, un băiat cu părul castaniu, 
pieptănat cu grijă, cu sprînce- 
nele deschise într-un arc în
trebător, montor la secția elec
tronică de la I.O.R., mai ieri 
se număra printre adolescenți. 
Azi, iată-l : 600 de perechi de 
ochi îl însoțesc la masa prezi
diului alcătuit pentru aduna
rea de sărbătorire a majora
tului tinerilor din raionul Tu
dor Vladimirescu din Capitală. 
Din cei 420 de tineri sărbăto
riți cu acest prilej, lui Nicolae 
Stoica i s-a făcut cinstea de a 
fi invitat la masa prezidiului.

In schimbul de dimineață, 
mîinile lui montau o nouă in
stalație ; acum, aceleași mîini 
notează un bilanț scurt al acti
vității sale. Cu ce să înceapă 
cuvîntul lui de cetățean major 
al patriei ? Cu ziua în care 
pionierii de la Școala de 7 ani 
nr. 6, al căror instructor este, 
au venit la bancul de montai 
și i-au adus flori, iar apoi s-au 
fotografiat împreună ? Era în 
ziua de 14 decembrie, ziua cînd 
a împlinit 18 ani. Cu acest 
prilej, tovarășii de muncă l-au 
felicitat, i-au strîns mina pu

ternic, l-au îmbrățișat bărbă- 
tește. Să vorbească acum des
pre grija tovărășească a celor 
ce-l înconjoară ?

— Intre noi, tinerii, vorbim 
deseori despre grija cu care 
tovarășii mai în virstă se ocu
pă de noi. Iată, eu am învățat 
foarte mult de la tovarășii mai 
în virstă. Acum, la sărbătoarea 
celor 18 ani, vreau să mulțu
mesc colectivului de muncă 
care m-a crescut și m-a edu
cat ca pe un adevărat munci
tor. Mulțumesc organizației 
de partid și organizației 
U.T.M. Mi-am notat pe această 
listă cîteva din angajamentele 
mele. Desigur, sînt încă foarte 
tînăr, n-am suficientă expe
riență. Mă voi strădui deci 
să-mi ridic calificarea profe
sională. In 1962 planul secției 
noastre are indici măriți la 
produse de calitate. In nume
le celor care au împlinit 18 
ani și sint muncitori la I.O.R. 
mă angajez si pășim în ma
jorat cu noi realizări în pro
ducție. Vom reduce timpul de 
montare și vom ridica calita
tea montajului la aparatele ce 
se produc la noi...

Nicolae Stoica a găsit de 
cuviință că sărbătoarea tradi
țională a majoratului trebuie 
să fie însoțită de noi angaja
mente în producție. Cind toți 
au aplaudat cuvintele lui, au 
gindit: „Nicolae e un om de 
nădejde în fabrică'. Sau, cum 
ne-a spus mai tirziu strunga
rul Virgil Paraschiv, un tova
răș de-al lui mai în virstă: 
„Tovarășul Stoica e un om 
dintr-o bucată și de nădejde. 
Te poți bizui oricind pe el".

E un semn de mare prețuire. 
E un imbold.

...Maria Ștefan n-a luat cu- 
vintul la adunarea de sărbăto
rire a majoratului. Dar sprîn- 

cenele îi erau adunate, expri- 
mind o puternică concentrare 
interioară. Ce gindește ? Parcă 
ar vrea să spună ceva. Sînt 
însă momente emoționante în 
viață cînd, oricît ai dori, nu 
poți scoațe o vorbă. Dar ea, 
Maria Ștefan, se și vede la 
tribună...

„...Tovarăși, am să vorbesc 
simplu... Să mă prezint: sînt 
țesătoare, lucrez la Uzinele 
textile „1 Noiembrie". Cea mai 
bună prietenă a mea este Ioa
na Stancu. Este mai mică de
cit mine, are 17 ani. Eu am 
împlinit anul ăsta, acum, 18 
ani... Și-i frumoasă viața, 
foarte frumoasă, minunată. Aș 
vrea să vă spun... Dar de ce 
tocmai faptul că am o prie
tenă să spun ? — țîșnește un 
alt gînd. Asta e important ? 
Toate fetele au prietene, noi 
toate sintem prietene, tovară
șe de muncă... Da — își spune 
mai departe Maria — dar oa 
Ioana nu-i nici una. E o foarte 
bună muncitoare, își ajută to
varășele de muncă. Cu ea mă 
înțeleg cel mai bine. Și apoi, 
eu trebuie... (sprîncenele i se 
adună a hotărîre, a energie) eu 
trebuie să vorbesc despre cele 
8 războaie la care lucrez, des
pre miile, zecile de mii de me
tri de țesături de bumbac la 
care am lucrat, despre calita
tea lor. Să arăt aici ce metode 
de muncă am aplicat, ce lu
cruri, aparent mărunte, pot 
valorifica mai bine munca la 
războaiele automate.

Tovarăși, cred că trebuie să 
ne ridicăm mai mult în viitor 
calificarea profesională, să 
muncim cu pasiune, să cu
noaștem perfect mașinile, po
sibilitățile lor. Așa vom da țe 
sături de calitate. Și să învă
țăm. Eu am să învăț. Da, to
varăși, am să mă înscriu la se 
ral, trebuie să mă înscriu. Alt
fel mă depășește viața. După 
asta — la mecanică, la insti 
tut. Sau poate la textile... Vă 
asigur că așa o să fac...

Astăzi, Maria Ștefan are nu
mai 18 ani. Cetățeană majoră 
a patriei sale libere, egală îr 
drepturi și îndatoriri cu toț 
ceilalți. Azi ea trăiește sărbă
toarea tradițională a majora 
tulul, preocupată de proble
mele producției, ale vieții sale, 
ale colectivului. Iată, sala a 
plaudă. își întrerupe gînduril 
o clipă și aplaudă și ea... Cv 
mina face semne unei
fete care vorbește de la 
tribună. E Niculina Dră-
ghici. A vorbit ca și cum ar 
fi exprimat și gîndurile ei a- 
colo.

...Niculina Drăghîci, tălpui- 
toare, t o fată plină de exu

beranță. Ride muit, are obrajii 
încinși parcă intr-o pălălaie de 
foc. Emoționată, părăsește tri
buna. Are 18 ani. li place mult 
să danseze. De aceea ar dori 
acum să se legene în ritmul 
unui vals, să lunece ușor. Dar 
sărbătoarea majoratului pre
supune... O, de la 18 ani ești 
un alt om, mai serios, răspun- 
derile-ți apasă altfel pe umeri. 
A fost numită de curind res
ponsabila unei brigăzi de pro
ducție. Asta înseamnă că to
varășii au apreciat-o, că au 
încredere in ea. Ana Constan
tin, Marian Dorescu, Ștefan 
Șerban, Aurel Dincă, toți din 
brigada ei, o respectă deși ea 
este mai tînără decit ei. Tăl- 
puitoarea Niculina Drăghici 
răsplătește încrederea lor cu 
un elan sporit in muncă. 
Acum, la sărbătoarea majora
tului, Niculina îi caută cu 
privirea pe ai ei, pe membrii 
brigăzii, și le zimbește din ini
mă, fericită, nespus de ferici
tă, cu încredere și bucu
rie. „Vă mulțumesc că ați 
venit la sărbătoarea mea, 
pare că le spune privirea 
ei. Sînteți adevărați tovarăși 
de muncă".

Daruri
si urări

cu mult mai 
și cine nu 

nerecunoscă- 
răspundă cu 

de inimă. A-

e daruri au pri
mit sărbătoriții, 
cei care au trecut 
.naltul prag al 
virstei de 18 ani ? 

Multe, foarte 
multe daruri, frumoase și 
scumpe. Nici un preț nu ar fi 
prea mare pentru ele. In lo
cul anilor de război și sufe- 
rinți care întunecaseră anii 
părinților lor ei au primit 
zile de pace, ani de muncă 
încordată și constructivă, au 
primit liniștea necesară creș
terii și creației. Au primit 
case noi, cu mult soare, în lo
cul cocioabelor insalubre ale 
mahalalelor. Au primit școli, 
niciodată visate in trecut, in 
școli au primit cărți, în cărți 
au citit adevărul. Au primit 
vacanțe fermecătoare, darul 
munților și-al mării, mingiie- 
rea brazilor răcoroși și mîn- 
giierea nisipului cald. Au pri
mit in dar timpul bucuriilor. 
Au primit în dar demnitatea 
de tineri muncitori, colecti
viști, elevi ți studenți. Au pri
mit in dar un viitor uimitor 
de luminos, in care fiecare 
dintre ei și-a găsit de pe 
acum locul și în calea căruia 
nu poate sta nimic.

Socotiți și dumneavoastră ce 
sume ar trebui pentru echiva
lentul tuturor acestor comori, 
dacă nu ar fi daruri!

Nu, este ceva 
presus de cifre, 
vrea să rămînă 
tor trebuie să 
fiecare bătaie 
ceasta au înțeles-o prea bine 
tinerii care au împlinit 18 ani.

La tot ceea ce le-a dăruit, 
ca dintr-un corn al abunden
ței, clasa muncitoare condusă 
de partid, ei vor răspunde cu 
un entuziasm nemărginit și 
continuu, cu o flacără pură și 
fără cenușă. Vor munci cu vi
tejie, vor aspira în visurile 
lor, întărite prin faptele lor, 
la steluța de aur purtată de 
Eroii Muncii Socialiste, 
trăi frumos, la marile altitu
dini ale moralei comuniste, 
vor urca mereu și mereu spre 
un cerc mai înalt.

De fapt, acesta a fost și sen
sul urărilor care le-au fost a- 
dresate. Cind s-au suit la tri
bună, fie că era in sala unui 
palat, fie pe scena unui că
min cultural, comuniștii, în a- 
cest sens, le-au făcut urarea 
lor cea mat adîncă, cea mai 
din inimă. Acesta a fost mie
zul urărilor pe care părinții 
le-au adresat fiilor și fiicelor 
lor. Acesta a fost tilcul urării 
pe care au rostit-o copiii, fra
ții mai mici, pionierii, zarea 
cu cravate roșii.

Cei care au împlinit 18 ani 
au plecat spre casele lor pur- 
tind in mîini felicitările tipă
rite frumos, iar în suflet te
zaurul de simțăminte comunis
te, o fericire pe care nici o 
generație nu a mai cunoscut-o 
pină la ei pe pământul acestei 
țări.

Vor

Ca și în alte locuri la Ștefânești, regiunea Argeș, s-a sâr 
bătorit majoratul. Iată pe unul dintre cei peste 50 de finer 

sărbătoriți primind felicitări
Foto ; I. CUCU

In vacanță, elevi de la școala mixtă de 7 ani nr. 112 din Capitală îngrijesc florile școlii 
Foto ; AGERPRES

Intr^o joi la Roznov
A

ra îrtrr-o joi după- 
amiază. M..-am termi-

I nat freburile la șan
tierul Combinatului 
de îngrășăminte A- 

------- zotoase din Roznov 
și m-am îndreptat spre noul oraș. 
Priveam străzile ce erau mai pu
țin animate ; am trecut pe lingă 
cinematograful care nu are repre
zentanții decît trei zile pe săptă- 
mînă.

— Ce fac tinerii în această joi 
seara, cum 
liber ?

Și cum 
cînd știi că 
grășăminfe

iși petrec ei timpul

să nu gîndești astfel, 
la Combinatul de In- 

- Azotoase de la Roz
nov lucrează sute de tineri la în
treprinderile de con
strucții, care finisează 
scum masivele clă
diri și alte sute sînt 
deja pregătiți și de- 
abia așteaptă să pună 
stăpînire pe mașinile 
ultramoderne pentru a 
scoate din gaze natu
rale, aer și apă, îngrășăminte care 
vor face ca anual de pe circa 
800.000 de hectare să se obțină 
un spor de recoltă de aproxima
tiv 200.000 tone grîu sau 250.000 
tone porumb boabe I

Răspunsur' I-am aflat pe loc. Am 
auzit acordurile unei orchestre și 
conducîndu-mă după ele, am a- 
juns la club. O clădire joasă, dar 
cu săli spațioase. în cea mai 
mare, o sală în care se aflau peste 
300 de tineri și tinere. Avea loc 
„joia tineretului". Pe scenă, or
chestra combinatului. O orchestră 
în continuă schimbare, pentru că 
la aproape fiecare melodie se 
schimba ori acordeonistul, ori unul 
dinfre cei doi chitariști, ori tînă
rul de la tobă, ori cel de la con- 
tiabas. Aveam să aflu mai tîrziu 
că în orchestră sînt mulți in
strumentiști amatori și în ase
menea ocazii fac cu schimbul pen
tru ca fiecare să-și aducă contri
buția la buna reușită a reuniunii.

într-o primă pauză, secretarul 
comitetului U.T.M. s-a urcat pe 
scenă și a anunțat programul re
uniunii, program primit cu aplau
ze furtunoase de cei prezenți. A- 
veau de ce să se bucure I „Joia 
tineretului" le oferea o seară plă
cută, instructivă, recreativă.

Ea a început printr-o expunere 
scurtă, clară și concisă, făcută de 
Nicolae Postelnicu, directorul clu
bului, despre importanța cuitural- 
educativă a concursului „Iubiți 
cartea". Apoi pe scenă a urcat 
un grup de tineri ce avea să răs
pundă la întrebările unui scurt 
concurs pe marginea regulamen
tului concursului „Iubiți cartea", 
întrebările veneau una după alta. 
Răspunsurile precise, complete,
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fost 
din 

le de
Vic-

Pe

ce asemenea. Cîșttgăfor a 
Nicolae Ploscaru, absolvent 
acest an al Școlii profesionali 
operatori ch.mițti din orașul 
ton's, actualmente operator la sec
ta de azotat de amoniu.

Și in timp ce coboară de pe 
scenă cu pachetul de cărți primit 
drept premiu, muzica îi invită pe 
cei prezenți din nou la dans...

O nouă pauză. Pe scenă alți 
concurenți de data asta la un 
concurs cu tema „Primii oameni 
în Cosmos". întrecerea a fost pa
sionantă fiind necesare și nume
roase întrebări de baraj pentru 
a putea fi desemnat cîștigătorui.

Ar merita subliniat apoi faptul 
că înfr-un concurs de același gen 

Cum folosesc timpul liber tinerii 
de la Combinatul de îngrășăminte 

Azotoase de la Roznov

în-

întrebările de baraj au fost folo
site și ca o interesantă formă de 
criticare a unor lipsuri existente, 
lată cîteva : „La ce oră încep 
spectacolele la cinematograf ?“ 
(răspuns : „Cînd se umple sala"). 
„Ce rezultat a obținut în fi
nala Cupei R.P.R. echipa de 
categorie B „Ceahlăul" Piatra 
Neamț?” (răspuns: „A fost eli
minată din primele întîlniri").

.„O tînără mărunțică se 
dreaptă spre microfon și, în acor
durile orchestrei, anunță :

— Melodiile de muzică ușoară 
pe care le voi cînta astăseară sînt 
dedicate tinerilor fruntași în mun
că de la combinatul nostru. Și în 
timp ce voi cînta, vă rog să pof
tiți la dans !

Cine e tînără, care se anunță 
singură ? E muncitoarea Gina Ba
dea, de la secția amoniac și 
de-abia a intrat în sală. Și-a pus 
pe o bancă geanta cu caietele și

Studenților seraliști —
sprijin permanent

(Urmare din pag. l-a)

mitete ale sindicatului din 
unele întreprinderi, cum sînt 
uzinele „Timpuri Noi", „23 
August", „Semănătoarea” și 
altele se interesează îndea
proape de situația studenți
lor lor, vin la institut, se 
informează asupra situației la 
învățătură a tinerilor și orga
nizează în întreprinderi dis
cuții cu ei pe locul de pro
ducție.

Sînt însă și unități care ne
glijează legătura cu institutul, 
cu facultățile la care învață 
tinerii muncitori. Mecanica, 
de pildă, are la cursul seral 
studenți proveniți din peste 
150 de întreprinderi și insti
tuții din Capitală. Facultatea 
are datoria să țină în mod re
gulat legătura cu acestea, 
mai ales pe calea vizitelor ce 
ar trebui să le facă reprezen
tanții facultății la locurile de 
muncă ale studenților. Este 
însă foarte necesar ca repre
zentanții întreprinderilor - 
mai ales membri ai comitete
lor U.T.M. — care au cîte 10- 
15 studenți la institut, uneori 
chiar mai puțini, să ia legă
tura cu facultățile pentru a 
afla tot ceea ce trebuie să
știe despre studenții lor, pen
tru a-i ajuta la timp și a re
media operativ unele lipsuri 
sau greutăți ce se ivesc în 
munca acestora.

o datorie 
comitetelor

De asemenea, 
principală a
U.T.M. din întreprinderi este 
de a organiza sprijinirea la

Informații
După ce și-a dat concursul 

la Cluj în opera „Traviata", 
baritonul Nikolai Svetlicinîi, 
artist emerit al R.S.F.S. Ruse, 
a interpretat duminică seara 
rolul contelui de Luna din 
„Trubadurul", pe scena Tea
trului de Operă și Balet din 
Capitală. 

cărțile de clasa a X-a, pe care o 
urmează la seral și a venit în fața 
microfonului primită cu aplauze 
de tinerii prezenji. Tinerii o pre
țuiesc pe utemista Gina Badea, 
solistă a brigăzii artistice de agi
tație, o prețuiesc nu numai pen
tru activitatea culturală ci și pen
tru faptul că dimineața e munci
toare fruntașă în secție, iar după 
amiaza o elevă sîrguincioasă a 
școlii medii serale unde a obți
nut numai note de 9 și 10. Do
vadă că o prețuiesc sînt aplauzele 
cu care au primit-o precum și 
faptul că brigada artistică a sec
ției amoniac o cîntă, evidențiind-o 
pentru bogata activitate pe care 
o desfășoară cu o deosebită pa

siune, în aceste atît 
de diverse domenii.

Am asistat în con
tinuare la cîteva jocuri 
interesante, atrăgătoa
re, reconfortante.

Am petrecut împre
ună cu tinerii Combi, 
natului da îngrășămin

te Azotoase de la Roznov o seară 
deosebit de plăcută. Am cunos
cut cu acast prilej pe mulți din
tre tinerii care în urmă cu numai 
trei ani au lăsat munca cîmpu- 
lui și au pornit să învețe tainele 
dificile, dar minunate, ale chimiei. 
După ce i-am văzut dimineața 
muncind, i-am cunoscut acum dis- 
trîndu-se pe acei care fac din 
gaze naturale, aer și apă — în
grășăminte chimice.

Și asemenea tuturor participan- 
ților la această „joie a tineretu
lui", am plecat cu regretul că n-a 
ținut mult. Ei au însă o mîn- 
gîiere :

— Joia următoare va fi cu si
guranță mai reușită decit aceasta, 
care a fost mai bună decît cea 
trecută I

Așa sînt tinerii de la Roznov: 
și în producție și în petrecerea 
timpului liber, vor să fie fruntași.

GR ANGELESCU

învățătură a tinerilor munci» 
tori-studenți. Lipsa de timp, 
invocată atît de des, nu scu
ză lipsa de preocupare in 
pauzele de la prînz, sîmoată 
după-amiază, înainte de a 
pleca acasă, uneori duminica, 
muncitorii-studenți pot primi 
foarte bine ajutorul tovără
șesc al unor tineri ingineri în 
rezolvarea problemelor mai 
grele, neînțelese. Experiența 
unor organizații U.T.M. din 
întreprinderi arată că se poa
te face așa ceva, obținîndu- 
se bune rezultate.

Uneori, studenții mai buni 
organizează grupe de învăță
tură împreună cu colegii lor 
mai puțin pregătiți. Electri
cianul Gheorghe Oancea îmi 
povestea astfel că în grupa 
de studenți din care face 
parte — grupa 322 din anul 
II al Facultății de electro
tehnică — se practică în mod 
obișnuit această formă de 
ajutor colegial. El, de pildă, 
învață, de multe orî, cu tine
rii I. Spînache, tehnician 
la Uzinele de utilaj electro
tehnic, Gh. Sorș, tehnician la 
Filatura „Dacia", și cu Con
stantin Voci de la întreprin
derea,,!. C. Frimu", reușind 
astfel să clarifice mai bine 
o serie de probleme. Desigur 
că și această formă de în
trajutorare a contribuit ca 
din cei 29 de studenți ai gru
pei respective, 28 să promo
veze în bune condiții la sfîr- 
șitul anului trecut. E c su
gestie și pentru alte grupe.

Pianistul elvețian Andră 
Perret, care a fost solistul a 
două concerte ale Filarmonicii 
„Moldova" din Iași, a susți
nut duminică seara, în sala 
Ateneului R. P. Romîne, un 
recital al cărui program a cu
prins lucrări de Schumann, 
Mussorgski, Franck, Debussy,



19 decembrie 1961 :

En succes al aviației
sovietice:

Moscova-Antarctida

• Forțele colonialiste 
portugheze din Goa, Daman 
si Diu au capitulat. în acest 
fel, ultimele posesiuni colo
nialiste pe pămint indian au 
fost eliberate.

• Milioane de francezi au 
participat la ziua de acțiune 
împotriva fascismului.

• încheierea lucrărilor se
siunii Consiliului Mondial 
Păcii.

al

21 decembrie 1961 :

• Au început convorbirile 
Kennedy — MacMillan 
insulele Bermude.

în

22 decembrie 1961 :
declarației 

în legă- 
de baze 
în Bel-

• Publicarea 
guvernului sovietic 
tură cu amplasarea 
ale Bundeswehrului

acanța diplomatică 
de sfîrșif de an bate 
la ușă. Este vremea 
bilanțurilor, a sinteti
zării concluziilor u- 
nui an frămintat și a 

de a desluși semnal-încercării 
mentele anului ce se pregătește a 
pătrunde în viața omenirii. Cînd 
se aplică la sfera contabilității, 
bilanțul este o operațiune obișnui
tă și totuși complicată. In dome
niul politicii, bilanțurile sînt însă 
neînchipuit de dificile, pentru că 
nu-i vorba de oarecare rubrici de 
profituri și pierderi, ci de viața 
și viitorul popoarelor.

La O.N.U. domnește acum cal
mul. Desigur, în palatul de sticlă, 
în etajele secretariatului general 
animația nu s-a stins. Dar în sălile 
marilor dezbateri este în prezent 
liniște. Majoritatea delegaților s-au 
îndreptat către țările lor spre a 
gusta bucuria revelionului. Înainte 
de a părăsi New York-ul a fost 
respectată tradiția : s-a întocmii 
bilanțul primei părți a sesiunii A- 
dunării Generale a O.N.U. In a- 
ceasfă privință au fost primite cu 
interes declarațiile pe care le-a 
făcut V. A. Zorin. Din cele spuse 
de șeful delegației sovietice se 
remarcă cîteva aprecieri ;

a) actuala sesiune a pus o bază 
bună pentru rezolvarea problemei 
dezarmării generale și totale ;

b) a fost adoptată hotărîrea 
privind crearea unui mecanism de 
control pentru înfăptuirea declara
ției cu privire la 
pendenței țărilor 
coloniale ;

c) s-a găsit o 
zorie problemei cu privire la con
ducerea secretariatului O.N.U.

Printre faptele pozitive semna
late de V. A. Zorm se află admi
terea R. P. Mongole in O.N.U. și 
alegerea R. P. Romine în Consi
liul de Securitate. Sesiunea a de
monstrat creșterea prestigiului U- 
niunii Sovietice și al altor țări 
socialiste, printre care și țara 
noastră, a căror politică bazată pe 
principiile coexistenței pașnice a 
găsif un puternic ecou, țările so
cialiste au adus pe ordinea de 
zi a sesiunii numeroase propu
neri constructive. Amintim printre 
acestea propunerile R. P. Romine 
privind măsurile necesare pentru 
elaborarea unei declarații interna
ționale în legătură cu promova
rea în rindurile tineretului a ide. 
Hor păcii și înțelegerii între po
poare. Caracteristică pentru mo
dul în care în lumea întreagă 
sînt recunoscute eforturile țării 
noastre și ale altor țări socialiste 
în lupta pentru pace este decla
rația reprezentantului Arabiei 
Saudite, Ahmed Sukeiri, făcută 
după alegerea R. P. Romine în 
Consiliul de Securitate : „Și deși 
votul a fost secret totuși noi spu
nem că am votat pentru R. P. 
Romînă. Admirăm acțiunile și ini
țiativele delegajiei Romîniei la 
O.N.U. care se bucură de spri
jinul multor țări". In aceeași or
dine de idei reprezentantul Au
striei, Franz Marsch, arăta că 
este convins că Adunarea Gene
rală a O.N.U. „a făcut o aleqere 
bună". El 
va depune 
pînă acum 
păcii". ■

Dar, din 
sesiune a 
O.N.U. o seamă 
au dovedit atitudinea negativă a 
puterilor occidentale în importante 
probleme contemporane. Deși in

acordarea inde- 
și popoarelor

rezolvare provi-

adăuga că „Romînia 
aceleași eforturi ca și 

în sprijinul cauzei

nefericire, la actuala 
Adunării Generale a 

de manifestări

Colonialiștii francezi folo
sesc gazele asfixiante îm
potriva patrioților algeri
eni. Fotografia noastră în
fățișează una din victime 
— un patriot algerian — 
purtat pe brațe de tova

rășii lui

problema dezarmării s-au realizat 
pași înainte, totuși nu se poate 
trece cu vederea faptul că pu
terile occidentale și în mod deo
sebit S.U.A. continuă tentativele 
lor de a substitui problemei de
zarmării generale și totale și a 
controlului asupra dezarmării, pro
blema controlului asupra... înar
mării. Or, este limpede că nu a- 
cesta este drumul care poate duce 
la realizarea dezarmării generale 
și totale. Atrage atenția și faptul 
că S.U.A au votat împotriva de
clarației cu privire la neutilizarea 
armei nucleare și că nu au spri
jinit rezoluția menită să transfor
me Africa într-o zonă denucleari- 
zată. Toate acestea dezvăluie in
tenții ce nu au nimic comun cu 
vorbele frumoase ale conducăto
rilor americani despre o pretinsă 
dorință a lor de dezarmare. Re
prezentanții occidentali au adus 
multe din practicile veninoase ale 
„războiului rece" în incinta 
O.N.U., au zădărnicit soluționarea 
pozitivă a unor probleme dezbă
tute. Faptul că a fost împiedicată 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. iar pro
blema coreeană a fost abordată 
intr-un mod ce nu corespunde in
tereselor naționale ale poporului 
coreean, dezvăluie absurditatea 
politicii S.U.A. și a aliați'or săi, 
incapacitatea de a renunța la o 
poziție care de mult s-a dovedit 
a fi falimentară. Însuși bilanțul te
levizat pe care l-a întocmit re
prezentantul american Stevenson 
este o mărturisire a unor puncte 
de vedere cerealiste. Semnifica
tiv în direcția aceasta este faptul 
că lichidarea rămășițelor colonia
liste pe pămîntul Indiei este con
siderată de Stevenson drept „un 
regres" care i-ar fi șocat „sensi
bilitățile morale".

Intr-un comentariu consacrat se
siunii O.N.U., ziarul „NEW YORK 
TIMES" se plîngea de „răutatea, 
lașitatea și invidia care au izbuc
nit din timp în timp în ședințele 
Adunării Generale și ale Consi
liului de Securitate". Ziarul ame
rican nu spune exact lucrurilor pe 
nume. Probabil că afirmația con
ține și o nuanță de reproș la a- 
dresa aliaților S.U.A. care în unele 
privințe nu au urmat întocmai cu
vîntul „partenerului major". Dar 
ceea ce enervează în primul rînd 
pe redactorul lui „NEW YORK 
TIMES" este faptul că la O.N.U. 
începe să se resimtă influența noii 
realități internaționale, că mașina 
de vot patronată de S.U.A, deși 
mai există încă, scîrțîie de multe 
ori, că domnii colonialiști au fost 
nevoiți — și vor mai fi desigur 
— să guste din cupa amară a în- 
frîngerii și să asculte cuvinte ce 
nu le sînt pe plac. Cei de la 
„NEW YORK TIMES" se obișnui
seră să privească O.N.U. ca un 
fel de feudă a S.U.A. Dar cum 
afirmă chiar agenția „ASSOCIA
TED PRESS", „O.N.U. nu mai este 
aceeași organizație pe care o cu
noșteam cu zece sau chiar cinci 
ani înainte". Marile schimbări 
din lume au afectat intr-o oa
recare măsură și această or
ganizație, deși trebuie spus 
că ea este departe de a re
flecta spiritul vremii și configura
ția reală a lumii contemporane, 
în privința aceasta cu foarte mul
tă dreptate remarca V. A. Zorin, 
că „este necesar ca structura 
O.N.U. să fie adusă în conformi
tate cu raportul de forje real 
arena internațională".

nu menționează nimic de natură să 
apropie momentul tratativelor în
tre Est și Vest. Totul se reduce la 
faptul că ambasadorul american 
la Moscova va continua sondajele 
pentru a stabili „dacă se poate 
găsi o bază rezonabilă pentru tra
tative". Modul acesta de a pune 
problema scoate la lumină anumi
te intenții ale puterilor occiden
tale. „Baza rezonabilă pentru tra
tative" există — Uniunea Soviefi- 
fică a prezentat o suită de pro
puneri constructive și rezonabile 
pentru a reglementa în mod paș
nic problema germană și alte pro
bleme internaționale. Atunci pen
tru ce trebuie „stabilit" ceea ce 
ar fi putut fi stabilit de mult—exis
tența unei baze pentru tratative 1 
Nu cumva trebuie făcut o legătură 
cu ceea ce comentatorul agenției 
„ASSOCIATED PRESS" arăta și 
anume că Kennedy și Macmillan 
intenționează „să atribuie U.R.S.S. 
vina pentru orice eșec în încer
carea de a găsi o cale de ieșire 
din impasul în care se află ambele 
probleme" (este vorba de proble
ma tratativelor în legătură cu Ger
mania și eventualitatea reluării 
experiențelor atomice americane 
în atmosferă). Pare cel puțin cu
rios că deși se referă in cîteva 
rinduri la problema 
si-o califică a fi drept 
cei doi conducători 
s-au arătat preocupați 
sură mai mare de intensificarea 
cursei înarmărilor nucleare. Oare 
pe această cale se poate realiza 
în mod efectiv dezarmarea ?

Chiar ziarele americane expri
mă dezamăgire față de rezultate
le întîlnirii Kennedy—Macmillan. 
Ziarul „NEW YORK HERALD TRI
BUNE" afirmă că „lumea aștepta 
ceva mai mult decîf s-a realizat, 
fie chiar numai pentru a sfîrși ve
chiul an cu un sentiment de în
credere".

E greu de presupus că citind 
comunicatul din Bermude, oame
nii simpli vor deveni mai opti
miști. Bilanțul întîlnirii americano- 
engleze — așa cum îl înfățișează 
comunicatul oficial și comentariile 
presei — nu poate fi socotit încu
rajator. El demonstrează că deși, 
sub presiunea opiniei publice, 
cercurile conducătoare din S.U.A. 
și Anglia sînt nevoite să se pro
nunțe în favoarea unor contacte 
diplomatice Esf-Vest, ele nu re
nunță la falimentara politică „de 
forță", nu au o viziune lucidă a- 
supra lumii contemporane.

Popoarele își exprimă speranța 
că, in pofida imenselor dificultăți 
create de puterile occidentale, în 
noul an rațiunea va birui în viața 
internațională, că nobila politică 
de pace a țărilor socialiste va da 
roade bogate, că pe calea co
existentei pașnice vor fi înregis
trate succese importante. Sînt spe
ranțe pe care oamenii cinstiți de 
pretutindeni năzuiesc să le trans
forme în realități prin lupta lor 
plină de energie și neobosită.

MOSCOVA. — La 25 de
cembrie, la Observatorul so
vietic „Mirnîi" de la Polul 
Sud a aterizat cu bine avionul 
„AN-10"

MOSCOVA în legătură 
cu încheierea cu succes a 
zborului aeronavelor sovietice 
„IL-18" și „AN-10" din Mos
cova în Antarctida, Evgheni 
Loghinov, șeful Direcției Ge
nerale a Flotei Aeriene Civile 
din U.R.S.S., a comunicat unui 
corespondent al agenției TASS 
că, în pofida unor condiții 
meteorologice complexe și a 
vîntului puternic avioanele so
vietice au parcurs distanța 
Christchurch-McMurdo (4.253 
km) cu o viteză medie de 600 
km pe oră.

Zborul Moscova-Antarctida, 
a arătat el, a confirmat posi
bilitatea străbaterii de către 
avioane ,,IL-18" și „AN-10" a 
unor distanțe mari cu o greu
tate de zbor superioară celei 
realizate pînă în prezent. A- 
ceasta va permite să se orga
nizeze pe liniile interioare ale 
țării comunicații aeriene di
recte, evitîndu-se escalele in
termediare.

o Mr.- prjn munca |uj
poporul sovietic va întări și pe viitor

puterea patriei sale“
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite; Ziarul 
„Pravda" din 25 decembrie 
publică cuvîntarea rostită de 

Hrușciov la 22 decem- 
la Consfătuirea lucrăto- 
din agricultura Ucrainei 
a avut loc la Kiev.
S. Hrușciov a trasat sar-

N. S. 
brie 
rilor 
care

N.
cina de a se elabora indici de 
apreciere a activității econo-

pe

Intilnirea

din Bermude
înl nfr-un moment

i care diplomații occi
dentali se gindesc 
cu asiduitate la cli-

I pete de răgaz ale u- 
J nui sfîrșif de an ce 

le-a adus mulți peri albi, președin
tele Kennedy și premierul Macmil
lan s-au înfîlnif in insulele Ber
mude. Intilnirea aceasta în miez 
de iarnă și în ajun de sărbători 
nu a fost o simplă manifestare de 
curtoazie, ci a devenit necesară 
datorită dificultăților în care se 
zbate „alianța" atlantică. După 
cum scria comentatorul agenției 
americane „ASSOCIATED PRESS". 
Ryan, „intilnirea din Bermuda 
are un aspect de natură să pro
ducă Occidentului puține motive 
de bucurie". Comentatorul ame
rican relevă că „în timp ce cei 
doi oameni de stat vorbeau de 
unitatea aliată, conferința nu a fă
cut, intr-un anumit sens, decît să 
pună în lumină lipsa de unitate 
occidentală". Referirea are o a- 
dresă directă : atitudinea negativă 
a Franței încurajată de Germania 
occidentală. Ar fi însă, greșit să 
se creadă că divergențele afectea
ză fondul atitudinii puterilor occi
dentale în problemele esențiale. 
Comunicatul publicat la Bermude

La hidrocentrala

dezarmării 
importantă, 
occidentali 
într-o mă-

EUGE.MU OBKEA

Generalul american în retragere Clay, luînd 
cuvîntul recent în Berlinul de vest a declarat 
că S.U.A, „trebuie să-și apere granițele sale (?!) 
in Europa".

(ZIARELE)
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OIN EUROPA

Demență fără-., graniță.
Desen de

ÎN GOA LIBERĂ
PANJIM 25 (Agerpres). Cores

pondentul TASS transmite : „Tră
iască Goa liberă!“ aceste cuvinte 
se pot citi pe zidurile caselor, pe 
automobile și pe indicatoarele de 
pe șosele. Cu aceste cuvinte in- 
timpină astăzi Goa, străvechi pă
mint indian eliberat recent de ro
bia multiseculară a Portugaliei, 
unitățile armatei indiene ;i deta
șamentele patriotice din Goa.

La 22 decembrie un grup de 
ziariști sovietici a sosit la Pan
jim, principalul oraș din Goa.

Portughezii au transformat un 
sat de lingă graniță Intr-un prin
cipal punct de sprijin. Pe o bor
nă de piatră înnegrită de vreme, 
stă scris : „Teritoriu portughez". 
Astăzi insă el nu mai este un te
ritoriu portughez, ci un teritoriu 
indian. Alături se vede un gard 
de sirmă ghimpată prăbușit, ar
mament abandonat de portughezi, 
care blindate de fabricație engle
ză, pe jumătate arse.

Dodamarg, unul din punctele 
populate, e numai ruine. La 17

vest
parte inalienabilă a Indoneziei

DJAKARTA 24 (Agerpres). 
— TASS transmite : Luînd cu
vîntul cu prilejul paradei tru
pelor din garnizoana Djakarta, 
care a avut loc in cinstea ani
versării formării acestor tru
pe, ministrul Securității Națio
nale și șeful statului major al 
armatei indoneziene, generalul 
Nasution, a declarat că armata 
indoneziana este gata să-și în
deplinească sarcina de a eli
bera Irianul de vest. Nasution 
a subliniat că Irianul de vest 
este un străvechi teritoriu in
donezian. El a aparținut aces
tei țări dinainte ca olandezii

fi venit in Indonezia. Chiar 
a spus Nasution, 

vest

să 
olandezii, 
considerau Irianul de 
drept o parte inalienabilă a 
Indoneziei. Este greu să inșeli 
popoarele acum cind toate 
forțele dreptății din lume sînt 
de partea noastră, a decla
rat el.

AMSTERDAM 24 (Agerpres). 
— La 23 decembrie s-a desfă
șurat la Amsterdam o uriașă 
demonstrație de protest împo
triva acțiunilor guvernului o- 
landez îndreptate spre menți
nerea Irianului de vest sub ju
gul colonial. Demonstrația a 
fost organizată de către Comi
tetul de luptă pentru pace. La 
chemarea sa, cetățenii orașului 
Amsterdam au ieșit în stradă 
scandind lozinci și purtind 
pancarte prin care cereau gu
vernului să-și retragă imediat 
trupele din Irianul de vest și 
să înceapă negocieri pentru 
rezolvarea acestei probleme.

decembrie, le ora 3 dimineața, în 
acest orășel s-a produs o explo
zie puternică. Sute de localnici 
au rămas fără adăpost. Podul de 
peste micul riu care străbate loca
litatea a fost distrus.

— Priviți ce au făcut portughe
zii, spune maiorul Mani, care ne-a 
însoțit în călătoria făcută la Pan
jim. Dîndu-și seama că li so apro
pie sfîrșitul, ei au pus la cale o 
răfuială monstruoasă cu populația 
din Goa.

în drum spre Panjim treceau 
adesea detașamente de geniști in
dieni ; treceam pe lingă indica
toare pe care se puteau citi „A- 
tenție — mine".

Populația orașului Panjim a sa
lutat călduros unitățile armatei in
diene. în oraș au continuat multă 
vreme serbările populare consa
crate eliberării teritoriului Goa.

în apropiere de hotelul „Man- 
dovi" se află un lagăr în 
există peste 3.000 de soldați 
fughezi, care pînă nu de 
amenințau populația locală.

în convorbirile cu ziariștii 
vietici ofițerii din armata indiană 
au vorbit cu admirație despre 
poziția Uniunii Sovietice in pro
blema teritoriului Goa, care a ză
dărnicit planurile puterilor occi
dentale de a permanentiza in 
Goa odioasa stăpînire colonială.

Uniunea Sovietică, care a opus 
veto rezoluției occidentale în Con
siliul de Securitate, a prevăzut 
falimentul imperiului portughez, 
care scîrțîie din încheieturi, a de
clarat colonelul Mohan Singh unui 
corespondent al agenției TASS. 
U.R.S.S. a dovedit încă o dată că 
este un sincer prieten al Indiei.

a- 
S.

de

mice a colhozurilor și sovho
zurilor care să ilustreze cît 
mai obiectiv nivelul produc
ției lor, contribuția lor la ope
ra de construire a comunis
mului. Vechii indici rudimen
tari de apreciere a rezultate
lor activității economice a 
colhozurilor și sovhozurilor nu 
reflectă în momentul de față 
adevărata stare de lucruri. 
Acești indici trebuie puși în 
concordanță cu noile sarcini 
din domeniul dezvoltării 
griculturii, a declarat N, 
Hrușciov.

Arătînd că noul sistem
planificare din agricultură 
dezvoltă inițiativa colhoznici
lor în lupta pentru folosirea 
cît mai bună a pămîntului, 
N. S. Hrușciov a spus că col
hozurilor trebuie să li se tra
seze sarcini precise, indicîn- 
du-li-se care anume produse 
și în ce cantitate urmează să 
vîndă statului respectiva gos
podărie. Modul în care se ob
țin aceste produse, a subliniat 
el, îi interesează pe colhoz
nici, pe conducătorii de col
hozuri.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că poziția internațională a 
U.R.S.S. este bună. în indu
strie, producția se desfășoară 
cu succes, forțele 
sînt mai puternice ca 
Avem o admirabilă 
militară, a spus el. 
nînd că cu cîtva timp în urmă 
Uniunea Sovietică a experi
mentat o bombă cu o putere 
egală cu 50 milioane tone de 
trotil, șeful guvernului sovie
tic a subliniat că această 
experiență a dezmeticit pe 
unii revanșarzi și pe protec
torii lor. Prin 
porul sovietic 
viitor puterea

Relevînd că 
tari și de acum înainte sov
hozurile, va ridica prin toate 
mijloacele rolul lor în aprovi
zionarea țării cu produse a- 
gricole, vorbitorul a arătat că 
în același timp trebuie să se 
manifeste o deosebită grijă 
pentru întărirea colhozurilor, 
care sînt pentru țărănime o 
școală a comunismului.

Toate organizațiile de partid 
și toți comuniștii, a subliniat 
N. S. Hrușciov, trebuie să în
țeleagă că grija pentru în
tărirea colhozurilor este o 
chestiune vitală a partidului. 
Trebuie să facem totul pen
tru a ridica în cel mai scurt 
timp toate colhozurile la ni
velul celor fruntașe.

N. S. Hrușciov a anunțat că 
se va convoca un congres al 
colhoznicilor, care va examina 
și va aproba noul statut al 
artelului agricol, deoarece sta-

tutul-model în vigoare astăzi 
este învechit.

Problema convocării unui 
congres al colhoznicilor s-a 
pus și în trecut, dar nu s-a 
putut realiza acest lucru, a 
subliniat el. în primul rînd, a 
fost necesar să se elaboreze 
și să se adopte noul Program 
al partidului. Programul 
partidului reprezintă platfor
ma din care trebuie să decur
gă și statutul colhozurilor.

După cît se vede, a decla
rat N. S. Hrușciov, vom mai 
avea nevoie de cîtva timp, de
oarece trebuie elaborată și 
adoptată noua constituție a 
U.R.S.S., care să reflecte ac
tuala etapă de dezvoltare a 
statului nostru și care să se 
îmbine cu Programul partidu
lui. Ulterior trebuie adoptat 
și noul statut al colhozurilor, 
a subliniat el.

Uci-Kurgansk 
PRIMA TURBINA A INTRAT 
IN FUNCȚIUNE DE PROBA
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

— TASS transmite : Prima 
turbină a hidrocentralei Uci- 
Kurgansk, care se construiește 
pe Narîn, a intrat în funcțiu
ne de probă. Aceasta este pri
ma din cele 22 de hidrocen
trale ce se vor construi pe 
Narîn și a căror putere to
tală va fi de 7.000.000 kW.

în pofida marelui volum de 
lucrări executate în timpul 
construirii hidrocentralei, chel
tuielile vor fi amortizate în
tr-o perioadă de doi ani. Hi
drocentrala va produce nu nu
mai energie electrică. Ea va 
ajuta și la irigarea stepelor 
Kîzîl-Djar și Tahș-Kumîr. La
cul de acumulare 
hidrocentrale are o 
de 60.000.000 mc.

Urmează să fie 
și hidrocentrala de 
gulsk. Potrivit proiectului, se 
va construi un baraj înalt de 
200 metri și se va crea un lac 
de acumulare cu o capacitate 
de 17.000.000.000 metri cubi 
de apă. După umplerea lacu
lui de acumulare vor putea fi 
irigate circa 2.000.000 ha din 
Uzbekistan, Tadjikistan, Kir
ghizia și Kazahstanul de sud.

al acestei 
capacitate

construită 
la Tokto-

Consfătuirea unională
în problemele muncii ideologice

apărării 
orieînd. 
tehnică 
Mențio-

munca lui, po- 
va întări și pe 
patriei sale.
P.C.U.S. va în-

MOSCOVA 25 (Agerpres) 
TASS transmite: La 25 de
cembrie în Sala de ședințe a 
Palatului Mare al Kremlinu
lui s-a deschis Consfătuirea 
unională în problemele mun
cii ideologice.

Deschizînd ședința, N. 
Hrușciov, prim-secretar 
C.C. al P.C.U.S., a spus

s. 
al 
că 

Consfătuirea unională în pro
blemele muncii ideologice a 
fost convocată de Comitetul 
Central al partidului pentru 
discutarea sarcinilor în dome
niul ideologiei 
din hc'tărîrile 
XXII-lea al 
noul Program 

La lucrările 
parte 1.300 de persoane 
partea organizațiilor locale de 
partid și aproximativ 1.400 de 
lucrători ai instituțiilor cen
trale. Aici sînt reprezentate, 
a spus N. S. Hrușciov, toate 
detașamentele armatei nume
roase de lucrători pe tărim 
ideologic — secretari ai Comi
tetelor Centrale ale partidelor 
comuniste din republicile u- 
nionale, ai comitetelor de ți
nut și regionale, care se ocu
pă cu problemele muncii 
ideologice, șefi ai secțiilor de 
propagandă și agitație, de 
știință și cultură, conducători 
ai grupurilor de lectori, re
dactori ai ziarelor centrale și 
locale, ai revistelor, edituri
lor, oameni de știință, litera
tură și artă, lucrători ai ra
diodifuziunii și televiziunii, 
din învățămîntul superior și 
mediu, ai instituțiilor culturai-

care decurg 
Congresului al 
P.C.U.S. și din 

al partidului, 
consfătuirii iau 

din

educative, propagandiști și a- 
gitatori.

O consfătuire atît de mare 
și reprezentativă pentru pro
blemele ideologice este convo
cată pentru prima oară. Comi
tetul Central al P.C.U.S., a sub
liniat N. S. Hrușciov, îi atri
buie o mare însemnătate și 
urează succes în desfășurarea 
lucrărilor ei.

S-a dat apoi cuvîntul lui 
L. F. Ilicev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., care a prezentat 
raportul — „Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. și sarci
nile muncii ideologice a parti
dului".

--------•--------

Pienara C. C.
al Partidului Comunist 

din Irak
BAGDAD 25 (Agerpres) 

TASS transmite : Plenara C C. 
al Partidului Comunist din 
Irak, care a avut loc recent, 
a adoptat o hotărîre cu privire 
la rezultatul lucrărilor celui 
de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. în care se subliniază 
însemnătatea istorică mondială 
a acestui congres care a adop
tat mărețul Program de con
struire a comunismului și noul 
statut al partidului.

In hotărîre se subliniază că 
activitatea scizionistă a con
ducătorilor Partidului Muncii 
din Albania (Enver Hodja și 
Mehmet Shehu) și îngîmfarea 
lor naționalistă, lupta lor îm
potriva cursului și principiilor 
aprobate de Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S. și de con
sfătuirile de la Moscova ale 
partidelor comuniste și mun
citorești din anii 1957,1960, a- 
părarea de către ei a cultului 
personalității au fost supuse 
unei critici hotărîte și princi
piale la Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S.

Comitetul Central consideră 
că lucrările de importanță is
torică ale Congresului servesc 
drept sprijin puternic popoa
relor în lupta lor pentru lichi
darea colonialismului în lumea 
întreagă, pentru eliberarea na
țională totală, pentru demo
crație.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Irak a- 
probă pe deplin lucrările și 
toate hotărîrile Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S., precum 
și activitatea delegației Parti
dului Comunist din Irak la 
Congres.

25

pe scurtUl JAW'd Pe scurt

SARATOV. — La 25 decem
brie s-a deschis la Saratov 
Consfătuirea lucrătorilor din

MADRAS. — La 24 decem
brie Consiliul municipal din 
Madras a organizat o aduna
re publică în cinstea președin
telui Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., L. I. Brej- 
nev, cu prilejul vizitei sale în 
acest oraș. La adunare au 
participat peste 150.000 de oa
meni. In aplauzele furtunoase 
ale participanților Ia adunare, 
primarul orașului Madras, 
Kuoholar, a înmînat lui L. I. 
Brejnev mesajul de salut al 
locuitorilor Madrasului.

L. I. Brejnev a rostit o am
plă cuvîntare în fața partici
panților la adunare

Fotografia noastră înfăți
șează un grup de fasciști 
americani. Ei poartă fără 
pic de rușine crucea îneîr- 
ligată întocmai ca hitleri^- 
tii. Acești fasciști își desfă
șoară murdara lor activi
tate nestingheriți de auto
rități. Lucrul acesta se în- 
tîmplă în timp ce forțele 
democratice din S.U.A. sînt 
obiectul unor cumplite re

presiuni I

(Agerpres) 
La 23 de-

a-

agricultură din republicile au
tonome ale regiunii Voigăi. 
Participanții la consfătuire vor 
discuta perspectivele dezvol
tării agriculturii acestei regi
uni. Consfătuirea a fost des
chisă de Ghennadi Voronov, 
prim-vicepreședinte al Birou
lui C.C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R. Dmitri Poleanski. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., a prezentat 
un raport.

a fost dat publicității un co
municat în care se arată că 
prinții Suvanna Fuma și Su- 
fanuvong vor sosi la Vientia
ne Ia 27 decembrie. Convorbi
rile dintre cei trei prinți vor 
dura trei zile, urmînd ca ele 
să poată fi prelungite sau 
scurtate, după cum va fi ne
cesar. în comunicat sînt spe
cificate măsurile ce se vor 
iua în vederea pregătirii în
tâlnirii celor trei prinți.

că 
să

VIENTIANE. — Conferința 
celor trei părți din Laos a a- 
juns la un acord în toate pro
blemele referitoare la convor
birile care urmează să aibă 
loc între cei trei prinți lao- 
țieni la 27 decembrie la Vien
tiane. La sfîrșitul conferinței

PARIS; — Eroinele poporu
lui algerian — Djamila Bupa- 
șa și Djamila Buhired — care 
sînt deținute în Franța, au de
clarat de cîteva zile greva foa
mei în semn de protest împo
triva tratamentului inuman la 
care sînt supuse.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scinteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii".

MOSCOVA 
TASS transmite : 
cembrie Mihail Sergheev, am
basadorul U.R.S.S. în Grecia, 
a declarat ministrului Aface
rilor Externe al Greciei, că în 
Uniunea Sovietică se mani
festă îngrijorare în legătură 
cu recentele informații cu pri
vire la amplasarea armei 
tomice străine în Grecia.

Ambasadorul a subliniat 
Uniunea Sovietică dorește
obțină o lămurire corespun
zătoare din partea guvernu
lui grec.

Propaganda reacționară, cu 
îngăduința și participarea di
rectă a unor oficialități 
cești, caută să prezinte 
șurile Uniunii Sovietice, 
dreptate spre asigurarea 
cii și liniștei în Balcani, drept 
„amenințare" la adresa secu
rității Greciei, drept „ames
tec" al U.R.S.S. în treburile 
interne ale țării. Asemenea 
acțiuni, a declarat Sergheev, 
au, în mod vădit, ca scop să 
inducă în eroare opinia pu
blică din țară și să încerce 
să justifice în ochii poporu
lui grec intențiile anumitor

gre- 
mă- 
în- 
pă-

cercuri străine și grecești de 
a împinge Grecia pe calea pe
riculoasă a înarmării atomice 
și punerii teritoriului țării la 
dispoziție în vederea creării 
de baze străine pentru arma 
rachetă și atomică.

--------- ------ O------

Mesajul lui Glezos
ATENA 25 (Agerpres). — 

Eroul național al Greciei, 
Manolis Glezos, a adre
sat din închisoarea de pe 
insula Egina, unde este de
ținut, o scrisoare deschisă 
poporului grec și oamenilor 
politici din țară.

Deși mi s-a făcut cinstea să 
fiu ales în parlament ca re
prezentant legal al poporului, 
scrie Glezos, continui să mă 
aflu totuși despărțit de aces
ta prin gratiile închisorii... A- 
ceasta denotă că între guvern 
și popor există mare prăpas
tie.

Glezos cheamă poporul grec 
să-și ridice 
împotriva 
luptătorilor 
ție, care se 
chisori și lagăre de 
trare.

glasul de protest 
soartei tragice a 
pentru democra- 

chinuiesc în în- 
concen-

i


