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Proletari din toate țările, uniți-vă!

MILIOANE DE SPECTATORI!
ișcarea artisti
că de amatori 
din țara noas
tră cunoaște în 
aceste zile, din 
nou, avîntul

marilor întreceri artistice. A 
început cea de-a treia ediție a 
Festivalului bienal de teatru 
„I. L. Caragiale“ care va antre
na pînă la sfîrșitul anului, în
tr-o mare și pasionantă între
cere artistică, toate echipele de 
teatru de amatori, teatru de 
păpuși, colective de montaje 
literare, recitatori șl cititori 
artistici de la orașe și sate.

Aceasta înseamnă că mase
lor largi de oameni ai muncii 
din întreprinderi și de la sate 
li se vor oferi într-o formă or
ganizată spectacole artistice 
de calitate, că, mai ales, alte 
zeci și sute de talente vor păși 
pe scenă, vor îndrăgi teatrul 
sau poezia, se vor dărui artei, 
cu pasiune, așa cum fac toți 
cei peste 1.800.000 de artiști 
amatori din diferite genuri de 
artă, cîți numără azi 
noastră.

Festivalul constituie o 
și grăitoare expresie a 
pe care partidul și statul nos
tru o manifestă față de arta de 
amatori. Festivalul prilejuiește 
totodată o reafirmare a mișcă
rii artistice de amatori, o creș
tere numerică a acesteia.

Pentru a ne da seama ce în-

seamnă o întrecere artistică de 
o asemenea amploare să ne a- 
mintim cîteva date care au 
ilustrat, în urmă cu doi ani, 
impetuosul avînt al teatrului 
de amatori cu prilejul celui 
de al II-lea Festival. Circa 
150.000 de artiști amatori au 
prezentat atunci în fața a cinci 
milioane de spectatori peste 
25.000 de spectacole de teatru, 
numărul formațiilor depășind 
cu aproape jumătate formații
le de teatru antrenate în pre
cedentul Festival.

Festivalul însuflețește și mai 
mult cele peste 1000 de cercuri

plan local, care s-au bucurat 
de unanime aprecieri. în cele 
mai multe locuri regizorii a- 
matori au frecventat cu regu
laritate secțiile externe ale 
școlilor populare de artă, ir.su- 
șindu-și măiestria montării 
spectacolelor, interpretării rea
liste, machiajului etc. în re
giunea Crișana, peste 140 de 
regizori amatori urmează a- 
cum cursurile secțiilor externe 
ale Școlii populare de artă din 
Oradea.

în aceste zile se repetă deci 
intens pe scenele cluburilor 
și ale căminelor culturale, se

culturale are ca di- 
principalâ oglindirea

tnxwformare

țara

nouă 
grijii

Al lll-lea Festival bienal de teatru 
I L

dramatice ale sindicatelor care 
continuă cu intensitate pregă
tirile. în cele peste 12.000 de 
cămine culturale de asemenea 
pregătirile sînt în toi, nemai- 
vorbind de cele peste 160 de 
case de cultură ale căror rea
lizări depășesc pe alocuri ni
velul obișnuit al amatorilor,

în unele regiuni, cum ar fi 
Brașov de pildă, actualul festi
val a fost întâmpinat cu deose
bită grijă. Echipele de teatru 
ale amatorilor au fost antre
nate în concursuri inițiate pe

prezintă spectacole în fața 
unui public larg, sint căutate 
cu febrilitate de către re
gizori cele mai frumoase și 
mai adecvate piese pentru în
treprinderea sau satul respec
tiv.

Formațiile teatrale ale ama
torilor trebuie să manifeste o 
exigență sporită in alegerea și 
promovarea repertoriului ac
tual, strîns legat de sarcinile 
puse de către partid fn fața 
oamenilor muncii. Este nece
sar ca repertoriile echipelor de 
teatru și dl recitatorilor să co
respundă problemelor majore 
care stau fn fața oamenilor 
muncii din întreprinderi și de 
la sate, să intereseze pe oa
meni, aceștia invățînd din me
sajul pieselor respective. Acest 
lucru va lărgi preocuparea și 
interesul maselor largi de oa
meni ai muncii pentru teatru, 
care-i ajută să găsească răs
puns preocupărilor 
muncă și viață.

Formațiile teatrale 
treprinderi trebuie să

lor în

din fn- 
militeze

Secții noi
„înfrățirea*

La Uzinele „înfrățirea" din 
Oradea au intrat în funcțiune 
secțiile de prelucrări mecani
ce, de montaj general și vop- 
sitorie. Noile secții sînt ilumi
nate fluorescent, dotate cu u- 
tilaje moderne, asigurînd ast
fel muncitorilor condiții din
tre cele mai bune de muncă.

Ca urmare a dezvoltării ca
pacității și a altor măsuri, 
producția acestor uzine va 
crește în anul 1962 cu 24,2 la

O notă buna elevii și-o doresc sa fie înscrisă șl într-un 
caiet uniform liniat și cu un aspect grafic cît mai plăcut. 
Acest lucru îl cunosc bine și tinerele Maria Macaru și Geor- 
geta Apostol de la Fabrica de hîrtie și celuloza „Steaua 
roșie" din Bacău. Discuțiile zilnice cu responsabilul brigăzii 
din care fac parte, Gheorghe Crîșmaru, sînt purtate tocmai 

• pe această ,temă.
Foto : O. PLECAN

Pentru ofelăriile patriei
Peste 400 de tineri din ca

drul schelei petrolifere 
Bîlteni din raionul Tg. 

Jiu sînt încadrați în 12 bri
găzi utemiste de muncă pa
triotică. Anul trecut tinerii 
din aceste brigăzi au reușit 
să colecteze și să predea oțe- 
lăriilor patriei peste 650 tone 
de fier vechi.

încă de la începutul acestui 
an preocuparea tinerilor pen
tru a colecta și preda prin 
I.C.M. oțelăr ilor patriei noi 
cantități de metal continuă cu 
entuziasm. Intr-o discuție pur
tată cu tov. Zamfirescu Vic
tor, secretarul comitetului 
U.T.M. pe schelă, de corespon-

tone 
un 

cifra 
Pînă

Vacanța ? A fost 
minunată!

Vorbele acestea 
le-am auzit ieri ros
tite in zeci și zeci de 
clase, de către sute 
de elevi. Le-au rostit 
și elevii Școlii me
dii nr. 34 „C. A. Ro- 
setti" din București 
— și cum s-ar fi 
putut altf el ? Pentru 
fiecare dintre ei txi- 
canța a însemnat o- 
dihnă, destindere, 
călătorii instructi
ve...

La clasa a Xl-a D 
despre bucuriile va
canței se discuta—

cînteia
tineretului

dentul nostru, acesta a putut 
afla că numai în 6 zile lucră
toare de la începutul anului 
tinerii au și colectat și pre
dat întreprinderii de colectare 
a metalelor peste 20 de 
fier vechi. Acesta este 
prim succes. Zi de zi 
însă continuă să crească.
la sfîrșitul lunii tinerii sînt 
hotărîți să colecteze și să pre
dea I.C.M. încă 50 de tone de 
fier vechi. S-au evidențiat în 
această primă etapă în mod 
deosebit tinerii întreprinderii 
de foraj din brigăzile conduse 
de utemiștii Constantin Mihuț, 
Victor Florescu și alții.

L TEOHARIDE

Cu cîntecul și voia bună
așina mergea 
încet, pe uli
ța mare a sa- 

. în fața cămi- 

. cultural s-a
Era dumini-

tului. 
nului 
oprit, 
că. Pînă la amiază 
mai erau cîteva 
ceasuri. Tinerii co
lectiviști din Blă- 
gești, frumos îm- 
brăcați, se îndrep
tau spre cămin. Ă- 
veau oaspeți : mem
brii brigăzii artisti
ce de agitație a Fa
bricii de postav din 
Buhuși.

Discuțiile se în
cheagă repede. Ca 
între vechi cunoș
tințe. Costică Gru- 
mei, Craus Marica, 
Eromanca Țurcanu, 
Elena Pintescu — 
talentați membri ai 
brigăzii — sînt bine 
cunoscuți de către 
tinerii de aici, ca și 
de cei din Gura 
Văii, Cîndești și 
din alte sate ale ra
ionului Buhuși. în 
fiecare duminică, în 
orice zi de odihnă, 
tinerii artiști ama-

se
și

tori din fabrică 
urcă în mașini 
poposesc în mijlo
cul tinerilor colecti
viști, cu cîntecul și 
voia bună. După 
spectacole, ei le îm
părtășesc tinerilor 
colectiviști din ex
periența lor în or
ganizarea formați
ilor cultural-artis- 
tice, despre alcătu
irea programelor 
brigăzii și a reper- 
toriilor celorlalte 
formații.

S. LTVTU

a m fost într-o seară oas- 
petele tinerilor colecti
viști din Episcopia Bi

horului. întâmplarea a făcut 
ca atunci, într-o adunare ge
nerală, organizația de bază 
U.T.M. să primească in rîndu- 
rile ei trei tineri, trei noi ute- 
miști. Iuliana Kabai, Ștefan 
Kigyoși și Ida Pop.

Ei au fost primiți în Uniu
nea Tineretului Muncitor pen
tru că gîndurile și faptele lor 
îi așează printre cei mai buni 
și mai înaintați tineri.

Vorbind despre ei, cintărin- 
du-le purtările, faptele și con
vingerile tinerii i-au zugrăvit 
fiecăruia un portret concis

prin piesele lor la mobilizarea 
întregului colectiv in vederea 
realizării sarcinilor de plan, 
îmbunătățirii permanente a 
calității produselor etc. O- 
rientarea repertoriului echi
pelor de teatru ele cămi
nelor 
recție
procesului de 
socialistă a agriculturii, popu
larizarea succeselor gospodări
ilor colective, întărirea lor 
economico-orgamzatorică pen
tru aducerea tuturor G.A-C.- 
urUor la nivelul celor frun
tașe și sporirea continuă a 
producției agricole.

Problema repertoriului se 
pune cu deosebită acuitate și 
in rtndul recitatorilor și ciri- 
torUor artistici, al colectivelor 
de montaje literare. In aceas
tă direcție contribuția organi
zațiilor U.TJd. poate fi și mai 
însemnată. Actuala întrecere 
artistică pe țară constituie un 
bun prilej pentru a face oa 
poezia să pătrundă in rindul 
maselor largi de tineri, să fie 
însușită de cît mai mulți ti
neri muncitori și țărani mun
citori, elevi și studențî, să fie 
promovați cu acest prilej mulți 
tineri talentați, buni recita
tori, care să vină cu îndrăz
neală pe scenele cluburilor și 
căminelor culturale pentru a 
transmite mesajele înflăcărate 
ale poeziei contemporane în 
rindul maselor largi. Acțiunea 
organizației U.T.M. de la Uzi
nele „7 Noiembrie* Craiova — 
„Să învățăm cît mai multe 
poezii" poate fi astfel larg ex
tinsă, un mijloc prețios consti- 
tuindu-l și actualul festival

„Scînteia tineretului”
(Continuare in pag. a 5-a)

la Uzinele 
din Oradea

sută față de anul trecut șl de 
11 ori față de 1950. Concomi
tent cu creșterea producției, 
metalurgiștii se străduieso să 
îmbunătățească continuu cali
tatea mașinilor-unelte. Au 
fost aduse pe această linie 
îmbunătățiri mașinilor de gău
rit, frezei universale pentru 
sculărie, fierăstrăului alterna
tiv și altor mașini

(Agerpres)
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Zile „pline' la Poiana Biașov
Foto : prof. V. ORZA

I
Ferestre deschise

spre frumos

pe concret. Eleva 
Levința Ana Maria 
adusese cu ea cele 
mai frumoase foto
grafii făcute la Buș
teni, unde și-a pe
trecut cele mai 
multe zile din va
canța de iarnă. 
Munții, călătoriile, 
vizitele făcute în în
treprinderi, cunoș
tințele cu elevii 
fruntași de la alte 
școli — totul a fost 
frumos! Mariana U- 
drea, Viorica Pop, 
Alexandrescu Bog
dan, Roșu Traian, 
ca și ceilalți elevi,

au și ei atitea de 
povestit!

^Dar, abia apu
casem să apăsăm pe 
declanșatorul apara
tului fotografic, dnd 
pe culoare s-a au
zit clinchetul so
neriei care anunța 
prima oră.

Intr-o secundă 
toți elevii erau la 
locurile lor.

„Sst! Au început 
lecțiile!“

Mult succes 
noul trimestru '

in

Foto:
N. STELORIAN

apte tineri chipeși 
priveau zîmbitori 
dintr-o fotografie, 
apărută mai de 
mult în ziarul de 

___ uzină al Fabricii 
de rulmenți din Bîrlad. Ală
turi, o explicație: „Involun
tar", se scria acolo, fiecare 
din noi, atunci cînd se găsește 
în fața obiectivului fotografic, 
caută să-și aranjeze în grabă 
o șuviță rebelă sau să-și înlă
ture vreo neorînduială vesti
mentară pentru ca imortaliza
rea pe pelicula aparatului să 
fie cît mal estetică. Ei bine, ti
nerii pe care-i vedeți în foto
grafie, n-au simțit nici măcar 
pentru o clipă îndemnul lăun
tric de a se aranja, fiindcă 
erau gata aranjați încă de la 
începerea lucrului. Secretul ? 
Vi-l destăinuim : nu de mult, 
strungarii din brigada lui Du
mitru Bejenaru, au hotărît 
să-și schimbe radical ținuta 
în timpul lucrului: salopeta 
albastră și cămașa curată, 
bască pe cap etc. etc.

I-am vizitat apoi la locul de 
muncă. Arătau, fără exage
rare, întocmai ca în fotogra
fie. Aplecați asupra strunguri
lor, îmbrăcați curat, urmăreau 
cu priviri atente așchierea. 
Nici o mișcare în plus. Sculele 
erau orînduite frumos pe su
porturi speciale și zumzetul 
acela uniform al mașinilor te 
cucerea parcă fără să vrei. In

jurul strungurilor curățenie, 
dulapuri aranjate „la linie". In 
rafturi sculele orînduite în 
funcție de procesul tehnologic, 
dulapurile ornate în interior 
cu hîrtie de culoare galben- 
cărămiziu.

Despre un steguleț. 
și o secție fruntașă

De atunci n-a trecut mult 
și de curînd treburile ....

r

H ÎN UNANIMITATE
merită să vi-l repro-pe care 

duc.
S-a vorbit întii despre Ște

fan Kigyoși. Băiatul are 18 ani 
și-i de acum stăpîn pe o pro
fesie care le e 
colectiviștilor de 
mare folos. E 
fierar. A învă
țat meseria 
aosvodărie, uc---- ---------------------- - ----
la fierarii mai llllllilllllllllllllllisillllillllllllll 
vîrstnici, 
invățat-o bine. Vorbitorii ad
mirau stăruința lui Kigyoși. 
Ei și-au dat seama că 
Kigyoși nu făcea asta numai 
pentru că-i plăcea meseria, cu

in 
de

și-a

toate că și acest fapt este de 
mare laudă. Dar iată, in vara 
trecută, rămînea noapte de 
noapte in atelier și ascuțea 
sapele colectiviștilor și cuțite

le de la prăși- 
tori. Se vedea 
că-i obosit dar 
lucra neîntre
rupt. De ce fă
cea asta ? Nu-l 
silea nimeni. Ki
gyoși este un 

și el știa atunci

hsBinwi l
tinăr serios ,
că face un lucru care-i foarte 
necesar... Prin partea locului 
era secetă, pămîntul era tare 
dar oamenii nu trebuiau să

piardă nimic din recoltă, pra- 
șilile trebuiau făcute repede. 
Sapele se toceau. Noaptea 
Kigyoși le ascuțea. Este par
tea lui de contribuție la re
coltele mari pe care le-a ob
ținut gospodăria. Tinerii au 
cintărit faptele și i-cu atribuit 
tînărului fierar meritul ce i 
se cuvine. Faptul povestit aici 
este caracteristic felului de a 
fi și de a se manifesta in viață 
Kigyoși. Un asemenea tinăr 
merită să fie utemist ? S-a

ION MIHAI

(Continuare în pag. a 5-a)

Citiți
în pag. a 2-a

• Cum și-a început mun
ca noul comitet comunal

• Radiația noului
• în trecere prin sectorul 

zootehnic

pag. a 3-a
• Să ne cunoaștem pa

tria : Imagini bucureștene

în pag. a 4-a
• ȘTIINȚA
• Peste cîteva zile, exa

menele !

ne-au dus din nou tn ta. 
brlcă. Buna organizare, cul
tura tehnică, frumosul au fă
cut pași serioși tn viața zil
nică a muncitorilor de la 
strungărle. Șl nu greșim dacă 
vom spune că acestea au sti
mulat pe muncitori tn obține
rea unor rezultate bune tn 
producție.

— La noi, aici, găsim întot
deauna ceva de făcut tn sensul 
unei organizări și mai bune a 
muncii, al introducerii frumo
sului în producție. Vedeți dvs, 
viața procesului tehnologic, ne 
cere aceasta.

Tovarășul care ne vorbește 
este șeful secției strungărle șl 
se numește Ion Bangu. Are In 
jur de 35 de ani, o privire pă
trunzătoare și, după cum s-a 
văzut mal apoi, e hotărît ca 
în acest an munca la strungă- 
rie să meargă „ca pe roate“ 
(expresia-1 aparține).

Șl există 
lucrurile să 
mai.

Problema 
ultima vreme forjorii (cu care 
strungarii sînt în întrecere și 
care livrează strungăriei inele 
pentru rulmenți) și-au organi
zat mai bine treaba, au intro
dus noi metode de muncă, s-au 
gospodărit mai bine. Produc
tivitatea muncii a crescut 
foarte mult la forjă. Dar, după 
cum se exprima, tn glumă.

toate motivele ca 
se întîmple întoc-

se pune așa: în

unul dintre strungari „forja 
ne-a dat, tovarășe, multă bă
taie de cap“.

— Va să zică spunea el, 
steagul de secție fruntașă pe 
care-1 deținem de mulți ani, 
s-ar putea să plece într-o 
bună zi la... forjă. De ce ? 
Simplu : ritmul de creștere a 
productivității a rămas la noi 
în urma celui de la forjă.

— Urmarea ?
— Pentru noi, logic este că 

trebuie să mărim productivi
tatea muncii, să ne organizăm 
mai bine munca. Și o vom face 
negreșit.

Și au făcut-o. Au discutat a- 
ceasta în consfătuirile brigăzi
lor, în consfătuirile de produc
ție și în adunările organizației 
U.T.M.

Oamenii au cercetat la sfîr- 
șitul anului trecut fiecare ma
șină, au analizat posibilitățile 
fiecărui loc de muncă, toate 
rezervele interne, au comparat 
randamentul unei mașini cu al 
alteia și și-au zis :

1. Nu toate mașinile sînt fo
losite la capacitatea proiectată. 
La început s-a văzut, ca să 
spunem așa, oarecum întîm- 
plător, că la două strunguri a- 
semănătoare sînt folosite regi
muri de așchiere diferite. Pe 
oameni i-a pus pe gînduri. S-a 
văzut că și la alte grupuri de 
strunguri erau asemenea situa
ții. De ce ? Fiindcă un strun
gar avea ascuțit într-un fel 
cuțitul, iar altul într-alt fel. 
Faptul izolat la început, a că
pătat importanță. Și de aici 
concluzia. O rezervă internă : 
aplicarea la toate mașinile a 
unui regim optim de așchiere. 
Ce trebuie făcut ? Printre al
tele, lucru important e ascu
țirea corectă a cuțitului, găsi-

L BODEA
(Continuare in pav. a 4-a)

în Editura politică 
au apărut 

Din materialele 
Consfătuirii pe țară 

a țăranilor 
colectiviști:

— Recomandările co
misiei pentru proble
mele privind producția 
de cereale și plante teh
nice.

— Recomandările co
misiei pentru proble
mele creșterii anima
lelor.

— Recomandările co
misiei pentru proble
mele privind producția 
pomi-viticolă.

— Recomandările co
misiei pentru proble
mele producției legu
micole.

— Recomandările co
misiei pentru proble
mele privind mecaniza
rea agriculturii.

— Recomandările co
misiei pentru proble
mele economice și orga
nizatorice ale 
riilor agricole
Broșurile au 

tiraj de masă.

gospodă- 
colective.
apărut in

Pentru rodnicia 
pămînturilor

A căzut zăpadă multă. Cu 
toate astea drumurile ce duc 
spre cîmpurile gospodăriei co
lective din comuna Homocea, 
regiunea Bacău, Sînt bine bă
tătorite. Săniile și căruțele au 
croit făgașe care se întretaie 
de-a lungul și de-a latul tarla
lelor. Se transportă neîntre
rupt gunoi de grajd pe tere
nurile care vor fi însămînțate 
în primăvară cu culturi pră- 
șitoare și în special cu po
rumb. Organizația U.T.M. a 
mobilizat la această acțiune pe 
toți tinerii colectiviști conduc
tori de atelaje. S-au format și 
echipe care încarcă gunoiul de 
la grajduri și-l așează în plat
forme la capătul tarlalelor. 
Tinerii sînt în întrecere pen
tru cît mai multe tone cărate 
într-o zi. Așa se face că în 
primele zile ale acestui an au 
fost transportate pe terenul de 
pe care colectiviștii și-au pro
pus să obțină cîte 5000 kg po- 
rumb-boabe la hectar, 1000 
tone de gunoi de grajd, adică 
20-22 tone la hectar.

B. COSTEA
★

La G.A.C. Jegălia, raionul 
Fetești, în aceste zile tinerii 
colectiviști, mobilizați de orga
nizația U.T.M. la îndemnul or- 
ganzației de partid, transpor
tă pe cîmp însemnate canti
tăți de îngrășăminte naturale.

O deosebită atenție este a- 
cordată fertilizării celor 450 
de hectare care se vor cultiva 
cu porumb în vederea obține
rii unei producții de 5.000 kg 
boabe la hectar, în cultură 
neirigată. în acest scop, pe 
marginea tarlalelor au fost 
rînduite grămezi de gunoi care 
vor fi împrăștiate la timpul 
potrivit.

ION GH. MARIN 
colectivist

AU CONTINUAT: LUCRĂRILE SESIUNII

dezbatere sinceră, 
prietenească, con
structivă — iată 
cum pot fi sinte
tizate primele im
presii de la lucră

rile sesiunii Biroului Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat. Importantele pro
bleme aduse în discuție prile
juiesc o multilaterală expri
mare a punctelor de vedere, o 
analiză profundă a drumului 
parcurs și a perspectivelor 
mișcării internaționale demo
cratice a tineretului. în a 
doua zi a lucrărilor sesiunii, 
dezbaterile au durat multe 
ore. O adevărată ședință de 
lucru, intensă. Au luat cuvîn- 
tul reprezentanți ai multor or
ganizații, expunerile vorbito
rilor fiind străbătute de nă
zuința de a uni eforturile ge
nerației tinere în lupta pen
tru victoria ideilor nobile ale 
coexistenței pașnice. Fraze ros
tite în limbi ce se vorbesc pe 
diferite continente dar pătrun. 
se de credința nestrămutată 
în biruința cauzei drepte a 
păcii. Pe bloc notes s-au aș
ternut nenumărate însemnări, 
notații fugare din sala sesiu
nii. Să le transcriem în în
cercarea de a înfățișa citito
rului o imagine a acestei vii 
dezbateri tinerești.

Un interes deosebit a susci
tat expunerea lui P. N. Re-

șetov, președintele Comitetu
lui organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S. Vorbitorul a subliniat 
ca Federația Mondială a Tine
retului Democrat a participat 
în modul cel mai activ la toate 
acțiunile politice ale tineretu
lui îndreptate spre rezolva

și vi-rea celor mai arzătoare , 
tale probleme ale contempo
raneității: apărarea păcii, de
zarmarea generală și totală, li
chidarea colonialismului, apă
rarea democrației și progresu
lui. Ne exprimăm recunoștința 
deosebită față de federație — 
a spus P. N. Reșetov - pen
tru sprijinul activ și pentru 
contribuția ei prețioasă la pre
gătirea și desfășurarea celui 
mai important eveniment din 
mișcarea de tineret din ulti
mii ani — Forumul Mondial 
al Tineretului de la Moscova.

Un eveniment internațional 
important la care au partici
pat F.M.T.D. și organizațiile 
ei membre a fost crearea și ac
tivitatea comitetului interna
țional de solidaritate cu tine
retul algerian. Federația și-a 
cîștigat recunoștința unanimă 
a tineretului lumii și în pri
mul rînd a maselor largi ale 
tineretului din America La
tină pentru sprijinul consec
vent și principial dat revolu
ției cubane. Ca și în trecut, 
federația participă activ și 
nemijlocit la pregătirea celei 
mai de masă și mai populare 
acțiuni internaționale ale ti
neretului - al VUI-lea Festi
val Mondial de la Helsinki.

P. N. Reșetov a subliniat că 
vremurile noastre se caracteri
zează prin superioritatea evf- 
dentă a torțelor păcii, demo
crației și socialismului asupra 
forțelor reacțiunii, războiului 
și imperialismului. Noi si 
noi popoare se eliberează 
de lanțurile robiei și co
lonialismului. Se zdrunci
nă din temelii odiosul sistem 
colonial. Sistemul mondial so
cialist se dezvoltă cu succes^ 
se întărește și devine factorul 
determinant al progresului so« 
cietății umane. Clasa munci-

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. a 6-a)



Cum și-a început munca
noul comitet comunal

e Vaier Corui, se
cretarul comite
tului comunal 
U.T.M. din Coru
eni, l-am cunos-
cut la conferința 

raională U.T.M. de la Lăpuș. 
Cînd mi-a fost prezentat, era 
într-o pauză și l-am aflat în
conjurat de delegații din Coru
eni, pregătindu-se pentru a 
lua cuvîntul. De la început 
m-a atras problema despre 
care se pregătea să vorbească 
în conferință : cum a trecut la 
muncă noul comitet comunal 
U.T.M., primele rezultate ob
ținute pe drumul îndeplinirii 
hotărîrilor adunării de alegeri. 
Am ascultat discuțiile lor. Pau
za fiind scurtă, o parte 
lucruri le-am aflat chiar din 
cuvîntul secretarului în con
ferință.

— Va să zică, spunea Corui, 
sfătuindu-se cu tovarășii săi, 
noi am început cu învățămîn- 
tul politic.

— Nu, i-a adus imediat ci
neva aminte. Instruirea orga
nelor noi alese a fost primul 
lucru cu care ne-am început 
activitatea.

Așa a și fost. împreună cu in
structorul comitetului raional 
U.T.M., comitetul comunal 
U.T.M. din Corueni a trecut 
imediat după adunarea de a- 
legeri la instruirea membrilor 
celor patru comitete ale or
ganizațiilor de bază U.T.M. din 
satele aparținătoare. Lămurind 
fiecăruia ce sarcini are, de ce 
trebuie să se ocupe în perioa
da următoare, comitetul comu
nal U.T.M. i-a ajutat pe mem
brii noilor organe U.T.M., ca, 
pe baza unor planuri chibzui
te, să treacă la îndeplinirea 
hotărîrilor adoptate în adună
rile generale de alegeri. 
Membrii comitetului comunal 
din Corueni, așa cum ținea să 
precizeze secretarul, au acor
dat o atenție deosebită învă- 
țămîntului politic. Imediat du
pă alegerea sa, comitetul co
munal U.T.M. a discutat într-o 
ședință cu toți secretarii or
ganizațiilor de bază U.T.M. și 
cu propagandiștii cercurilor de 
învățămînt politic U.T.M. Șe
dința a prilejuit un folositor 
schimb de experiență între 
propagandiști și a dat posibi
litatea comitetului comunal 
U.T.M. să ia măsuri concrete 
pentru ca în toate organizații
le de bază, în toate cercurile 
să se țină lecții și convorbiri 
la un nivel politic corespunză
tor.

Măsurile luate în acest sens 
de comitetul comunal U.T.M. 
și-au arătat curînd roadele. 
Chiar a doua zi locțiitorul se
cretarului, Cornel Perșa, a ple
cat în satul Baba și a ajutat 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. de aici și pe propagan
diști să se pregătească și să 
tină primul seminar. La fel au 
procedat și ceilalți membri al 
comitetului comunal. în cu
vîntul său la conferință Va
ier Corui a ținut să precizeze 
că pînă la 20 decembrie 1961 
în organizațiile din întreaga 
comună, în toate cercurile se 
predaseră două lecții și avuse
seră loc primele seminarii.

Cînd i-a venit rîndul la cu
vînt secretarului din Corueni, 
un tînăr de alături a ținut să-i 
mai reamintească odată :

— Să explici, Vaier și cum 
am organizat noi adunarea ge
nerală de la Baba.

Ce adunare generală avu
sese loc la Baba ? Vaier Corul

din

ne-a lămurit pe îndelete asu
pra acestui lucru.

In trei din cele patru sate 
ale comunei — Corueni, Dră- 
ghia șj Dealul Mare — toți ță
ranii muncitori și-au unit pă- 
mînturile în gospodării colec
tive. Nu de mult o bună 
parte din membrii întovără
șirii agricole din satul Baba, 
convinși de rezultatele bune, 
de belșugul din casele colecti
viștilor, au făcut cereri pentru 
a se organiza și Ia ei în sat 
o gospodărie colectivă. Organi
zația de partid comunală des
fășoară acum o bogată activi
tate politică de convingere a 
tuturor familiilor de țărani 
muncitori din Baba pentru a 
urma drumul larg deschis 
bunăstării și fericirii de gos
podăria colectivă.

Viața 
de organizație
Organizația de bază U.T.M. 

din satul Baba a contribuit 
din plin la desfășurarea mun
cii politice în sat. Discutînd 
cu tinerii despre politica parti
dului nostru în transforma
rea socialistă a agriculturii 
mulți din aceștia și-au expri
mat dorința de a cunoaște cît 
mai multe lucruri despre 
G.A.C. Pentru a le veni în a- 
jutor, comitetul organizației 
de bază a convocat o adunare 
generală U.T.M. deschisă în 
care să se discute despre „Dru
mul gospodăriei colective — 
drumul belșugului11. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
a întocmit un referat bo
gat și convingător pe baza 
unor exemple luate chiar din 
viața tinerilor țărani colecti
viști din satele comunei. Și 
pentru a face și mai rodnică 
și mai eficace această discu
ție comitetul comunal a suge
rat să fie invitați un număr 
de utemiști din gospodăria co
lectivă de la Corueni în 
frunte cu președintele. Iniția
tiva s-a dovedit valoroasă. Ti
nerii din Baba au ascultat cu

mult interes referatul prezen
tat de secretarul organizației 
de bază. Apoi s-au înscris la 
cuvînt, au cerut lămuriri. La 
numeroasele lor întrebări, des
pre viața și munca în gospo
dăria colectivă, au răspuns 
chiar tinerii colectiviști din 
Corueni. Dar cînd colectivistul 
Aurel Cristea, a spus că pen
tru zilele muncă efectuate în 
colectivă numai avans a pri
mit 720 kg. grîu, Iulian Bota 
a clătinat neîncrezător din cap. 
„Așa ceva nu-i posibil" a 
exclamat el.

— Dacă nu crezi — i-a răs
puns Cristea — eu zic că cel 
mai bun lucru ar fi să vii să 
mă vizitezi acasă și să vezi 
totul cu ochii tăi...

Comitetul comunal U.T.M. 
a folosit invitația făcută de 
Cristea și peste cîteva zile a 
organizat la Corueni o vizită 
cu toți tinerii din Baba. Iu
lian Bota l-a vizitat pe Aurel 
Cristea. A văzut cu ochii lui 
casa nouă, a vînturat în mîini 
boabele aurii de porumb și 
a cîntărit din ochi, cu chib
zuință țăranului, grîul din 
hambarul lui Cristea.

După ce tinerii colectiviști 
din Corueni le-au arătat și ex
plicat totul, fără nici o re
zervă. seara la eăminul cultu
ral în cinstea oaspeților, for
mațiile artistice au prezentat 
un frumos program care vor
bea despre bucuria muncii în 
gospodăria colectivă.

— Așa a fost, tovarăși, cu 
adunarea generală de la Baba 
— a încheiat Vaier Corui. Și, 
ca rezultat, cei mai mulți, 
printre care și utemiști ca 
loan Tuns, Dănăilă Tudoran 
și alții și-au făcut cereri pen
tru intrare în gospodăria 
colectivă. Dar noi nu ne-om 
apri aici; vom mai or
ganiza și alte acțiuni, care 
sînt în planul de muncă al 
organizației noastre ca să-i 
convingem pe toți să meargă 
pe drumul arătat de partid — 
drumul gospodăriei colective.

L ȘERBU

Tîndrul frezor Mihai Cojo
carii de la Uzina de strun
guri din Arad este fruntaș 
în producție. Organizîn- 
du-și bine munca, folosind 
în mod rațional mașina, el 
depășește lunar planul cu 

10-15 la sutâ
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din 
Negureni

a înființarea ei, 
gospodăria agrico- 
a colectivă „9 
lai“ din comuna 
legureni, raionul 

i Adamclisi, avea 3
vaci și 3 boi. în prezent secto
rul zootehnic este unul din 
principalele izvoare de veni
turi ale colectiviștilor. El nu
mără 434 taurine din care 112 
vaci, 20 juninci și 50 de vițele, 
2.250 de ovine cu lînă fină și 
sem.fină, 700 de porcine, pă
sări, iepuri de casă, stupi. A- 
șadar, un sector zootehnic 
complex, bine dezvoltat, cu 
care colectiviștii din Negureni 
se pot mîndri. Din cifrele enu
merate mai sus, rezultă că o 
atenție mai mare au acordat-o 
colectiviștii dezvoltării fermei 
de vaci. Așa este. în anul tre
cut numărul vacilor din pră- 
silă proprie a crescut cu încă 
35 de capete. în 1962 ferma va 
ajunge la 170 de vaci cu lapte: 
roșie de stepă, metiși de ro
șie, sură de stepă. Sînt vaci 
din rasele care, în condițiile 
specifice acestor locuri, dau 
bune rezultate. Că așa este, 
ne-o dovedesc producțiile de 
lapte care au fost în continuă 
creștere. Iată cîteva producții 
anuale pe cap de vacă furaja
tă : 1959 — 1300 1 ; 1960 — 
1484 1 ; 1961 (1 decembrie) — 
1808 litri. A sporit numărul 
vacilor, au crescut continuu și 
producțiile.

Pe ce bază au crescut pro
ducțiile ? Am primit răspuns 
de Ia cei ce se ocupă direct de 
acest sector. In primul rînd 
s-a acordat atenție amelioră
rii ras^’or, selecționării vițele- 
lor de prăsilă. In al doilea

Noi aparate moderne 
în unitățile sanitare

moderne, 
număr 
stoma 
primit 
„Den-

ale petrolișfi'or

și 
primit 
de 50 
pentru 
de fi

100 de noi 
Roentgen 
ca și cu

Clădirea grupului școlar 
minier din Anina, regiunea 

Banat

Pentru satisface
rea în cele mai 
bune condiții a oc
rotirii sănătății oa
menilor muncii, u- 
nitățile sanitare din 
întreaga țară sînt 
dotate în continua
re cu noi aparate 
medicale

Un mare 
de cabinete 
tologice au 
noul aparat „___
tior" fabricat la în 
treprinderea optică 
romînă. Noul apa
rat, prevăzut cu 
toate accesoriile 
moderne, permite 
efectuarea de per
forări dentare cu o 
turație pînă la 
300.000 ture pe mi
nut față de 8.000 
ture pe minut cît 
realizau vechile a-

parate. El îmbună
tățește mult calita
tea tratamentului, 
reducînd totodată 
durata lui. De ase
menea, cabinetele 
stomatologice au 
fost dotate cu a- 
proape 
aparate 
dentare 
nou instrumentar.

Policlinicile 
spitalele au 
un nou lot 
de aparate 
tratamentele 
zioterapie.

Pentru unitățile 
sanitare, unde se 
aplică tratamente 
cu izotopi radioac
tivi, întreprinderea 
de echipament e- 
lectrotehnic din Ca
pitală a produs a- 
parate pentru nu-

mărarea particule-* 
lor radioactive. Co
lectivul aceleiași în
treprinderi a ter
minat în 
zile primul lot de 
100 de 
cu care 
zestrate 
rele de 
pentru 
mediilor 
cu izotopi radioac
tivi.

Centrele de micro- 
radiofotografie din 
țară au primit 45 
de noi aparate 
Roentgen, iar unele 
laboratoare au pri
mit mobilier nou de 
specialitate, produs 
de întreprinderea 
„Electrometal" din 
Cluj.

aceste
radiometre 
vor fi în- 
laboratoa- 

specialitate 
detectarea 

infectate

(Agerpres)
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Luptînd pentru îndeplinirea 
ritmică a planului de produc
ție, petroliștii din schelele 
ploieștene au extras în prima 
decadă a lunii ianuarie în
semnate cantități de țiței peste 
plan. Brigăzile de producție 
din schelele Moreni, Urlați, 
Cîmpina, Boldești, Tîrgoviște 
au trimis în această perioa
dă în plus față de plan rafi
nărilor sute de tone de țiței 
cu un procent scăzut de im
purități. La depășirea planu
lui și îmbunătățirea calității 
țițeiului, o contribuție de sea
mă au adus-o măsurile luate 
de petroliști pentru perfecțio
narea procesului tehnologic de 
funcționare a sondelor ca: 
schimbarea dimensiunii pom
pelor de adîncime, combate
rea viiturilor de nisip, trata
mentele cu substanțe tensio- 
act.ve etc.

întrecerea petroliștilor a 
fost sprijinită și de construc
torii de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște, Ploiești și Cîmpi
na, care au trimis peste plan 
schelelor în primele 10 zile 
din acest an mai mult de 
10.000 tone utilaj petrolier 
pentru foraj și extracție.

(Agerpres)

(Agerpres)

Initiative 
rodnice
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rînd, an de an s-a asigurat 
vacilor o bază furajeră tot 
mai bună, mai consistentă. In 
al treilea rînd, au fost con
struite adăposturi spațioase 
corespunzătoare. Iată cîțiva 
factori care au dus la spori
rea producțiilor de lapte. Sînt 
aceste producții pe măsura 
posibilităților ? Nu ! Față de 
condițiile pe care le are gos
podăria colectivă din Negu
reni, producțiile puteau fi mult 
mai mari. Afirmația aceasta 
are la bază și următorul 
exemplu. Gospodăria colectivă 
vecină din Beilic are o fermă 
de vaci asemănătoare cu aceea 
a colectiviștilor din Negureni. 
Cam același număr de vaci, a- 
celeași rase, condiții la fel. 
Dar aici s-au obținut în anul 
1961 aproape 3000 de litri lapte 
pe cap de vacă furajată. Deci, 
cu peste 1000 de litri mai 
mult ca la Negureni. Un 
calcul sumar arată : dacă și 
colectiviștii din Negureni ar 
fi obținut de la cele 112 vaci 
ale lor producții ca la Beilic, 
s-ar fi realizat un plus de 
circa 10 vagoane de lapte.

Pornind de la aceste consta
tări, am căutat să aflăm care 
sînt cauzele ce fac ca produc
țiile de lapte la ferma de vaci 
să nu fie pe măsura posibili
tăților și condițiilor de care 
dispune gospodăria colectivă 
din Negureni. Una și cea mai 
importantă este marea fluc
tuație a îngrijitorilor-mulgă- 
tori. Firesc ar fi fost așa : pe 
măsură ce ferma de vaci s-a 
dezvoltat, paralel cu asigura
rea unor furaje consistente, a 
unor adăposturi bune, să fie 
aduși aici oameni de nădejde,

cu pasiune pentru această 
meserie. în atenția consiliului 
de conducere să fi stat perma
nent ridicarea calificării a- 
cestor oameni, grija pentru 
îmbogățirea cunoștințelor lor 
profesionale. Din discuțiile 
purtate a reieșit însă că mai 
mult ca în oricare alt sector 
de activitate al gospodăriei, 
la ferma de vaci a existat o 
continuă fluctuație de oameni. 
Numai în anul 1961 s-au 
schimbat sau au fost înlo- 
cuiți 15 îngrijitori. La unele 
loturi se întîmplă așa. într-o 
zi vacile sînt îngrijite de tată, 
în alta de fiul său, de frate, 
de soră și așa mai departe. Un 
singur om, Mircea Stoian lu
crează de mai mulți ani în a- 
cest sector. „Nu mai țin min
te cîți colectiviști „au trecut" 
prin această fermă" — ne-a 
spus el. „Se schimbă cum aș 
schimba eu cămășile. Am avut 
uneori situații neplăcute. * în 
primăvara anului trecut, cînd 
au început muncile la cîmp, 
m-am pomenit într-o bună zi 
doar cu un băiat. Amîndoi a 
trebuit să îngrijim, să furajăm 
și să mulgem 100 de vaci. Si
gur că n-am putut lucra cum 
trebuie. Producțiile au scăzut 
pe loc. Cred că s-au pierdut în 
două zile, pînă au venit alți 
îngrijitori, cel puțin 1000 de 
litri de lapte..."

Băiatul de care a pomenit 
Mircea Stoian e utemistul Mi
tică Zaharia. Lucrează la 
fermă de un an de zile. Cînd 
a venit aici, i s-a dat în pri
mire un lot de 15 vaci care 
dădeau producții slabe — 2-3 
litri pe zi fiecare. Acum vacile 
produc 7-8 litri pe zi. Toți cu

u apele fertili
zatoare se asea
mănă fabricile 
noastre socia
liste. Ele izvo
răsc pretutin

deni pe pămîntul țării, adu- 
cînd repede, pe locul unde ră
sar, mari transformări în în
fățișarea meleagurilor și în 
viața oamenilor.

Pentru Complexul de indus
trializare a lemnului din Tg. 
Jiu comparația pare a fi și 
mai potrivită. Colosul cu aco
periș ca dinții unui fierăstrău, 
vrînd parcă să taie cu ei norii 
alburii de iarnă de deasupră-i, 
își trage izvoarele chiar din 
munți. Din munții Godeanu- 
lui. De acolo, din bazinul fo
restier Cerna-Jiu își adună el 
hrana zilnică, transformînd-o 
apoi în placaj, parchet, mo
bilă...

Combinat forestier la Tg. 
Jiu! Numai cu doi ani 
în urmă, pe locul acesta 

era o luncă pe care se semă
na primăvara porumb. Mai în 
față, lîngă șosea, erau niște 
ateliere ale unei școli de me
serii. într-o bună dimineață 
insă lunca aceasta prinse să 
răsune de dntece. Erau tineri 
veniți, la chemarea partidu
lui, sâ-i ajute pe constructori 
la înălțarea unuia dintre im
portantele obiective industri
ale ale patriei. In multe după 
amiezi, dar mai ales duminica 
șantierul era plin de-a bine- 
lea: constituiți în brigăzi de 
muncă patriotică soseau, de 
prin împrejurimi, sute și mii 
de tineri.

La începutul anului 1960 
combinatul a fost gaia. Cons
tructorii au plecat mai depar
te pe cite șantiere. Dar o 
parte dintre acei tineri au ce
rut să rămînă si lucreze aici 
în fabricile complexului la a 
cărei construcție puseseră atita 
suflet. Se aflau printre ei: Ion 
Toropu, Constantin Ularu, Pa- 
rcachiva Muja» Grigore și 
Miana Pătrașcu, Năstase Bur
cea... Ce s-a intimplat cu ei ?

Ce fac ei azi ?
Pe fostul șantier tinerii a- 

ceștia nu se pricepeau decît la 
săpat, căratul pămîntului cu 
roaba, pregătirea mortarului 
pentru zidari sau împletirea 
sirmelor pentru armături.

Să intrăm în combinat, 
să-i privim. Toropu, fostul 
pător, a făcut o școală de 
lificare și lucrează acum 

g conducător la mașina de pre- 
j- sat. Ularu, parcă mai voinic 

și mai matur, e recepționer 
de cherestea. Paraschiva Mu- 

‘ ja conduce o brigadă de 12 
1 fete, trimise toate odată, de 

pe șantier, la școala de cali
ficare din Rîmnicu-Vîlcea. Lu
crează la deruloare, niște ma-

Constructorii de tractoare 
aplică și in acest an cu re- 
sultate bune inițiativa de a 
lucra ed puțin două iile pe 
lună cu materiale economisi
te. In sectorul turnatorie de 
fontă, prin modificarea teh
nologiei de turnare la unele 
repere, s-a economisit în pri
mele II iile ale lunii ianuarie 
o cantitate de materiale echi
valentă cu cea necesară con
fecționării pieselor pentru 800 
de tractoare. De asemenea, în 
sectorul forje, în urma folo
siri matrițării de precizie a 
fost redus adausul de prelu
crare eoonomislndu-se astfel 
în aceeași perioada 3,5 tone 
oțel laminat și alte materii 
prime. Oțelarii extinzînd sis
temul modern de turnare cu 
maselote exoterme au obținut 
din aceeași cantitate de ma
ter'al mai multe piese, iar 
consumul specific s-a micșorat 
simțitor.

Numai în decurs de un an, 
de cînd a pornit această ini
țiativă, constructorii au redus 
consumul de material pe trac
tor cu 141 kg.

care am stat de vorbă îl lau
dă pe flăcăul de 17 ani. De la 
Mircea Stoian, de la brigadier, 
el a învățat multe din tainele 
meseriei. E ' l" ’ ‘ .
efectuat 400 zile-muncă anul 
trecut. Dar...
s-a hotărît să plece din sec
torul zootehnic. „Mi-ajunge un 
an de zile, gata ! Să mai vină 
și altul în locul meu" — spu
ne el.

De ‘
să-și 
care 
bine, 
bune 
rea 
Organizația de bază U.T.M. nu 
i-a explicat nici lui și nici al
tor tineri colectiviști impor
tanța pe care o are sectorul 
zootehnic pentru gospodăria 
colectivă, pentru economia na
țională, nu i-a stimulat dra
gostea, interesul față de aceas
tă meserie.

Am arătat că pe măsură ce 
sectorul zootehnic s-a dezvol
tat, a fost nevoie de îngrijitori 
bine pregătiți. Era firesc ca 
organizația de bază U.T.M. să 
recomande consiliului de con
ducere pe cei mai buni ute
miști și tineri, cu dragoste 
pentru creșterea animalelor, 
ca să lucreze în sectorul zoo
tehnic. Din păcate nu s-a în- 
tîmplat așa. Iată o dovadă. 
Anul trecut, în aprilie, Ștefan 
Stoian, fostul secretar al or
ganizației U.T.M., a primit de 
la Comitetul raional U.T.M. A- 
damclisi un telefon : „Trimi
teți pentru mîine cinci tineri 
colectiviști la raion. Trebuie 
să meargă la un curs de 10 
zile în G.A.S. Ciocîrlia 1“

băiat harnic, a

Mitică Zaharia

ce vrea Mitică Zaharia 
schimbe meseria pe 

începuse s-o deprindă 
unde obținuse rezultate 
cîștigînd astfel aprecie- 
tuturor colectiviștilor ?

ți 
să- 
ca
ca

șini mari de tip greu al căror 
zumzet umple întreaga hală a 
fabricii de placaj. Fetele a- 
cestea, care și-au început pri
mele zile de muncă în fabri
că odată cu primele zile de 
activitate a complexului, se 
numără totodată și printre 
primii muncitori calificați ai 
acestui mare combinat fores
tier.

Așadar, tinerii aceia, sînt 
acum muncitori calificați. Dar 
cită mîndrie simt ei la gîndul 
că gigantul în care lucrează 
a crescut sub ochii lor, că se 
pot număra și ei, 
ceilalți muncitori, 
temeietorii lui. 
chemării parti
dului, au dat și 
ei uriașului ce 
creștea intr-o zi 
cît în șapte, ca-n 
poveste, forță și 
putere din ener
gia lor tînără. Ei 
l-au văzut ridi- 
cîndu-se de la 
primii metri cu- 
bi de beton tur
nat, cuprinzînd 
între ziduri trai
nice peste 40 hec
tare din fosta 
luncă. Și pe mă
sură ce se înălța 
își vedeau și ei 
realizate proprii
le năzuințe.

I-au ajutat pe 
constructori cu 
sufletul încărcat 
de emoții. Iși 
imaginau locurile 
unde aveau să 
fie instalate ma
rile mașini, le 
simțeau parcă 
trepidația și Incd 
de pe atunci se și 
crind la ele, stăplnindu-le cu 
iseustnțd puterea»

Și năzuința lor s-a împlinit.
Dar nu numai cei care au 

lucrat pe șantier au devenit 
muncitori calificați, oameni de 
nădejde ai colectivului socia
list. Tînăra cetate industrială 
de la poalele Parîngului ă 
fixat încă din primele luni de 
existență și în viața altor ti
neri drumuri drepte, în stare 
să trezească și să dezvolte pa
siunea pentru munca la mași
nă. Numeroși absolvenți ai 
școlilor medii din Tg. Jiu au 
ales calea muncii în fabrică. 
O bună parte dintre ei lu
crează azi în combinat ca 
muncitori de înaltă calificare.

alături de 
printre in- 
Răspunzînd

vreo altă unealtă de lucrat 
lemnul. Meseriile de șlefuitor, 
baițeri, grundier, mașinist au 
fost pentru fiecare tînăr in
trat în combinat meserii cu 
totul noi. Aici și le-au însu
șit. Peste 250 de tineri au ab
solvit cursurile școlii de cali
ficare de pe lîngă combinat 
și încă alți 300 le urmează, 
învățătura este o activitate 
permanentă; ea a devenit o 
coordonată de zi cu zi a vie
ții lor. Tineri muncitori intră 
seara în sălile de 
școlii medii din 
merg la școala de 
combinatului.

vedeau !u- socialismului.

ale
sau

clasă 
oraș, 

calificare a

alți tineri,Pe
precum Năstase 
Burcea, Savu 
Pîinișoară, Con
stantin Boicules- 
cu uzina i-a tri
mis la facultate. 
Ei sînt acum stu- 
denți, iar mîine 
vor fi ingineri. 
Boiculescu se 
trage dintr-o fa
milie numeroasă. 
Bunicii și părin
ții săi erau odi
nioară, cînd în 
țară stăpîneau 
capitaliștii și mo
șierii, cei mai 
săraci oameni 
din Vădeni. Ei 
nici n-ar fi știut 
atunci ce înseam
nă aceea faculta
te. Pe cînd astă
zi... Muncitori in 
bănci - 
imagine 
proaspătă 
v ele. t oare 
teristică

iată o 
mereu 
fi re- 
carac- 
numai

cînd lumea, cum e o
/ ) vorbă, acoperă pădurile 

de fag umerii de piatră 
ai Parîngului. Dar în afara 
joagărului, teslei și securei oa
menii din Gorj n-au cunoscut

m numit, mai la început, 
2^ printre cei care au lu

crat pe șantier și pe 
Grigore și Miana Pătrașcu. 
Cred că nu v-a fost greu să 
ghiciți că este vorba despre 
doi tineri, soț și soție. Gri
gore a venit pe șantier ca me
canic. Miana n-avea încă o 
meserie. A învățat-o la com
binat și lucrează la macara. 
Am întilnit-o sus, la postul 
de comandă urmărind cu a- 
tenție și pricepere mișcările 
mașinii.

Locuiesc lingă combinat, în- 
tr-unul din noile apartamente. 
Grigore este și el acum stu
dent, la un institut din Bucu
rești. Cu el am vizitat de fapt 
și combinatul, li fusese dor 
de muncitori, de foștii săi to
varăși de muncă și 
lucru 
ce a 
vadă, 
de la

și aproape fiecare loc de mun
că era pentru el o amintire 
frumoasă: „Vezi, dumneata, 
aici au muncit brigăzile noas
tre patru zile și patru nopți 
pe o ploaie cu găleata la în
cheierea lucrărilor pentru 
conducta de apă; aici s-a ți
nut prima ședință a comite
tului U.T.M.; aceasta este 
prima hală dată în func
țiune..."

Deși n-a plecat din combi
nat decît în toamnă, i se pă
rea că au trecut de atunci ani 
de zile. Intr-adevăr, multe 
s-au schimbat de cînd a ple
cat el deși lucrul acesta s-a 
petrecut doar cu cîteva luni 
în urmă. E aproape gata fa
brica de plăci aglomerate, la 
fabrica de placaj au intrat în 
funcțiune noi agregate, s-a 
terminat pavarea șoselei Vă
deni, care poartă acum nume
le de „B-dul 1 Maiu, s-a dat 
în folosință căminul pentru 
tinerii necăsătoriți, numărul 
apartamentelor pentru fami-1 
liști a ajuns la 298...

Cu apa 
seamănă 
Uzina nu 
îngrădit, 
de zid sau de sticlă. Dimpotri
vă aș zice că ea se revarsă în 
primul rînd în afară, pe stra
dă, în oraș, în viața oameni
lor. Combinatul de la Vădeni 
a făcut din satul Ecaterinei 
Teodoroiu — eroina de la Jiu 
— o frumoasă prelungire a 
orașului Tg. Jiu. Dar chiar 
orașul s-a schimbat. $i s-a 
schimbat mult. Pretutindeni se 
construiește: la gară, în cen
tru, la Vădeni. Valorificarea, 
în anii regimului nostru, a 
celor trei mari bogății 
partea locului: țițeiul, 
bunele și lemnul a făcut din 
Tg. Jiu un oraș cu o tinerețe 
deosebit de robustă și de in
tensă.

/^ntr-una din scrierile sale, 
Boris Polevoi, povesteș
te despre cîțiva tineri 

constructori care, încercînd 
să lase urmașilor o inscripție 
despre munca lor, nu-i găseau 
locul: pe zid plouă și 
putea șterge, pe vreun 
gament ar putea ajunge 
hivă fără s-o găsească 
nimeni. In cele din

înviorătoare se a- 
fabricile noastre, 
este numai un loc 
strîns între pereți

din 
căr-

primul 
pe care l-a făcut după 
ajuns acasă a fost să-i 
Cunoștea mulți oameni, 
portar pînă la director,

întîmpla dacă am. fugi și noi dinVACILE : — Ce a-ar

Comitetul organizației U.T.M. 
din G.A.C. a organizat în pri
pă o adunare generală des
chisă. Nu s-a discutat în prea
labil cu consiliul de condu
cere, cu tinerii care urmau să 
fie trimiși la acest curs. în a- 
dunare h s-a explicat tineri
lor pe scurt despre ce este 
vorba. Secretarul U.T.M. s-a 
ridicat și a spus : „Uite, merg 
și eu ! Cine mai vrea să mear
gă ?“ La ' " ’
aleși, în 
utemiștii Petre Marin, Nicu 
Tănase, Tudor Cristu și Marin 
Marin. Pus în fața acestui 
fapt, consiliul de conducere a 
aprobat plecarea lor și ca a- 
tare le-a făcut formele nece
sare. Tinerii au lucrat timp de 
zece zile alături de fruntașii 
producțiilor mari de lapte. Așa 
cum spuneau ei, în gospodăria 
de stat au învățat lucruri in
teresante, folositoare și au pri
mit adeverințe cu calificative 
bune. Cînd s-au întors de-a- 
colo însă...

...Au anunțat consiliul de 
conducere. Pentru un moment 
președintele le-a spus că nu 
are unde să-i repartizeze. Ei 
n-au insistat Ba, mai pe ur
mă, cînd li s-a propus să li se 
dea în primire loturi de vaci, 
au refuzat. Din cei cinci, doar 
Marin Petre, secretarul comi
tetului U.T.M. pe gospodărie,

întîmplare au fost 
afară de secretar,

și Nicu Tănase au lucrat cîte- 
va luni la ferma de vaci, apoi 
au dat și ei bir cu fugiții.

Faptul acesta vorbește des
tul de limpede despre a- 
tenția pe care a dat-o or
ganizația U.T.M. din gospodă
ria colectivă din Negureni 
îndeplinirii uneia din sarcini
le ei importante, aceea de a 
lămuri tinerilor colectiviști 
importanța sectorului zooteh
nic pentru dezvoltarea econo
mică a gospodăriei colective, 
de a-i mobiliza pe tineri la 
acțiuni concrete în scopul spo
ririi contribuției lor la dezvol
tarea șeptelului proprietate 
obștească. Petre Marin e se
cretarul comitetului U.T.M., 
iar Ștefan Stoian — membru 
în comitet. Amîndoi au fost la 
cursul de calificare în G.A.S. 
în loc ca ei să fi fost exem
plu pentru ceilalți tineri, să 
meargă primii să lucreze a- 
colo unde gospodăria are mai 
multă nevoie de oameni pri- 
cepuți, harnici, s-au complă
cut, ca și ceilalți, într-o stare 
de indiferență. In gospodărie 
sînt mulți tineri care îndră
gesc meseria de îngrijitor de 
vaci. De exemplu, acum cîte- 
va luni cînd au intrat în pro
ducție alte loturi de vaci, ute- 
mistul Petrică Tudor și tînă- 
rul Gheorghe Mitea au cerut 
consiliului de conducere să-i

sectorul zootehnic?
Desen : M. CARANFIL

repartizeze să lucreze aici. A- 
mîndoi lucrează cu tragere de 
inimă. Comitetul U.T.M. pe 
gospodărie putea, deci, să-și 
îndrepte atenția spre aseme
nea tineri și pe ei să-i reco
mande să meargă la calificare 
în G.A.S. Și, firește, așa s-ar 
fi petrecut lucrurile dacă co
mitetul U.T.M. ar fi privit cu 
toată seriozitatea și ar fi ac
ționat cu toată răspunderea 
pentru înfăptuirea uneia din 
sarcinile sale importante : mo
bilizarea tineretului la dezvol
tarea șeptelului proprietate 
obștească și la creșterea pro
ductivității animalelor.

Se poate spune că fluctua
ția îngrijitorilor de la ferma 
de vaci a fost într-un fel sti
mulată și de consiliul de con
ducere al gospodăriei. în loc 
ca îngrijitorii mai vechi să fie 
ajutați să se califice, să fie 
permanentizați și pe măsură 
ce se dezvoltă șeptelul să fie 
repartizați să lucreze aici oa
meni corespunzători, există 
părerea greșită ca în acest 
sector colectiviștii să lucreze 
prin rotație cîte un an de 
zile.

Iată principalele cauze care 
fac ca producțiile de lapte la 
G.A.C. Negureni să nu fie pe 
măsura posibilităților.

NICOLAE BARBU

s-ar 
per

la ar- 
apoi 

urmă
și-au spus rîzînd și aprobindu- 
se reciproc : „Inscripția este 
însăși munca noastră, tova
răși. Ea va rămîne, prin ea ne 
vom realiza". Majoritatea 
muncitorilor de la Complexul 
pentru industrializarea lem
nului din Tg. Jiu sînt tineri. 
Pentru mulți dintre ei prime
le zile de muncă înseamnă 
totodată și primele zile la 
școala uzinei. Și așa cum 
munca lor, alături de cea a 
muncitorilor vîrstnici, se 
simte pretutindeni în viața 
combinatului tot așa și com
binatul se resimte tot mai pu
ternic și tot mai profund în 
propria lor viață, deschizîn- 
du-le larg în față drumul 
muncii pentru socialism și al 
împlinirii visurilor lor.

V. BARAN

Pentru 
studenții 
gă lafeni

centrului 
se con- 

grup so-

Pentru studenții 
universitar Galați, 
struiește un nou 
cial cu o capacitate de 300
de locuri. Lucrările ce se des
fășoară la acest grup social 
au ajuns în stadiul de finisaj 
și nu peste mult timp studen
ții gălățeni vor beneiicia nu 
numai de un cămin nou, dar 
și de o cantină modernă.

In prezent studenții centru
lui universitar Galați se pre
gătesc pentru examenele 
rioadei de iarnă. Fiind 
bun prilej prin care ei 
mulțumi partidului pentru
nunatele condiții de trai și în
vățătură ce li se creează, la 
chemarea comitetului U.T.M. 
și a Asociației studenților pe 
institut, toți studenții se pre
gătesc pentru a obține la a- 
ceste examene note dintre cele 
mai bune.

pe- 
un 

pot 
mi-

T. OANCEA
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E dE de

Mindră, impunătoare 
înalță pe cheiul Dîmbovi
ței, silueta blocului cu 16 
etaje. In anul 1961 au fost 
construite și date în folo
sință oamenilor muncii pes

te 12.000 apartamente.
IM A GINI

BUCUREȘTENE

Minunate parcuri ale Bucu- 
reștiului! Tradiționala plim
bare a bucureșteanului are 
loc în cadrul festiv al na
turii radiind de verdeață 
sau de albul zăpezii. De 
aici se zărește cunoscuta 
clădire a Combinatului po
ligrafic „Casa Scînteiiu, lo
cul unde se tipărește „Scin- 
teia“, locul unde se tipă
resc anual milioane de cărți, 
locul unde s-a tipărit ți pa

gina de față—

Ai sosit în București. Co
bori din tren și ieși în piața 
Gării de Nord. Să zicem cd 
te întâlnești pentru prima 
oară cu Bucureștiul sau 
că nu l-ai văzut de cip- 
va ani. Vei rămine uimit 
ând vei avea în față acest 
nou peisaj, necunoscut cu 
cițiva ani în urmă. Uriașe 
blocuri cu balcoane ți fe
restre largi, încadrează pia
ța deoparte ți de alta. Par
că nu-ți vine sâ mai pleci 
de-aici. Ai tot sta să admiri. 
Și la u~mâ, rei spune min
dru: ^Bravo constructori!".

Maanl de Istorie a partidului. Pășești cu emoție pragul clă
dirii care adăpostește cele mai semnificative documente des
pre istoria partidului nostru, despre luptele duse împotriva 
■r-: L. -S re, condusă de
partid. Vizitind acest muzeu, tinere călător pe meleagurile 
Caprtalei, iți va fi dat să asculți o emoționantă lecție de 

istorie, de neuitat.

Una din cele mai frumoase construcții arhitectonice ale 
Bucur ești ului — Ateneul R.P.R. Aici a cîntat George Enescu, 
aici au loc cele mai importante manifestări culturale ale 
Capitalei. In anul 1961 au avut loc în Capitală 19.000 de 
manifestări culturale, la care au participat circa 3 milioane 

de bucureșteni.

Feerie de beton ți cristal — Piața Palatului R.P.R. 1 Dacă vii 
în București, nu uita, călătorule, să vizitezi și acest colț — 
poate cel mai mindru al orașului — pășește în noua sală a 
Palatului R.P.R. (vei fi uimit și mindru — te asigurăm), iar 
dacă dorești, fă-ți o fotografie, ca amintire, în fața blocului 

turn cu 14 etaje.

Această impresionantă vedere panoramică a fost luată de pe terasa uneia dintre noile /coli din cartierul GiuUjti. Una dintre cela 370 scoli ala Bucureștiului In care tnvafd «n clasele IV ■ XI) peste 180.000 elevi.



Peste trei zile încep examenele în facultăți. Nici o alipă nu med poate fi pierdută. La Căminul nr. 1 al Univer
sității „C. I. Parhon" din București studentele, în grupe de învățătură, repetă pînă noaptea tirziu materia.

PESTE
Graficul 

proiectelor
Pornind de la premisa că 

buna pregătire a examenelor 
se realizează nu in ajunul lor, 
ci pe întreg parcursul semes
trului, printr-o muncă ritmică 
și susținută, eforturile organi
zațiilor U.T.M. și asociațiilor 
studenților de la Institutul 
politehnic din Cluj s-au con
centrat pentru asigurarea con
tinuității studiului, parcurgerii 
și însușirii fiecărui capitol din 
materie la timpul potrivit. Iată, 
de exemplu, una din meto
dele folosite pentru stimula
rea ritmicității muncii la pro
iecte. In anii mari, fiecare 
delegat de grupă discută zilnic 
cu tovarășii asistenți care con
duc lucrările la proiecte și, pe 
baza acestei discuții, menține 
„la zi" un grafic care reflectă 
stadiul muncii fiecărui stu
dent. Mergînd astfel în sălile 
de proiecte ale grupelor 151, 
152 sau 153 din anul V Meca
nică, poți vedea că Radu Or
ban, Dumitru Bologan și alți 
fruntași la învățătură se apro
pie de pe acum de procenta
jul „sută la sută realizat". De 
cite ori săgeata graficului ră- 
mîne în urmă în dreptul nu
melui vreunui student, în gru
pă se discută faptul, iar cei 
întîrziați sînt ajutați pe aceas
tă cale să fie cu munca „la zi".

VIOREL HANDRALUCA 
student

Grupele 
de întrajutorare

„Trebuie si ne. pregătim cit 
mai bine pentru seminariiu — 
Si spunea studenta Lucia Bo
ros din anul I — Institutul pe
dagogic de 3 ani din Iași — 
colegei sale Ionel Adela. A- 
ceasta — cam pe la începutul 
anului. De atunci aceste două 
colege, cărora li s-au alăturat 
și altele, au format o grupă de 
întrajutorare. Orice problemă 
nelămurită în cadrul studiului 
individual este discutată în 
cadrul grupei, clarificată, a- 
profundată. Grupa lor de în
trajutorare nu este un caz izo
lat. La fel procedează și alți 
studenți cum sînt Sava Con
stantin, Bîrgăoanu Vasile, Cos- 
mei Mircea, din anul II — Na
turale, Pascal Petru, Gimigea 
Ștefan, Giurcă Vasile din a- 
nul II secția matematică. Ei 
muncesc demult împreună, 
simțind fiecare ajutorul tovă
rășesc al celorlalți. La fel au 
procedat și studenții anului I 
industrie ușoară de la Institu
tul politehnic din Iași. în gru
pele de întrajutorare formate 
aici îi poți găsi pe textilistul 
Dugală Leonte, venit de la în
treprinderea „Partizanul" Bra-

Ultima operație — con
trolul pieselor executate. 
Și de data aceasta becu
rile fabricate la Fabrica 
„Steaua electrică" din 
Fieni sînt de buna calitate.

Foto : prof. V. ORZA

(Urmare din pag. I-a)

rea unghiului optim. Și iată de 
aici o altă problemă :

2. Ascuțirea cuțitelor. îna
inte, o parte din ele erau date 
la ascuțitorie, la altele operația 
se făcea de către fiecare strun
gar. Și unii și alții își spu
neau că-și fac cum trebuie da
toria. Dar oamenii n-au stat 
să socotească prea mult cine 
are și cine n-are dreptate. Se 
pierdea timpul. Și apoi, orga
nizarea modernă a muncii a 
impus o hotărîre înțeleaptă : 
se va face ascuțirea centrali
zată a sculelor, în atelierul 
respectiv vor munci oamenii 
cei mai calificați.

S-au ivit și alte probleme. 
An de an, lună de lună chiar, 
strungăria a dat un procent de 
rebuturi din ce în ce mai scă
zut. De la 3—4 la sută a ajuns 
acum la 0,7—0,9 la sută. Ate
lierul de turnătorie care toar
nă coliviile pentru rulmenți 
face parte tot din secția strun- 
gărie. Numai că la ei rebutu
rile sînt încă mari. Pentru că 
nu sînt respectate prescripțiile 
tehnologice: nu se curăță cu 
atenție cochilele, se transportă 
necorespunzător compoziția de 
la cuptor la cochile ș.a..m.d. 
Și la strungari sînt cazuri cînd 
piesa nu se execută întocmai, 
cînd se dau rebuturi mai 
mari.

Iată deci o problemă im
portantă :

3. Respectarea cu strictețe 
a disciplinei tehnologice, mun

CÎTEVA ZILE - EXAMENELE I
șov, pe strungarul Begău Du
mitru, venit de la Azuga, a- 
mîndoi bursieri de întreprin
dere, dornici de a munci, de 
a învăța. învățînd în acest 
fel, fiecare se străduiește să se 
pregătească temeinic pentru 
examene.

VOICU VICTOR 
student

în fața primei 
sesiuni

în anul I al Facultății de 
economie generală a Institu
tului de științe economice 
„V. I. Leninu din București in
tensificarea pregătirii profe
sionale în vederea sesiunii de 
examene a început demult. 
Pentru ca rezultatele exame
nelor să fie cit mai bune, co
mitetul U.T.M. pe facultate și 
birourile U.T.M. de an au luat 
măsurile din vreme. Au fost 
organizate astfel, printre al
tele, și ore suplimentare de 
meditații.

Rezultatele bune în dome
niul pregătirii profesionale ob
ținute de studenți au fost îm
bucurătoare, mai ales la lim
ba rusă, economie politică, ma
tematici superioare și alte limbi 
străine, care constituie obiec
tele de examene din această 
sesiune. Printre studenții cu 
rezultate bune și care au mun
cit cu multă perseverență să-și 
asimileze materia la un nivel 
cît mai ridicat se numără Do- 
bre Ilie, Sasu Gheorghe, Va- 
silescu Eugen, Paraschiva Con
stantin, Mircea Aurel, Kiss A- 
lexandru și mulți alții. Stu
denții acestui an tint hotăriți 
să depună toate eforturile 
pentru a obține de la prima 

ca de educare a tinerilor în 
spiritul unei înalte răspunderi 
pentru ceea ce produc. Și mai 
mult, respectarea disciplinei 
de producție, înlăturarea com
pletă a absențelor nemotivate, 
a întîrzierilor, a învoirilor ne
justificate.

Și așa, punct cu punct, la

Ferestre deschise spre frumos
sfîrșitul anului trecut colec
tivul de la strungărie și-a fixat 
tot ce trebuie să facă pentru 
o bună organizare o produc
ției. Acum, în secție sînt foarte 
multe inele furnizate de forjă 
care așteaptă să fie prelucrate. 
Peste cîtva timp nu vei mai 
vedea însă nici urmă de inel 
care să aștepte mai mult de o 
zi, două pentru strunjit. Sar
cina de a realiza o productivi
tate sporită va fi realizată.

Productivitate 
și flori

La sfîrșitul anului trecut, 
am întîlnit în secția a- 
ceasta un colectiv care 

se ocupa de descoperirea re
zervelor interne în scopul spo
ririi productivității muncii. 
După ce au analizat toate posi
bilitățile, toate resursele, i-am 
văzut pe acești oameni la ma

sesiune de examene rezultate 
bune la învățătură.

DRĂGAN PETRE 
student

„Buletinul 
examenelor**

Studenții de la Facultatea 
de filologie a Universității 
„C. I. Parhonu folosesc tot 
timpul pentru o cît mai bună 
pregătire.

Problema pregătirii pentru 
examene nu s-a pus doar de o 
săptămînă-două. Cu o lună și 
ceva în urmă, biroul U.T.M. 
pe facultate o organizat con
sfătuiri la nivelul grupelor cu 
tema: „Pregătirea profesiona
lă a fiecărui student". In ca
drul acestor ședințe au fost 
luați în discuție studenți care 
nu se pregăteau pentru semi- 
narii și totodată s-a hotărît 
înființarea grupelor de întra
jutorare. Acum rezultatele sînt 
din ce în ce mai bune. Numă
rul studenților și al grupelor 
fruntașe a început să crească. 
Astfel grupe ca 560, 553, 558, 
559, 557 au devenit grupe 
fruntașe, grupe în cadrul că
rora toți studenții se pregă
tesc cu seriozitate.

Biroul U.T.M. a înființat și 
„Buletinul examenelor" unde 
zilnic se afișează materiale în 
care se vorbește despre felul 
in oare studenții se pregătesc 
pentru examene.

Pregătirea pentru prima se
siune de examene se desfă
șoară și sub semnul hotâririi 
ca nici un student să nu-și a- 
mine examenele.

Pentru ca rezultatele să fie 
cit mai bune în prima sesiune 
de examene s-au organizat și 
consultații la unele obiecte mai 
grele.

tAtaru vdlgil 
student

șina de calcul socotind cite 
procente de colo, cîte de din
colo— Totul se socotea științi
fic : anul acesta Indicele pro
ductivității va trebui să 
crească cu 15,4 la sută.

Există însă o rezervă internă 
căreia oamenii de aici n-au 
putut să-l calculeze procentul.

Această resursă este frumosul, 
introducerea esteticii în pro
ducție.

In timp ce urmăream in bi
roul șefului secției grija și 
chibzuință cu care fiecare din 
colectivul de descoperire a re
zervelor interne socotea fie
care amănunt, am văzut un 
plan. Pe o hîrtie erau înșirate 
măsuri care priveau introdu
cerea frumosului în secție.

— Pînă acum, ne răspunde 
șeful secției la întrebarea des
pre aceste planuri, noi am fă
cut cîte ceva în această di
recție, dar... știți, sîntem me
reu nemulțumiți. Mie-mi plac 
mult florile. Le plac și tineri
lor. Șl cu toții am vrea ca 
vaze cu cele mai frumoase 
flori să fie așezate și în sec
ție. Și vom face asta.

Dar nu numai atît. Iubitorii 
de frumos s-au îngrijit ca și 
parcul din fața secției să 
aibă un aspect cit mai plăcut.

Foto : N. STELORIAN

Pregătiri 
intense

Au mai rămas doar cîteva 
zile pînă la sesiune. In sălile 
de lectură de la cămin, la bi
bliotecă, aproape nu mai gă
sești un loc liber, un număr 
mare de studenți recapitulea
ză materia în vederea primu
lui examen.

Planificarea examenelor a 
fost făcută din timp. Pentru 
fiecare examen au fost lăsate 
un număr suficient de zile.

în toți anii de studii s-au 
fixat seminarii recapitulative 
în vederea examenelor care se 
apropie. De asemenea, s-a în
tocmit un program de consul
tații la fiecare catedră.

Studenții Institutului de me
dicină din Timișoara s-au an
gajat să promoveze integral 
sesiunea și cu note cît mai 
mari. Studenții anului VI, de 
pildă, s-au angajat să promo
veze toate examenele numai 
cu note de la 8 în sus.

Asistenții îndrumători de 
grupă au ținut legătura cu stu
denții din grupele lor pentru 
o pregătire cît mai judicioasă 
a examenelor. Unii i-au vizi
tat pe studenți chiar acasă.

în anul V Pediatrie a fost 
organizat un concurs profesio
nal „Cine știe pediatrie", care 
a antrenat întreaga masă de 
studenți. S-au remarcat prin 
claritatea răspunsurilor Mioara 
Marinescu și Georgeta Gă- 
geatu.

N-au fost uitați nici stu
denții din anii mici. Astfel, 
pentru studenții din anul I au 
fost organizate întilniri cu 
studenții fruntași la învățătură 
din anii mai mari pentru a le 
împărtăși din experiența lor. 
IOVC TRIP O X - TAUCEANU 

itudent

In toamnă s-au amenajat spa
ții verzi, s-au plantat pomi, 
trandafiri. Cit mai mulți tran
dafiri, brazi. Toți vor crește 
înalț! sub privirile atente și 
pline de grijă ale Iubitorilor 
de frumos din strungărie și 
din alte secții. Iar cine va vi
zita Fabrica de rulmenți din

Bîrlad nu se va putea abține 
să nu spună la plecare:

— Iată o uzină frumoasă I

O problemă de... 
culoare

Am greși dacă s-ar înțe
lege din cele spuse că 
acțiunea pentru mai 

buna organizare a muncii, de 
introducere a frumosului se 
duce de azi, de ieri la strun
gărie. Aici, există de mai mul
tă vreme o asemenea preocu
pare. Iată, de pildă, problema 
culorilor. Nu degeaba se spune 
culoarea păzește omul. Imagi- 
nați-vă un atelier, o secție în 
care toate utilajele, bancurile 
de lucru, conductele sînt vop
site în diferite culori, deschise, 
plăcute. Secția devine parcă 
mai luminoasă, mai vastă și e 
o plăcere să lucrezi în ea. 
Gospodarii de la Bîrlad s-au 
gîndit șl la aceasta. In acest

Hidrotunul 
înlocuiește 

munca a mii 
de oameni

Dr. Voițehovski, asistat de in
ginerii Nikolaev* Olenkov și 
Dudin, de la Institutul de hidrodi- 
namicS al filialei siberiene a Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., sînt 
autorii unui hidrotun ; o singură 
împușcătură a acestui tun, cu 300 
de grame de apă sub presiune, 
sfărîmă în bucăți o piatră de gre
sie groasă de 15 cm. Granitul se 
sfărîmă de la a treia împușcătură 
și uneori chiar de la prima. Din 
prima lovitură 300 de grame de 
apă străpung trei plăci din beton 
armat puse una lîngă alta, cu o 
grosime totală de 45 cm. Lovitu
ra unui astfel de tun provoacă o 
breșă într-o foaie de oțel de 
4 mm.

împușcătura hidrotunului este de 
40 de ori mai ieftină decît îm
pușcătura unui tun obișnuit. Pro
dus în serie, hidrotunul va costa 
mai ieftin decît o motocicletă. 
Pentru o împușcătură a sa nu este 
nevoie de nici măcar un miligram 
de explozibil și el oferă mult mai 
multe garanfii de securitate decît 
un tun obișnuit.

lată, pe scurt, principiul de func
ționare al hidrotunului : aerul com
primat la o presiune de 100 de 
atmosfere, accelerează un piston 
greu care pune în mișcare un 
alt piston, aflat în fața sa, cu un 
diametru mai mic, care pătrunde 
înfr-un cilindru, aidoma unei guri 
de tun, îngustate spre extremita
te. Dacă spre sfîrșitul deplasării, 
pistonul capătă o viteză de 10 
metri pe secundă, apa din cilin
dru este proiectată din orificiul 
îngustat cu o viteză de 1.000 m 
pe secundă, presiunea pistonului 

' atingînd 7.000 de atmosfere.
Fără a intra în amănuntele mo

dului de înapoiere a pistonului, 
se poate totuși preciza că aceas
tă mișcare se petrece sub acțiu
nea apei debitată în tun sub pre
siune, și aerul se comprimă din 
nou ; tunul funefionează automat 
fără ca în acest scop să se recur
gă măcar la o singură piesă de 
radio, folosindu-se numai siste
mele hidroautomatice.

Hidrotunul poate fi folosit în 
carierele de piatră, în mine, pe 
șantierele de construcții. Hidrotu
nul este racordat la un singur tub 
pentru alimentarea cu apă, cu o 
presiune de numai 20 de atmosfe
re. Pe loc, un hidrotransformator 
transformă această presiune, spo
rind-o la 100 de atmosfere, ceea 
ce este suficient pentru funcțio
narea agregatului. Hidrotunul va 
PUTEA ÎNLOCUI MUNCA A MII 
DE OAMENI.

an secția strungărie, ca și al
tele, va fi vopsită frumos, după 
norme științifice. Mașinile- 
unelte vor fi vopsite într-o cu
loare deschisă atrăgătoare, în 
vernil de exemplu, agregatele 
de la tratamentul termic în 
bronz alb, tablourile electrice 
în albastru, iar diversele tubu

laturi în culoarea pereților, fi
ind marcate cu dungi de di
verse culori.

Ambianța culoristică plăcută 
din secție va odihni privirile, 
va crea un climat plăcut, va 
stimula munca oamenilor și va 
contribui la obținerea unor 
înalț! indici de producție.

Intr-un asemenea cadru, ici, 
colo, printre mașini, vom ve
dea lucrînd tineri într-o ți
nută vestimentară corespunză
toare ; maiștri și ingineri în 
halate albastre, muncitori în 
salopete de aceeași culoare, 
cămăși curate și băști pe cap.

Revenind la aspect...

Ziua de la sfîrșitul sâptă- 
mînii de lucru are aici, 
la strungărie, cîteva legi. 

Este drept, ele n-au fost scrise 
nicăieri, dar au intrat puter
nic în obișnuința tinerilor și

ȘTIINȚĂ
Cum păstrăm produsele 

înmagazinate și însilozate
■ xistă două mari 

categorii de pro
duse agricole su
puse păstrării • 
produse cu un 
conținut redus de 

apă, în care intră semințele 
cerealelor, leguminoaselor, 
plantelor uleioase și produse 
care conțin o cantitate mare 
de apă, în care intră carto
ful, sfecla de zahăr și fura
jeră, napii și porumbul însi- 
lozat.

La produsele agricole care 
au o umiditate redusă, pă
strarea în condiții bune este 
garantată de respectarea cî- 
torva condiții de bază. Astfel, 
pentru o bună păstrare, se
mințele de cereale trebuie să 
aibă un conținut de apă sub 
14 la sută, umiditatea optimă 
fiind în jurul de 12 la sută. 
La semințele plantelor uleioa
se (floarea-soarelui, rapiță, 
ricin) umiditatea optimă de 
păstrare este de 8—9 la sută.

în afară de umiditate, se
mințele trebuie ferite în 
timpul păstrării de atacul di- 
feriților dăunători specifici 
magaziilor, cum sînt gărgări
țele. împotriva acestora se iau 
măsuri de combatere încă 
înainte de depozitare. în 
timpul iernii trebuie să se 
controleze cît mai des produ
sele înmagazinate, pentru a 
se observa dacă ele au fost 
atacate de gărgărițe sau dacă 
a apărut pericolul rozătoare
lor.

în ce privește grosimea 
stratului de depozitare, a- 
cesta este de 1,5 m în condi
ții obișnuite și de peste 1,5 m 
atunci cînd se iau măsuri 
speciale de aerisire a coloanei 
de semințe. Un mijloc de ae
risire a straturilor groase de 
semințe îl constituie introdu
cerea în coloana de semințe 
a unui cilindru dublu. Prin 
unul din acești cilindri coboa
ră aerul rece, iar prin al doilea 
cilindru urcă aerul mai cald 
din mijlocul grămezii de se
mințe și în felul acesta se a- 
sigură o aerisire permanentă. 
Cilindrii sînt concentrici (unul 
mai îngust, introdus în altul 
mai larg) și se construiesc din 
lemn sau din tablă.

O atenție deosebită trebuie 
să se acorde alegerii timpului 
de aerisire a magaziilor. Nici
odată semințele nu trebuie să 
fie mai reci decît aerul care 
vine din afară. în cazul cînd 
semințele sînt mai reci ele 
absorb vaporii de apă din aer 
și se aburesc, ceea ce are ca 
urmare încingerea, mucegăi- 
rea și pierderea puterii de 
germinație. Aerisirea magaziei 
urmărește să introducă un aer 
uscat și mai rece decît semin
țele. în afară de controlul ae
risirii, o atenție permanentă 
se acordă controlului tempe
raturii în interiorul grămezii.

La cartofi, morcovi, sfecla 
furajeră, butașii de sfeclă de 
zahăr, cea mai bună și mai 
avantajoasă metodă de păstra
re este păstrarea în pivnițe 
și bordeie, pentru că permite 
controlul în tot timpul iernii, 
menținerea unei temperaturi 
neschimbate în interior și dă 
posibilitatea să se intervină 
ori de cîte ori este nevoie 
pentru evitarea diferitelor 
neajunsuri.

în timpul gerurilor, răsuflă- 
torile pivnițelor și bordeielor 
se căptușesc cu paie sau gu
noi de grajd proaspăt, iar 
stratul de pămînt de pe bor
deie se mărește pînă la o ju
mătate de metru.

Cercetările și practica de 
producție au arătat că grosi
mea stratului de rădăcinoase 
din pivnițe este de maximum 
1 metru, iar în bordeie de 
1,2—1,5 m.

în tot timpul iernii în adă
posturile permanente (pivnițe 
și bordeie) trebuie să se ur
mărească menținerea unei 
temperaturi cuprinse între 1 
și 3°. Cînd căldura crește la 
4—5° trebuie să se intensifice 
ventilația, pentru a opri ur
carea temperaturii. Atunci 
cînd se constată o temperatu
ră de 8 grade trebuie să se 
verifice întregul depozit pen

acum se știu cu precizie cîte
va lucruri:

— Curățenia generală a ma
șinilor cu petrol, ungerea și 
gresarea lor.

— Orînduitul lucrurilor în 
dulapurile de la vestiare și în 
cele de scule, ornarea interio
rului lor, curățenie la spălător.

— Spălarea mozaicului de pe 
jos și trasarea cu alb a căilor 
de acces.

— Ștersul geamurilor secției 
și atelierelor.

Toate acestea, ca buni gos
podari ce sînt, le fac tinerii, 
și i-am văzut într-un aseme
nea sfîrșit de săptămînă la lu
cru. Ne-am uitat din întîm- 
plare în dulapul lui Savin 
Sandu. Sculele erau orînduite 
frumos deasupra unui carton 
curat, cuțitele erau ia un loc, 
burghiile într-altul și dispozi
tivele la fel. Acum cîteva luni 
nu întîlneai la el așa ceva, 
deci e o schimbare recentă. 
Am văzut apoi pe tinerii din 
brigăzile lui Constantin Tode- 
riță, Tudor Popescu, Dumitru 
Bejenaru și alții, împărțiți pe 
grupe, cum ștergeau geamu
rile. Și parcă altfel arăta fața 
atelierului, a secției. Gospo
darii frumuseții erau utemiș- 
tii. In adunările generale, la 
gazeta postului utemlst de 
control s-a spus : acolo unde 
lucrează utemiștii să fie cură
țenie și ordine exemplară.

Aici, la strungăria Fabricii 
de rulmenți din Bîrlad, tinerii 
au deschis larg ferestrele, cu 
vedere largă spre frumos. 

tru a vedea locul unde a în
ceput putrezirea. Ridicarea 
temperaturii se constată după 
umezirea straturilor superioa
re de cartofi și după picătu
rile de apă care apar pe ta
vanul pivniței sau bordeiului. 
Putrezirea se constată și după 
culoarea și mirosul miezului 
de cartof.

în silozuri, toată atenția 
trebuie să se îndrepte în di-

PE TEME
AGROTEHNICE

recția controlului riguros al 
temperaturii. în perioadele de 
îngheț ventilația încetează 
prin înfundarea cu paie a 
coșurilor de aerisire.

Dacă se observă prăbușiri 
ale coarnei silozurilor, a- 
ceasta denotă că în siloz au 
apărut zone în care a început 
putrezirea cartofilor. în acest 
caz se desface silozul în por
țiunea respectivă și se scot 
afară cartofii din porțiunea 
atacată, care se pot folosi 
fierți în hrana vitelor. După 
îndepărtarea porțiunii atacate 
silozul se reface, acoperin- 
du-se cu paie curate și cu 
pămînt. în timpul gerurilor 
mari este indicată acoperirea 
cu snopi de coceni de porumb 
sau cu paie, pentru a evita 
degerarea.

Spre sfîrșitul iernii, cartofii 
trebuie supravegheați cît mai 
des, pentru a nu încolți. Pen
tru împiedicarea încolțirii se 
încearcă o seamă de prepara
te chimice, printre care pro
dusul „Solunex“.

Incolțirea este de dorit nu
mai la tuberculii de cartof 
pentru sămînță. în acest caz 
trebuie să se asigure lumină 
cît mai multă pentru ca col
ții să rămînă cît mai scurți,

Ing. THEODOR MOSCALU 
candidat în științe agricole

Sâ zicem ca undeva, pe un cîmp, în plină campanie agri
colă, s-a oprit o semănătoare : tubul de conducere a semin
țelor s-a defectat. Nu-i nimic. Cu acest dispozitiv simplu, 
creat de un colectiv de ingineri și tehnicieni d© la Institutul 
de cercetări pentru mecanizarea și electrificarea agricul
turii, totul va fi refăcut într-un timp foarte scurt și lucrul va 

putea continua nestingherit.
Foto : AGERPRES

Lift pentru nave
Inginerii din Leningrad 

proiectează o instalație 
care va permite să se 

ridice nave Ia o înălțime de 
peste 100 m.

Se știe că de obicei pentru 
a urca in susul unor fllivii al 
căror curs este întrerupt de 
puternice centrale electrice, 
navele trec prin ecluze cu sas. 
Această problemă este rezol
vată cu totul altfel pe fluviul 
Enisei, în Siberia, pe albia că
ruia s-a construit hidrocen-

Automate în locul birourilor 
de informații

La Muzeul politeh
nic din Mosco
va se poate 

vedea primul auto
mat sovietic vorbitor 
care furnizează infor
mații și care este su
perior automatelor si
milare străine. La fie
care întrebare automa
tul dă nu numai răs
puns oral amplu, ci 
și arată imaginea o-

biectelor despre care 
este vorba.

Automatul răspunde 
la 500 de întrebări. 
Pentru a obține un 
răspuns, cu ajutorul 
unui disc telefonic, se 
formează un număr, 
care este numărul de 
ordine al întrebării. 
Peste 2-3 secunde pe 
ecran apare imaginea 
urmată și de explica
ția orală. Toate cele

Fibre sintetice deosebit de ieftine

La Institutul de fibre artificia
le și sintetice din Lodz, 
colectivul condus de ingi

nerul principal W. Sopela lucrea
ză la perfecționarea fibrelor arti
ficiale produse în Polonia.

în ultima vreme au început ex
periențe în domeniul tehnologiei 
producției de fibre din alcool po- 
livinilic. Se poate spune de pe 
acum că acestea vor fi cele mai 
ieftine fibre sintetice produse pînă 
acum. Ele vor costa mai ieftin 

rezistenți^ și groși. Pentru a- 
ceasta, încolțirea se face în 
camere speciale, în straturi 
cît mai subțiri, în prezența 
căldurii și luminii.

Sfecla de zahăr pentru bu
tași sau sfecla furajeră ee 
păstrează în cele mai bune 
condiții la o temperatură cu
prinsă între zero grade și 5 
grade. Aerisirea se menține 
mai bine datorită spațiilor 
mai mari dintre sfecle.

Cercetările oamenilor de 
știință urmăresc în continuare 
rezolvarea condițiilor optime 
de păstrare a produselor agri
cole, atît din punct de vedere 
al grosimii straturilor de de
pozitare, cît mai cu seamă a 
menținerii temperaturii, umi
dității și aerației în limitele 
cerute de fiecare produs în 
parte.

La porumbul-siloz, grija de 
căpetenie este aceea de a 
menține temperatura peste 
zero grade, astfel ca nutrețul 
să nu înghețe. După scoate
rea cantităților necesare con
sumului, nutrețul însilozat se 
acoperă cu saltele de paie sau 
cu straturi groase de paie.

Atunci cînd porțiunea des
coperită a înghețat, nutrețul 
se folosește în hrana vitelor 
abia a doua zi, după ce s-a 
dezghețat în camera de fura
jare.

în toate cazurile, la produ
sele însilozate se iau măsurile 
necesare pentru ca la dezgheț, 
să nu se infiltreze apa în in
teriorul silozurilor.

Respectarea tuturor măsu
rilor și în special controlul 
zilnic al produselor înmagazi
nate și însilozate ne ferește 
de pagube însemnate, care se 
pot înlătura ușor atunci cînd 
cauzele lor se descoperă la 
timp.

trala de la Krasnoiarsk, cea 
mai mare din lume. S-a hotă
rît ca aici cascada uzuală cu 
ecluze să fie înlocuită prîn- 
tr-un lift înclinat pentru nave.

O gigantică cameră de oțel, 
de înălțimea unei case cu pa
tru etaje, se va deplasa pe li
nii late, purtînd înăuntru nava 
care trebuie să meargă în su
sul sau în josul cursului 
apei.

Camera de oțel plină eu 
apă, va cîntări 6.500 tone.

500 răspunsuri sînt 
notate pe o bandă de 
magnetofon lungă de 
50 m și lată de 50 
mm.

Aparatului i se poa
te da orice program. 
El va înlocui cu suc
ces biroul de infor
mații din marile ma
gazine, iar la biblio
teci va comunica lis
ta recomandată de 
publicații și cărfi,

decît bumbacul. Noile fibre sînt 
extrem de rezistente ațît în sta
re uscată cît și umedă ; sînt re
zistente la acțiunea substanțelor 
alcaline a compușilor organici și 
a apei de mare ; nu putrezesc și 
nu se uzează prin frecare. Ele 
pot fi folosite în loc de bumbac 
la producția de țesături, precum 
și pentru țesături de cord folosite 
pentru anvelope, plase de pes
cuit, odgoane etc.



Semifinalele 
concursului republican 
de șah „Cupa satelor"

Federația romînă de șah a 
organizat un interesant con
curs republican de șah prin 
corespondență, dotat cu „Cupa 
satelor1*, deschis tinerilor mun
citori din mediul sătesc. A- 
ceastă competiție care a stîr- 
nit un deosebit interes în rîn- 
durile tinerilor din comunele 
și satele patriei noastre, se 
află acum în preajma etapei 
finale. încă din anul trecut 
pe adresa comisiei de organi
zare au sosit numeroase scri
sori din diferite colțuri ale 
țării, prin care iubitorii a- 
cestui sport de la sate cereau 
să fie înscriși la concurs. 
După ce s-au întocmit for
mele necesare, s-a dat... startul 
în această pasionantă între
cere sportivă prin corespon
dență, care a dat mult de lu
cru oficiilor poștale. In fie
care săptămînă s-au expediat 
numeroase scrisori sau cărți 
poștale din regiunile Crișana 
și Maramureș, din regiunile 
București și Oltenia, din Ba
nat, Argeș Galați, Iași etc.

Cu prilejul acestei competi
ții tinerii colectiviști care lu
crează pe ogoarele înfrățite din 
comuna Dascălu Creața, raio
nul Urziceni, au făcut cunoș
tință cu tinerii din comuna A- 
limpești, raionul Novaci, sau 
harnicii colectiviști din comu
na Căzanești-Slobozia, i-au cu
noscut pe colectiviștii din co
muna Comploșul Mic, raionul 
Sînicolau Mare. Intre aceștia 
s-au legat frumoase prietenii.

Pentru a afla unele amănun-

Cum se va desfășura 
turneul U. E. F. A«

ZURICH 11 (Agerpres). — Ieri 
seară a avut loc la Zurich șe
dința U.E.F.A. în cadrul căreia au 
fost stabilite prin tragere la sorți 
cele 4 grupe ale turneului inter-

Pe scurt
• La 12 ianuarie se va da 

startul de la Luxor în cea de-a 
9-a ediție a Turului ciclist 
internațional al Egiptului. A- 
nul acesta se vor întrece de-a 
lungul a 1425 km împărțiți în 
14 etape 30 de cicliști din 5 
țări : R. D. Germană, Iugosla
via, Grecia, R. P. Polonă și 
Republica Arabă Unită. Turul 
se va încheia la 27 ianuarie.

• Pe stadionul Bislet din 
Oslo se va desfășura în zilele 
de 3 și 4 februarie campiona
tul european masculin de pa
tinaj viteză. La competiție vor 
participa patinatori din 
U.R.S.S., Anglia, Finlanda, 
Franța, Suedia, Olanda, Ita
lia, Austria, R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană, Iugoslavia, 
Norvegia și alte țări.

• Fotbaliștii cehoslovaci își 
continuă pregătirile în vederea 
turneului final al campiona
tului mondial din Chile. în 
cursul lunii aprilie echipa 
R. S. Cehoslovace va susține 
două întâlniri amicale la Pra- 
ga cu echipele Suediei și Uru- 
guaiului.

(Agerpres)
------e-

Cinematografe
Porto-Franco: Patria (10; 

12,ÎS; 14,30; 16,45; 19; 21),
București (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15), Alex. Sahia 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Volga (11; 15; 17; 19; 21):
Agentul X 25 : Republica (8; 
10,15 ; 12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 
22) ; Toni Degețelul: Lumina 
(9,30; 13; 15,15; 17; 19; 21), 
înfrățirea între popoare (15 ; 
17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 
15; 17; 19; 21) ; Cinci zile și 
cinci nopți: Elena Pavel (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21);
Secerișul verde: Magheru 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. 
Fr.mu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), 8 Martie (11; 15; 17; 19; 
21), Arta ; Lumea aplaudă : 
V. Alecsandri (15; 17; 19; 21); 
Flăcări în taiga : Flacăra (15 ; 
17; 19; 21); Cavalerii teutoni 
(ambele serii: Popular (11; 
16,30; 20); Poveste despre o 
fată : Maxim Gorki (10,30 ; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Alex. Popov (10—21);
Tom Degețelul: 16 Februarie 
(11; 15,30; 18; 20,30); Poznașa: 
Central (10,30; 12,30; 14,30 ;
16,30; 18,30; 20,30); Cazacii: 
Victoria (10; 17; 19; 21), Flo- 
reasca (19); Mecanicul condu
cea trenul: Tineretului (15,30; 
17,15; 19; 20,45); Șoricelul și 
creionul — Cine a cîștigat 
cupa? — Flori de pe munți
— Suflătorul și flacăra — 
Prin rezervația naturală din 
Caucaz ; Timpuri noi (10—21) ; 
Program special pentru copii
— dimineața; 13 Septembrie 
(10—15) ; Doctorul din Bothe- 
now : 13 Septembrie (16; 18,15;
20.30) ; Pînze purpurii: Cul
tural (16; 18,15; 20,15) ; Zece 
pași spre răsărit: Grivița (15; 
17; 19; 21), G. Coșbuc (15; 17; 
19; 21), Aurel Vlaicu (15,15; 
17; 18,45; 20,30) ; Caidul: C-tin 
Dav.d (15; 17; 19; 21); Intîl- 
nire pe cablu : V. Roaită (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30), 23 Au
gust (10; 12,15; 14,30; 16,45;
19; 21,15); Raidul vărgat: Uni
rea (15; 17; 19; 20,45); Ulti
mul meu tango : T. Vladimi- 
rescu (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21); 

te despre desfășurarea „Cupei 
satelor", ne-am adresat zilele 
acestea tov. ing. C. ȘTEFA- 
NIU, președintele comisiei de 
șah prin corespondență din 
cadrul Federației romîne de 
șah.

— Cum se desfășoară a- 
ceastă competiție ?

— Această frumoasă între
cere de șah se desfășoară 
sistem turneu pe echipe, alcă
tuite din 3 concurenți. Echi
pele și-au fixat de la început 
concurenții care vor juca la 
masa I, a Il-a și a IlI-a. 
Fiecare concurent joacă cite o 
partidă cu partenerul din echi-

La prima etapă 
au participat 
78 de echipe

pele adverse. Pentru o mu
tare se acordă 3 zile, fără a 
se socoti timpul cît parcurge 
scrisoarea prin poștă. Notarea 
mutării se face complet, de 
exemplu e 2-e 4, C g 8-f 6.

— Cite echipe s-au înscris la 
„Cupa satelor" și care sînt re
zultatele pînă în prezent ?

— La prima etapă, semifi
nalele, s-au înscris 78 de echi
pe, care au fost împărțite în 
10 grupe. Printre concurenți se 
numără colectiviști, muncitori 
din G.A.S.-uri, S.M.T.-uri, în
vățători și elevi, cum sînt, de 
pildă, cei din comunele Valea

national de fotbal pentru juniori 
U.E.F.A. care se va desfășura între 
20 și 29 aprilie în R. P. Romînă. 
Cele 16 echipe au fost repartizate 
după cum urmează :

Grupa A : R. F. Germană, Por
tugalia, Belgia, R. P. Romînă ; 
Grupa B : R. P. Bulgaria, Olanda, 
Iugoslavia, Anglia; Grupa C : 
Turcia, R.P. Ungară, Franfa, Spa
nia; Grupa D : Italia, R. P. Polo
nă, Malta și Austria.

în întîlnirile din grupa respec
tivă selecfionata R. P. Romîne va 
juca la 20 aprilie cu Belgia la 
22 aprilie cu Portugalia și la 24 
aprilie cu R. F. Germană. Echipele 
clasate pe primul loc în cele pa
tru grupe se vor întîlni în semi
finale |a 26 aprilie ; cîștigătoarea 
grupei A va juca cu cea din 
Grupa C, iar învingătoarea din 
grupa B cu cea din grupa D. 
Finala va avea loc la 29 aprilie.

(Agerpres)

In monom pe patinoar
Foto : AGER PRES

Zeci de
(Urmare din pag. l-a) 

bienal. Poezii înflăcărate, pli
ne de patos revoluționar, poe
zii care să reflecte viața nouă 
din uzinele și satele patriei 
noastre, prefacerile înnoitoare 
din viața poporului romîn sub 
conducerea partidului drag nu 
pol lipsi din repertoriul care, 
în perioada ce urmează, este 
înfățișat maselor largi prin in
termediul artiștilor amatori, 
pe scenele cluburilor și cămi
nelor culturale.

Artiștii profesioniști, consi
derați pe bună dreptate de că
tre amatori drept frații lor mai 
mari, pot acorda un sprijin 
eficient artiștilor din între
prinderi și de la sate. Ar fi 
bine dacă inițiativa utemiști- 
lor și tinerilor actori de la 
Teatrul de stat din Bacău, 

Ierii, raionul Turda, Lăpușata, 
raionul Horezu, Ghioroc, ra
ionul Lipova, Dumbrăveni, ra
ionul Botoșani, Ziduri, raionul 
Rm. Sărat etc.

Pentru început și ținînd sea
ma că majoritatea concurenți- 
lor practică șahul de scurtă 
vreme, desigur că rezultatele 
sînt mulțumitoare. Concurenții 
au arătat pe parcurs multă pa
siune și perseverență. Au 
citit reviste și au studiat di
ferite cărți de specialitate, îm- 
bogățindu-și cunoștințele des
pre jocul de șah și astfel au 
obținut o serie de rezultate 
bune. Și în această privință 
pot menționa pe tînărul colec
tivist Gh. Radu din comuna 
Dascălu Creața, care a cîștigat 
pînă în prezent toate partidele 
disputate. De altfel, echipa 
sa, din care mai fac parte 
și colectiviștii Radu Constan
tin șl Gh. Voicu, s-a clasat pe 
primul loc în grupa a IV-a. 
Tot pe primul loc s-a clasat, în 
grupa a IlI-a, și echipa aso
ciației sportive „Podgoria" din 
comuna Ghioroc, raionul Li- 
pova. Un rezultat bun a obți
nut și echipa asociației spor
tive „Spicul" din comuna Câ- 
zănești, cîștigătoarea grupei a 
V-a. De asemenea, trebuie să 
arăt că o serie de concurenți, 
prin frumoasele rezultate obți
nute, au reușit să capete o 
clasificare. Astfel, concurenții 
Gr. Ștefănescu și N. Androna- 
che au obținut categoria a 
Il-a, iar echipa lor s-a afiliat 
la F.R.Ș. și participă la cam
pionatul republican. Apoi, nu
meroși concurenți care au 
participat la „Cupa satelor" 
s-au înscris de curînd la cam
pionatul republican de șah 
prin corespondență, individual, 
care va începe la 20 ianua
rie a.c.

Au fost și echipe care au 
obținut rezultate mai slabe, 
sau care, întîmpinînd unele 
greutăți, inerente începutului, 
s-au retras din concurs, cum 
sînt cele din comunele Poiana, 
raionul Sebeș, Matca, raionul 
Tecuci, Pojejena, raionul 
Moldova Nouă etc.

Menționez că prima etapă, 
semifinalele „Cupei satelor" la 
șah prin corespondență s-a în
cheiat zilele trecute. In pre
zent, comisia de organizare a 
început să trieze foile de con
curs primite, urmînd ca re
zultatele definitive să fie cu
noscute în prima parte a lunii 
februarie. Echipele clasate pe 
primele locuri în cele 10 grupe 
se califică pentru turneul fi
nal, care va începe la 1 mar
tie.

8. SPIREA

mii de artiști, milioane de spectatori!
care au lansat în urmă cu doi 
ani o chemare către toți tinerii 
actori ai tuturor teatrelor din 
țară, în vederea intensificării 
sprijinului dat de artiștii pro
fesioniști artiștilor amatori — 
inițiativă deosebit de valoroa
să pentru mișcarea teatrală de 
amatori — ar fi reeditată și în 
acest an.

Cu multă plăcere și recunoș
tință vorbesc actorii și regi
zorii amatori din satele regiu
nii Maramureș de sprijinul pe 
care-l dau de obicei unii ti
neri actori ai Teatrului de stat 
din Bata Mare cînd se depla
sează cu diverse piese de tea
tru la sate, așa cum s-a întâm
plat chiar recent. Și nu de pu
ține ori, datorită sprijinului a- 
cordat, formațiile de teatru 
respective s-au afirmat cu 
succes în fața spectatorilor.

Primirea
da către președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Romine, 
a ambasadorului 

Republicii Indonezia
Joi, 11 ianuarie a.c., pre

ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romine, Ion Gheorghe Mau
rer, a primit în audientă de 
prezentare pe ambasadorul 
Republicii Indonezia la Bucu
rești, Sukrisno.

-----•-----

Cu prilejul încetării 
din viață 

a însărcinatului 
cu afaceri al Finlandei 

la București, 
Matti Pyykko

Joi, 11 ianuarie au prezen
tat condoleanțe la Legația 
Finlandei din București, în 
numele guvernului și Consi
liului de Stat al R. P. Romî
ne, tovarășii: Alexandru Dră- 
ghici, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și minis
trul Afacerilor Interne, Come- 
liu Mănescu, ministrul Aface
rilor Externe, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Dionisie Ionescu, șe
ful Ceremonialului de Stat.

în aceeași zi au mai pre
zentat condoleanțe delegații 
din partea Ministerului Aface
rilor Externe, Ministerului 
Comerțului și I.R.R.CB.

La catafalcul defunctului au 
fost depuse coroane de flori 
din partea Ministerului Afa
cerilor Externe, Ministerului 
Comerțului și Corpului Diplo
matic din București.

INFORMAȚIE
Ambasadorul R. S. Ceho

slovace la București, Jaroslav 
Sykora, a organizat joi după- 
amiază o întîlnire prieteneas
că în cinstea delegației Aca
demiei cehoslovace de științe, 
condusă de acad. Jaroslav 
Kozesnik, vicepreședinte al a- 
cestei academii, care se află 
în țara noastră în vederea 
semnării planului de colabo
rare științifică pe anul 1962 
cu Academia R. P. Romîne.

Au participat acad. A. Jo
ja, președintele Academiei 
R. P. Romîne, Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului învățâ- 
mîntulul și Culturii, Vasile Du
mitrescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, M. Ra- 
lea, președintele I.R.R.C.S., 
Iorgu Iordan și I. S. Gheor
ghiu, vicepreședinți ai Acade
miei R. P. Romîne, Șt. Mllcu, 
secretar prim al Academiei 
R. P. Romîne, academicieni și 
alți oameni de cultură.

Au fost prezentate două fil
me documentare științifice din 
R. S. Cehoslovacă.

(Agerpres)

Pregătirea judicioasă a pie
selor, astfel incit spectacolele 
prezentate să aibă o ținută ar
tistică corespunzătoare, un re
pertoriu adecvat și cit mai 
mult prezentat maselor largi 
de oameni ai muncii, iată nu
mai cîteva deziderate pe care 
cel de-al III-lea Festival bie
nal de teatru „I. L. Caragiale" 
le pune în fața actorilor ama
tori.

Organizațiile U.T.M., tine
retul poate să aducă o contri
buție însemnată la reușita a- 
cestei mari întreceri artistice, 
ele fiind cît mai mult pre
zente în mijlocul colectivelor 
de amatori.

Principala sarcină a organi
zațiilor U.T-M. pentru reușita 
acestei mari întreceri artistice 
pe țară este de a mobiliza ti
neretul din întreprinderi și de

Discuți© despre calitatea produselor între trei tineri din 
brigada condusa de Petru Macovei din secția tîmplărie a 
Unității de industrializare a lemnului de la Vaduri, raionul

Piatra Neamț.
Foto : O. PLECAN

Adunare consacrată 
celui de-al V-lea Congres 

Sindical Mondial
Joi după-amiază a avut loc în 

sala Teatrului C.C.S. adunarea ac
tivului Consiliului Central al Sin
dicatelor și a activului sindical 
din orașul București, consacrată 
celui de-al V-lea Congres Sindical 
Mondial care a avut loc la Mos
cova între 4 și 16 
1961.

decembrie

A luat cuvîntul tov. Isac 
Martin, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, conducă
torul delegației sindicatelor din 
Republica Populară Romînă la 
cei de-al V-lee Congres Sindical 
Mondial, care a prezentat darea 
de seamă asupra lucrărilor Con
gresului și asupra activității des
fășurate cu acest prilej de dele
gația sindicatelor noastre.

Vorbitorul a subliniat că cel
de-al V-lea Congres Sindical Mon
dial — cea mai importantă și mai 
reprezentativă manifestare de 
pînă acum a sindicatelor, pe scară 
internațională — a avut loc în 
condițiile creșterii și întăririi con
tinue a sistemului mondial socia
list, care devine factorul determi
nant al dezvoltării societății con
temporane. Congresul de la Mos
cova a înarmat mișcarea sindica
lă internațională cu un program 
concret de acțiune pentru apăra
rea drepturilor fundamentale ale 
oamenilor muncii, pentru indepen
dența națională a popoarelor sub
jugate de imperialism, pentru 
progres social și pace în lumea 
întreagă.

OM UNA IM II MU TATU
(Urmare din pag. l-a)

pus la vot: aprobare în una
nimitate.

S-a vorbit apoi despre Ida 
Pop. Ea are numai 16 ani. ln- 
tr-o dimineață, primăvara tre
cută, oamenii au văzut-o plin- 
gind. Sosind ea cea dinții la 
grădină, a găsit o parte din 
răsaduri degerate. De ciudă 
Ida a plins ți l-a ocărit pe gră
dinarul șef care nu le spu
sese de cu seară fetelor să a- 
copere răsadurile. Unii, văzin- 
d-o cum plinge au rit, unii 
au făcut glume, unii i-au spus 
că-i un copil, dar mulți oa
meni care au judecat bine lu
crurile și-au dat seama că la
crimile acelea, copilărești in
tr-adevăr, erau de fapt durerea 
sinceră a Idei pentru paguba 
adusă avutului comun. Și gră
dinarul a fost criticat aspru. 
N-a fost singurul fapt de acest 
fel petrecut cu Ida Pop. Tine
rii cunosc bine munca ei, dra
gostea ei pentru gospodăria 
colectivă.

O fată cu un asemenea su
flet, care simte pentru intere
sele colective o asemenea pu
ternică răspundere, poate să 
poarte titlul de utemist 1 O 
dată cu votul de aprobare în 
sală s-a auzit un „da“ rostit 
aproape în cor.

Cel de al treilea utemist pri
mit a fost luliana Kabai. Mo
destă, ea a spus acolo : „Eu nu 
sînt un om deosebit*. E greu 
într-adevăr să definești pre
cis ce înseamnă un om deose
bit, de aceea tinerii care au 
vorbit despre ea în adunare 
n-au contrazis-o ci au povestit 

la sate pentru a participa cu 
entuziasmul ce le este propriu 
la transpunerea în viață a o- 
biectivelor festivalului de tea
tru — dezvoltarea mișcării ar
tistice de amatori, promova
rea unui repertoriu corespun
zător, lărgirea sferei de cu
prindere a maselor prin cît 
mai multe spectacole prezen
tate. Nu trebuie uitat faptul 
că acest festival, și în general 
asemenea importante acțiuni 
din viața artistică a amato
rilor, constituie un bun pri
lej pentru creșterea simți
toare a activității artistice, 
pentru ca aceasta să devină 
o tot mai largă mișcare de 
masă, cu o participare nume
roasă a tineretului.

De asemenea este util ca or
ganizațiile U.T.M. să antreneze 
un număr cît mai mare de ti

Referindu-se în continuare la 
activitatea delegației romîne la 
Congres, vorbitorul a arătat, prin
tre altele, că delegația a avut 
numeroase întîlniri și convorbiri 
tovărășești, deosebit de rodnice, 
cu reprezentanți ai sindicatelor 
din alte țări. De asemenea, în 
timpul șederii în U.R.S.S. ea a 
făcut vizite în întreprinderi din 
Moscova și în R.S.S. Azerbaid- 
jană, fiind înconjurată cu o deo
sebită dragoste de către oamenii 
sovietici.

Tov. Isac Martin a arătat apoi 
că sindicatele din țara noastră sa 
vor strădui să aplice în viață ho- 
tărîrile adoptate de cel de-al 
V-lea Congres Sindical Mondial ; 
ele vor lupta — însuflețite de 
sucesele de pînă acum — pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R., 
pentru progresul continuu al in
dustriei și agriculturii, științei și 
culturii, organizarea din ce în ce 
mai bună a întrecerii socialiste, 
stimularea inițiativei creatoare a 
maselor, aplicarea metodelor a- 
vansate de muncă, creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor.

Cuvîntarea a fost viu aplauda
tă. Cei prezenți au manifestat pu
ternic pentru unitatea și solidari
tatea internațională a celor ce 
muncesc, pentru Federația Sindi
cală Mondială, pentru pace și so
cialism.

(Agerpres)

dteva fapte despre ea. De 
multă vreme luliana Kabai 
este menționată pe panoul de 
onoare al gospodăriei. Timp 
de două săptămini, cit a du
rat vara trecută secerișul, a 
fost cea mai harnică dintre 
colectivistele care stringeau și 
legau snopii. Ea n-a lipsit în 
nici o zi de la lucru. A făcut 
330 zile-muncă in 1961. Este 
ceea ce se cheamă o fată har
nică $i conștiincioasă. Tinerii 
știu, ea n-a lipsit de la lucru. 
Pentru că a știut și le-o spu
nea și altora că prezența ei 
zilnică la muncile gospodăriei 
este necesară, este ceea ce li 
se cere tuturor.

Stăruința ei în muncă este 
dublată de seriozitatea cu care 
și-a îndeplinit obligația de a 
munci» da, de „a munci" pe 
scenă. Este una din interpre
tele teatrului de amatori al 
căminului cultural. Oamenii o 
iubesc în egală măsură și pen
tru că le este o bună tovarășă 
de muncă și pentru că este 
o bună și serioasa artistă ama
toare. Unii pe scenă apar pen
tru ei, alții pentru public, a- 
dică pentru că vor să le ofere 
oamenilor măcar o parte din 
hrana sufletească de care au 
nevoie.

luliana Kabai a fost primi
tă în U.T.M. cu unanimitate 
de voturi.

Am părăsit adunarea aceea 
cu sentimentul că am cunoscut 
prin acești trei noi utemiști și 
prin cei care le-au judecat și 
cîntărit faptele, calitățile su
fletești, un detaliu edificator 
din luminosul chip al genera
ției de tineri constructori ai 
socialismului.

neri la spectacolele prezentate 
în cadrul Festivalului bienal 
„I. L. Caragiale" a căror valoa
re educativă este îndeobște 
cunoscută. Organizarea chiar a 
unor discuții pe marginea 
spectacolelor vizionate este de 
asemenea binevenită.

De curînd au început în în
treaga țară primele faze 
ale celui de al III-lea Fes
tival bienal de teatru de 
amatori „I. L. Caragiale". 
Va fi și acesta, ca toate 
concursurile și festivalurile 
artistice cu care ne-am o- 
bișnuit în acești ani, o mare 
și frumoasă demonstrație a ar
tei de amatori, care s-a dove
dit a fi mișcarea artistică cu 
cel mai bogat repertoriu, cu 
cea mai frumoasă trupă, cu 
cele mai multe spectacole, cu 
cei mai mulți spectatorii

Dineu în cinstea delegației 
guvernamentale polone

Președintele Comitetului de 
Stat al Planificării Gh. Gas
ton Marin, a oferit joi seara 
un dineu în cinstea delegației 
guvernamentale polone, con
dusă de Ștefan Jedrychowski, 
membru al Biroului Politic al 
C-C. al P.M.U.P., președintele 
Comisiei de Stat a Planifică
rii de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Polone.

Au participat tovarășii Pe
tre Borllă, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului

SPECTACOLE MUZICALE 
PENTRU BRAȘOVENI
Interviul nostru cu tov. Ion Chirilă, 

directorul Teatrului Muzical 
și al Filarmonicii de stat „Gh. Dima" 

din Brașov

Orele 12. Aci» la Teatrul 
Muzical, ca pretutindeni 
în Brașov, munca e în 

toi. Scena sălii de spectacol e 
inundata de strălucitoare lu
mini. La indicațiile regizorului 
prind viață crhnpeie ale unei 
viitoare premiere a Teatrului 
muzical. într-o altă sala 
de repetiție, Ștefan Ruha, lau
reatul marilor concursuri mu
zicale de la Moscova, Bucu
rești, Paris, repetă cu orches
tra simfonică a Filarmonicii 
concertul lui Beethoven.

Mașinile care dirijează lo
cul decorurilor, ecoul vocali
zelor din camerele de studiu, 
exercițiile balerinilor, tot a- 
cest du-te-vino de actori, re
gizori, muzicanți, corepetitori, 
îți dau imaginea unei citadele 
artistice unde se pregătește 
cu migală suita de spectacole 
muzicale dedicate muncitori
lor din orașul de la poalele 
Tîmpei.

In răgazul cîtorva momente 
libere, tov. Ion Chirilă, di
rectorul Teatrului Muzical și 
al Filarmonicii brașovene, ne 
dă cîteva amănunte asupra 
spectacolelor ce vor fi prezen
tate în cursul anului 1962.

— Privind afișele Brașovului 
mi-a atras atenția titlul unei 
opeie neîntîlnite pe scenele 
altor teatre muzicale, „Tran
dafirii Doftanei". Este o lucra
re originală?

— Da. Una din Interesan
tele premiere montate în anii 
din urmă pe scena teatrului 
nostru. Opera — a cărei pre
mieră a avut Ioc recent — 
zugrăvește cîteva momente 
din viața și lupta din ilegali
tate, pentru eliberarea țârii, 
pentru victoria marilor idei 
ale marxism-lenînlsmului, a 
comuniștilor închiși la Doftana.

— Autorii operei sînt bra
șoveni?

— Da, atît compozitorul — 
Petri Norbert — cît șl libre- 
tistul — Daniel Drâgan —sînt 
concetățenii noștri. Țin sâ sub
liniez faptul câ primele spec
tacole cu această operă — 
pusă în scenă de regizorul 
bucureștean Hero Lupescu și 
avînd la pupitru pe artistul e- 
merît Dinu Niculescu — »-au 

în curînd pe ecrane

NOUL FILM ROMÎNESC

S-A FURAT 0 BOMBA

O producție a studioului cinematografic 
„București*1

Scenariul $i regia: ION POPESCU-GOPO

Prin O.N.T. CARPAȚ1
AGEVȚIÂ BUCUREȘTI

La odihnă și tratament
— Pentru anul 1962, toate stațiunile balneare și clima 

terice s-au deschis la începutul lunii ianuarie.
— Petreceți concediul de odihnă în stațiunile: Păltiniș,< 

Sibiu, Borsec, So vata, Tușnad, Lacul Roșu» precum și îni 
toate stațiunile de pe Valea Prahovei.

— Pentru tratament și cură, vă stau la dispoziție stațiu- > 
nile: Herculane, Buziaș Călimănești, Govora, Olănești,' 
Bazna, Sovata, Victoria etc.

— La Sinaia puteți beneficia de serviciile noului sana
toriu complet utilat, pentru tratarea nevrozelor astenice.

Toate aceste stațiuni special amenajate pentru sezonul 
de iarnă asigură condiții bune de cazare, masă și tratament

Reducere 50 la sută pe C.F.R., reduceri pentru copii.

Rețineți locuri din timp
Informații și înscrieri la Agenția din Bd. Republicii nr. 4 

șl 68 și filialele O.N.T. Carpati din orașele Călărași, Alexan 
dria și Giurgiu.

de Miniștri, Mlhail Florescu, 
ministrul Industriei Petrolului 
și Chimiei, Constantin Tuzu, 
ministrul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, membri 
ai conducerii unor ministere 
economice, precum și membrii 
și experții delegațiilor polonă 
și romînă.

Au luat parte Janusz Zam- 
browicz, ambasadorul R. P. 
Polone la București și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

bucurat de calda prețuire a 
publicului.

— „Trandafirii Doftanei" va 
fi singura premieră a acestui 
an?

— Nicidecum. Seria premie
relor abia a început. Pînă 
la sfîrșitul anului vom mal 
pune în scenă opereta „Voie
vodul țiganilor'* de Iohann 
Strauss (dirijor Petri Nor
bert, regizor Stela Florl- 
ceanu), cunoscuta opera a Iul 
Ceaikovski „Evgheni Oneghin“ 
(Regizor V. Cottescu, dirijor 
Gh. Lukacs) șl în premiera pe 
țară opera maestrului Sabin 
Drâgoi „Păcală" (regizor V. 
Cottescu, dirijor Gh. Lukacs).

— Trei opere și... nici un 
balet ?

— Firește câ n-am uitat nici 
baletul. Pregătim o searâ de 
balet care va cuprinde o sui
ta de spectacole pe muzicâ 
de Rimski Korsakov („Șhehe- 
rezcrda"), Mozart, („Mica sere
nadă") și Enescu „Rapsodia 
I-a”).

— Vreți să menționați dte- 
va dintre numele tinerilor ar
tiști care își vor da concursul 
la aceste premiere?

— Printre mulți alții Jean 
Penciu, Maria Brenziu, Euge
nia Voinescu, Vasile Pop, 
Spiss Ludovic, Ion Ghițâu.

— Am mai dori sâ aflăm 
numele cîtorva dintre oaspeții 
de peste hotare și din țară 
care vor apare ca soliști și 
dirijori ai Filarmonicii în pri
mele luni ale anului acesta.

— Gh. Badev (R. P. Bulga
ria), Ranțkoi Fiijak (Iugosla
via), Ion Voicu, Vladimir Or
lov ca soliști. Iar ca dirijori 
Paavo Berglund (Finlanda), 
Egxzzio Ma3sini, E mano îl Ele- 
nescu, Mircea Lucescu.

★
Interviul nostru s-a înche

iat. Directorul se grăbește 
spre una din săli unde se fac 
ultimele retușeri ale specta
colului la zi: opereta „Văduva 
veselă". !n seara acestei 
zile de început de ianuarie 
brașovenii au drept oaspete 
o reputată artistă sovietică — 
soprana Tatiana Sanina.

I. SAVA



In R. P. Bulgaria 
s-a editat:

O culegere 
din poeții romîni 

care au cîntat 
războiul 

de independență

Consfătuirea lucrătorilor
din agricultura R.S.S. Bieloruse

La 1 ianuarie la Gauhati 
(India) a fost inaugurată 
prima rafinărie de petrol 
din India, proiectată și uti
lată în întregime de R. P. 
Romînă. In fotografie: ve
dere parțială a instalațiilor 

de la Gauhati

Primirea cordială 
făcută lui A. L Mikoian

la Accra

V. A. ZORIN: O.N.U. trebuie 
să aibă un rol pozitiv 
în rezolvarea practică 

a problemelor dezarmării

XIENG KUANG. - Postul 
d© radio „Vocea Laostilui” a 
anunțat la 11 ianuarie că prin
țul Sufanuvong, președintele 
C.C. al Partidului Neo Lao 
Haksat, a acceptat să plece la 
Geneva la invitația copreședin
ților Conferinței de la Geneva 
pentru reglementarea proble
mei laoțiene.

★
VIENTIANE. - La 10 ianua

rie prințul Boun Oum a trans
mis copreședinților Conferin
ței de la Geneva cu privire la 
Laos un mesaj în care anunță 
că este de acord să plece la 
Geneva pentru a participa la 
o întâlnire a șefilor celor trei 
grupări politice laoțiene, răs
punzând astfel 
al celor doi 
conferinței.

recentului apel 
copreședinți ai

ACCRA 11 (Agerp.-e.) TASS 
transmite: Ziarele ghanexe din 
11 ianuarie publică la loc de 
frunte relatări amănunțite des
pre primirea extrem de cor
diala făcută la Accra lui A. L 
Mikoian, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 

., membru al Prexidiu- 
’ al P.C.U.S.

„Ghana Times* inti- 
știrea respectivă:

bule să ne amintească încă o 
dată că unitatea este cea mai 
mare necesitate pentru po
poarele africane. Noi în A- 
frica trebuie să ținem seama 
de exemplul Uniunii Sovietice.

SORA 11 (Agerpres). — 
„Cîntecul redutei" este titlul 
unei culegeri de poezii despre 
războiul pentru independentă 
din anii 1877-1878, publicată 
de Direcția Muzeului istoric 
din Plevna, care cuprinde poe
zii ale poeților clasid romîni 
Vasile Alecsandri și George 
Coșbuc și ale poefilor con
temporani Nicolae Dumbravă 
și Victor Tulbure.

Anunțînd apariția culegerii, 
ziarul „Vecerni Novini" subli
niază că „ea cuprinde, de ase
menea, note biografice ale 
autorilor poeziilor și un articol 
despre felul în care războiul 
pentru independență a fost o- 
glindit în poezia romînă. Ea 
este ilustrată cu tablouri ale 
pictorilor romîni care au parti
cipat la ofensiva trupelor ro- 
mîne în anii 1877-1878 și la 
luptele eroice de la Plevna, 
Grivița, Oreahovo și Smîrdan, 
unde vitejii romîni, umăr la 
umăr cu eroii ruși, și-au văr
sat sîngele pentru eliberarea 
Bulgariei*.

MINSK 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Minsk 
au început lucrările Consfă
tuirii lucrătorilor din agricul
tura R.S.S. Bieloruse la care 
participă Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Consfătuirea va discuta 
sarcinile ce revin lucrătorilor 
din agricultura Bielorusiei.

Raportul la consfătuire a 
fost prezentat de Kiril Mazu
rov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Bie- 
lorusia.

La consfătuire participă, de 
asemenea, reprezentanți din

Ucraina, Lituania, Letonia și 
Estonia.

★
ROSTOV PE DON 11 (Ager

pres). — TASS transmite: La 11 
ianuarie s-a deschis la Rostov pe 
Don Consfătuirea lucrătorilor din 
agricultura zonei Caucazului de 
nord.

La lucrările Consfătuirii partici
pă Ghennadi Voronov, prim-vice- 
președinte al Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., și Dmi
tri Poleanski, președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.F.S.R.

în ședința din dimineața zilei 
de 11 ianuarie a luat cuvîntul 
Dmitri Poleanski.

Să fie respectate normele 
dreptului internațional 

față de R. D. Germană

U.R.S.S., 
lui C.C.

Ziarul 
tulează 
„Sîntem foarte bucuroși că vă 
aflați aici!'. Ziarul subliniază 
că mii de locuitori din capi
tala Ghanei l-au salutat cu 
căldură pe A. L Mikoian pe 
întregul traseu de la aeroport 
la reședința sa.

In articolul de fond „Ghana 
Times" scrie: „Vizita în țara 
noastră a domnului Anastas 
Mikoian ca invitat de onoare 
al președintelui adaugă o 
nouă pagină glorioasă la is
toria Ghanei si Africii'.

Relevînd că Uniunea Sovie
tica a obținut cele mal mari 
succese datorită eforturilor 
unite ale tuturor republicilor 
care fac part© din ea, ziarul 
scrie: sosirea lui Mikoian tre-

Republica Dominicana

Acțiuni împotriva
lui Balaguer

SANTO DOMINGO 11 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Santo Domingo al agenfiei 
Associated Press relatează că la 
10 ianuarie consiliul provizoriu al 
Universi-tă] . din Santo Domingo a 
hotărft să-l IrJăfure pe președin
te'© Republicii Dominicane, Joa
quin Balaguer, din funcția de pro
fesor de drept civil în cadrul a-

Indici ai unui faliment total
Presa internațională relevă șubrezenia regimului sud* vietnamez
SAIGON 11 (Agerpres). — Tot 

mai numeroase devin indiciile fa
limentului total al regimului de 
teroare instaurat de Ngo Dinh 
Diem în Vietnamul de sud cu a- 
jutorul protectorilor săi americani. 
Datorită mărfurilor americano pla
sate pe piața sud-vietnameză la 
prețuri de dumping, precum și a 
diverselor altor forme de presiuni 
ale capitalului S.U.A., peste trei 
pătrimi din numărul rafinăriilor de 
zahăr și două treimi din numărul 
întreprinderilor de textile, amîn- 
două ramuri industriale cheie alo 
Vietnamului de sud, și-au între
rupt activitatea. Numărul șomeri
lor totali și parțiali a ajuns la 1,5 
milioane. Ca rezultat al evacuă
rilor forțate, al recrutărilor silite 
și al raidurilor de pedepsire multe 
regiuni agricol© s-au depopulat. 
La țară domnește o foamete cum
plită. In trecut patrie a orezului, 
Vietnamul 
în 1961 
S.U.A. și 
cuitori ai 
dăcini și , . . ,
octombrie trecut, de cînd s-a pro
clamat „starea excepțională", pre
țurile mărfurilor au crescut de 
două și trei ori. Nivelul impozi
telor esta fără precedent, atingînd 
700 piaștri pe an pe cap de lo
cuitor, adică praful a 300 kg de 
orez.

în același timp aparatul mili
tar și represiv a crescut nemăsu
rat. Potrivit relatărilor publicației 
„Canadian’S Far Eastern Newslet
ter*, în numai cinci luni de cînd 
vicepreședintele S.U.A., Johnson, 
șl Ngo Dinh Diem au semnat 
ceea ce de fapt reprezintă un 
pact militar bilateral, efectivul

sud a fost nevoit 
importe orez 
alte țări. Mulți 
se hrănesc cu

de
să 

din 
săi 

scoarță de copaci.

din 
lo- 
ră-

Din

forțelor «mat© diemisi© • fost 
sporit de la 150.000 I© 270.00C 
d© oameni, efectivul *șo-zise«<x 
forțe de miliție de ie 60.000 la 
100.000 de oameni, iar al poli
ției de la 40.000 ia 90.000 d© 
oameni. La fiecar© 140 d© locui
tori revine un polițist. Numai bu
getul poliției din Saigon est© d© 
peste 300 de milioane piaștri, tn 
timp ce bugetul pentru întregul 
învățămînf elementar ©st© doar d© 
71 milioane piaștri.

în aceste condiții populația sud- 
vietnameză s-a ridicat cu hotărîre 
împotriva oprimării sălbatice la 
care este supusă. Tot mai însem
nat© devin succesele forțelor 
populare. Autoritățile americana 
și cele sud-vietnameze încearcă 
să erate că această situație se 
datorează unei pretins© interven
ții din nord. Afirmațiile lor sînt 
dezmințite chiar de unele organ© 
de presă ca, de pildă, revista 
„U. S. News and World Report”, 
care, referindu-se la acțiunile for
țelor patriotice, scrie : „Acesta 
este un război adevărat, dar nu 
o invazie".

înfățișarea hidoasă a regimului 
diemist este cît se poate de ni
merit zugrăvită de ziarul londo
nez „Daily Express" . „Regimul 
președintelui Diem din Vietnamul 
de sud a fost în repetate rînduri 
demascat ca o dictatură fascistă 
cufundată pînă în gît în nepotism 
și cîrmuită cu ajutorul terorii", 
subliniază ziarul. Poliția și nepo
tismul, scria la rîndul său ziarul 
francez „Aux Ecoutes du Monde", 
sînt cei doi stîlpi de susținere ai 
lui Ngo Dinh Diem „această crea
tură a Departamentului de Sfat". 
Sub loviturile forțelor patriotic©,

cestei universități. Rezoluția adop
tată de consiliu 11 acuză pe Ba
laguer că nu a întreprins nici un 
fel de măsuri pentru arestarea 
asasinilor și celor care au supus 
torturilor pe studenții șl profeso
rii dominicani uciși și arestați In 
cursul anului trecut.

Potrivit agenfiei, consiliul pro
vizoriu al Universității din Sanfo 
Domingo, care a fost instalat cu 
numai trei ziie în urmă, a acuzat, 
de asemenea, pe Balaguer că este 
un „dictator îndărătnic* caro s-a 
opus din toate puterii© sai© auto
nomiei universității.

în același timp, după cum rela
tează agenția Prensa latina, eleva 
tuturor școlilor medii din Santo 
Domingo au declarat grevă cert nd 
reab iii* area profesorilor care au 
avut de suferit în timpul dictatu
ri hi Trujillo.

BERLIN 11 (Agerpres). - 
W. Ulbricht, președintele Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane a răspuns la întrebările 
reprezentantului Societății a- 
mericane de televiziune „Co
lumbia Broadcasting System", 
Shore.

Dacă rămășițele celui de-al 
doilea război mondial vor fi 
lichidate în curînd, dacă se 
va încheia Tratatul de pace, 
iar Berlinul occidental va de
veni un oraș demilitarizat, nu 
va fi nevoie de nici un fel 
de noi măsuri de apărare, a 
declarat W. Ulbricht în legă
tură cu una din întrebări. 
Dacă însă continuarea politi
cii „războiului rece”, a insti
gatorilor și activității dușmă
noase din partea S.U.A. și a 
R. F. Germane împotriva Re
publicii Democrate 
va face necesară 
unor noi măsuri, 
R. D. Germane, de 
cord cu statele 
Ia Tratatul de la Varșovia nu 
va întârzia să întreprindă mă
surile necesare. Principalul 
nu-1 constituie însă problema 
frontierii, ci problema respec
tării normelor dreptului inter
național față de Republica 
Democrată Germană.

In privința posibilităților de 
reunificare a Germaniei, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane a spus prin
tre altele:

Calea spre rectificarea Ger- 
maniei poate fi liberă numai 
atunci cînd trupele americane 
vor părăsi teritoriul Germa-

niei occidentale, cînd aceasta 
va ieși din N.A.T.O. și cînd 
poporul însuși va înlătura do
minația militariștilor. Atunci 
poporul german va găsi 
și mijloacele pentru o 
legere reciprocă între 
două state germane.

căile 
înțe- 
cele

NEW YORK 11 (Agerpres) 
TASS transmite: V. A. Zorin, 
reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., a prezentat 
la Universitatea din Prince
ton o comunicare despre re
zultatele primei etape a lu
crărilor celei de-a XVI-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

V. A. Zorin a spus că a ac
ceptat invitația de a vizita 
universitatea care i-a fost a- 
dresată de Asociația din Prin
ceton pentru sprijinirea O.N.U., 
întrucît schimbul de păreri 
între reprezentanții diferite
lor cercuri din U.R.S.S. și 
S.U.A. este un mijloc impor
tant de îmbunătățire a rela
țiilor dintre cele două țări.

Cea de-a XVI-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., 
a declarat V. ^A. Zorin, s-a 
desfășurat în atmosfera unei 
agravări serioase a relațiilor 
internaționale, în atmosfera 
conflictelor tot mai puternice 
în diferite părți ale lumii, ceea 
ce nu a putut să nu lase o 
anumită amprentă asupra dis
cuțiilor purtate în diferite co
mitete și la ședințele plenare 
ale sesiunii.

Pe de altă parte, Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S., care a 
avut loc în acest timp și care 
a confirmat linia consecventă 
a politicii sovietice de coexis
tență pașnică a statelor și a

adoptat grandiosul plan de 
construire a comunismului în
U. R.S.S., a exercitat o puter
nică influență asupra caracte
rului și rezultatelor discuțiilor 
în legătură cu cele mai impor
tante probleme internaționale 
care au figurat pe ordinea de 
zi a sesiunii Adunării Gene
rale.

în cuvin tar ea sa V. A. Zo
rin a Insistat asupra felului 
în care s-au desfășurat la se
siune discuțiile în problema 
dezarmării.

O.N.U., a spus în încheiere
V. A. Zorin, trebuie să aibă 
un rol pozitiv în rezolvarea 
practică a problemelor dezar
mării, în înfăptuirea măsuri
lor de întărire a păcii gene
rale, în stabilirea colaborării 
internaționale în diferite do
menii. In ultimul timp, guver
nul sovietic a depus eforturi 
susținute în vederea stabilirii 
acestei colaborări și pentru 
rezolvarea prin tratative a 
problemelor litigioase care 
creează disensiuni între țările 
noastre. Ne exprimăm speran
ța că și guvernul S.U.A. va 
contribui la aceste eforturi 
pentru a lichida împreună în
cordarea internațională peri
culoasă, principalele cauze ale 
acestei încordări și a asigura 
coexistența pașnică a statelor 
cu sisteme sociale diferite.

«■

Germane 
aplicarea 
guvernul 
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R. S. Cehoslovacă: Cîteva din 
cele 1340 de apartamente mo
deme construite înti-o subur

bie a orașului Jiikoy „Sîntem

La Institutul electrotehnic unional „V. I. Lenln* din Moscova 
(creat acum 40 de ani din Inițiativa lui Lenln) s-a construit 
un nou tip de transformator de 2250 Kvr. In fotografie noul 

tip de transformator

Ședința guvernului 
provizoriu algerian

RABAT 11 (Ageipres). — Mo
hamed Yazid, ministrul Informații
lor al guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, a dat citire 
comunicatului cu privire la ședin
ța G.P.R.A., care a durat patru 
zile.

în comunicat G.P.R.A. a relevat 
sprijinul permanent acordat po
porului algerian de țările Africii, 
Asiei, Amarieii Latine și de țări
le socialiste.

Guvernul 
evoluția înregistrată 
privește rezolvarea

algerian a subliniat 
în ceea ce 

pașnici a

ALGERIA: Teroarea
ALGER 11 (Agerpres). — Pro- 

fitînd de îngăduința autorităților, 
fasciștii ucid cetățeni pașnici în 
Algeria, pun la cale atentate cu 
bombe împotriva oricăror francezi 
„suspeefi*, adică bănuifi de a 
simpatiza cu mișcarea de elibera- 

nafională a poporului algerian. 
cursul zilei de miercuri fasciș- 
din O.A.S. au comis în Algeria 
de atentate care s-au soldat 
12 morfi și 38 de răniți.

re
în 
tH
33 
cu_____ __ ___________

în principalele orașe din Algeria

fără a fi
Scrisorile

ținuți în închisoare, 
judecați, de 17 ani“
unor deținuți politici greci

problemei algeriene prin tratati
ve. El șl-a reafirmat hotărîrea de 
a apropia momentul instaurării 
păcii în Algeria și de a obține 
un acord care să permită să se 
traducă în viață în mod sincer și 
loial dreptul poporului algerian 
la autodeterminare și indepen
dență pe baza tuturor garanțiilor 
necesare poporului algerian, pre
cum și a garanțiilor referitoare la 
interesele legitime ale Franței și 
ale populației europene din Al
geria.

COPENHAGA 11 (Ager
pres). — In ziarul „Land og 
Folk" au fost publicate scri
sorile sosite recent la redac-

DELHI 11
miting care

fascistă se întețește
— Alger, Oran, Bone, Constan
tine domnește o atmosferă încor
dată. Deși în aceste orașe există 
forțe masive polițienești și ale 
jandarmeriei, O.A.S.-iștii, fără să 
se sinchisească, ucid și aruncă în 
aer clădiri. Criminalii fasciști au 
mers pînă acolo îneît miercuri au 
organizat un atac cu mitraliere 
împotriva unei școli elementare 
din Alger, omorînd pe unul din 
învățători, rănind alțl doi învăță
tori și cîfiva școlari.

(Agerpres). — La un 
...... 9 __  a avut loc la Bom
bay, ministrul Apărării al Indiei, 
Krishna Menon, dezvăluind sub
stratul campaniei deșănțate anti- 
indiene din Occident în legătură 
cu lichidarea dominației coloniale 
portugheze asupra pămîntului In
diei, a declarat că blocul agresiv 
al N.A.T.O. intenționa să trans
forme Goa într-o bază militară.

Respingînd acuzațiile Occiden
tului, potrivit cărora India nu ar 
fi urmărit să reglementeze în mod 
pașnic problema Goa, ministrul a 
subliniat că aliații Portugaliei nu 
au formulat propuneri concrete cu 
privire la rezolvarea pașnică a 
problemei pe calea tratativelor.

ție din partea a doi deținuți 
politici greci, aflați în închi
soarea de pe insula Hagios — 
Evstratios, din Marea Egee.

„Din această insulă a dez
nădejdii, încătușată, scriu pa- 
țrioții greci, ne ridicăm vo
cea de protest împotriva fap
tului că încălcîndu-se consti
tuția, sîntem ținuți în închi
soare fără a fi judecați de 17 
ani.

Prieteni din întreaga lume! 
Prieteni 
țiunile, 
Sîntem 
căldura 
tat față 
țurile pămîntului. Acordați-ne 
ajutorul vostru încă o dată 
pentru a distruge sîrma ghim
pată care ne înconjoară, pen
tru a deschide porțile închi
sorii și pentru a elibera pe 
gloriosul nostru luptător pen
tru libertate, eroul național al 
Greciei, Manolis Glezos, pen
tru a pregăti triumful demo
crației, pentru 
mejdia unui 
care amenință 
stră patrie".

de toate rasele și na- 
albi, negri, galbeni! 
profund mișcați de 
și sprijinul manifes- 
de noi din toate col-

a lichida pri- 
război nuclear 
minunata noa-
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(Urmare din pag. I-a) 

toare își intensifică lupta 
zdruncinând prin aceasta ba
zele imperialismului. Crește 
organizarea și coeziunea ma
selor în lupta pentru pace, de
mocrație și progres; în acea
stă luptă se încadrează po
poarele de pe continente în
tregi.

Colosalele schimbări revo
luționare care au avut loc în 
ultimii ani în viața societății 
umane și-au găsit reflectarea 
nemijlocită în mișcarea inter
națională de tineret. Consta
tăm cu satisfacție că masele 
largi de tineri devin pe zi 
ce trece o formă militantă ac
tivă a luptei popoarelor pen
tru pace, coexistență pașnică, 
dezarmare și independență na
țională, împotriva colonialis
mului și imperialismului pen
tru un viitor mai bun. Tine
retul din Asia, Africa și A- 
merica Latină joacă un rol din 
ce în ce mai activ în acea
stă luptă. Tineretul Uniunii 
Sovietice și al țărilor socia
liste participă activ la reali
zarea grandiosului program 
de construire a societății co
muniste, aducînd o contribuție 
importantă la lupta pentru 
pace și progres. în aceste con
diții — a subliniat vorbitorul 
— noi considerăm că este 
foarte important să întărim 
unitatea tinerei generații, să 
luptăm pentru o și mai mare 
coeziune și organizare a tu
turor acestor mișcări într-o 
singură mișcare puternică, 

pentru pace, împotriva Impe
rialismului și colonialismului, 
în același timp trebuie să fa
cem o delimitare clară între 
forțele păcii și forțele războ
iului, să urmărim cu vigilență 
mașinațiunile dușmanilor pă
cii și să-i demascăm sub orice 
odăjdii pacifiste s-ar ascunde 
aceștia. Este deosebit de im
portant să întărim unitatea în
tregului tineret în lupta pen
tru pace și dezarmare împo
triva colonialismului și impe
rialismului.

Mai departe vorbitorul a 
subliniat că noi pături de ti
neri din noi țări și continente 
se îndreaptă către F.M.T.D. în
trucît organizația reunește în 
prezent elementele cele mai 
progresiste ale mișcării de ti
neret contemporane: tineretul 
țărilor socialiste care participă 
activ la construirea societății 
comuniste, care dă exemplu și 
deschide drumul luptei pen
tru un viitor mai bun tinere
tului din celelalte țări; uniu
nile comuniste ale tineretului 
din țările capitaliste care 
luptă cu consecvență pentru 
pace și drepturile tineretului, 
care dau dovada unei solida
rități eficiente cu popoarele 
și tineretul care luptă pentru 
independență națională; orga
nizațiile de tineret care duc o 
luptă consecventă pentru pace, 
democrație și progres, împo
triva colonialismului și im
perialismului.

In încheiere P. N. Reșetov a 
spus:
- Linia F.M.T.D. este justă,

Lucrările
lozincile ei pentru pace, prie
tenie, independență națională 
și un viitor mai bun sînt clare 
și sînt înțelese de tineretul în
tregii lumi. Să ne consacram 
eforturile pentru mobilizarea 
maselor largi ale tineretului în 
lupta pentru realizarea aces
tor lozinci și sarcini, pentru 
întărirea unității tinerei ge
nerații a lumii.

La microfon se aud rostite 
cuvinte într-o limbă puțin cu
noscută. In cabinele lor, trans
latorii tălmăcesc însă pe înțe
lesul tuturor cele spuse de 
orator. Vorbește Hânninen M. 
Olavi, secretar general al Ti
neretului Democrat din Fin
landa. Vorbitorul a adus sa
lutul tineretului finlandez și 
a exprimat mulțumiri gazde
lor romîne pentru ospitalita
tea manifestată față de parti- 
cipanții la sesiune. Reprezen
tantul finlandez a subliniat 
prestigiul pe care F.M.T.D. îl 
are în rîndurile tineretului 
finlandez. Chiar și membri ai 
organizațiilor ce nu fac parte 
din F.M.T.D. recunosc autori
tatea federației noastre, o 
consideră ca fiind cea mai 
mare și cea mai influentă. La 
baza succeselor obținute de 
F.M.T.D. stă politica sa justă, 
principiile sale progresiste 
conforme intereselor majori
tății generației tinere. De aci 
trebuie desprinsă concluzia: 
această politică justă trebuie

sesiunii Biroului F. M. T. D.
continuată și în acest fel să 
asigurăm federației aceleași 
succese și în viitor.

O expunere largă, multila
terală, a făcut-o Christian 
Echard, reprezentantul tine
retului comunist din Franța. 
El a subliniat din capul locu
lui că bilanțul activității 
F.M.TD. demonstrează remar
cabilele succese obținute. Ge
nerația tînără a zilelor noas
tre acționează cu mai multă 
energie ca oricînd pentru 
pace, pentru independență na
țională, pentru o viață mai 
bună.

Echard a relevat că proble
ma numărul 1 a contempora
neității este cea a luptei pen
tru apărarea păcii, pentru 
coexistență pașnică. Raportul 
de forțe a devenit favorabil 
forțelor păcii, mișcării demo
cratice și antiimperialiste din 
lume. Reprezentantul tinere
tului comunist francez a sub
liniat marea forță mobiliza
toare a concluziilor celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
care a reafirmat că în zilele 
noastre războiul nu mai re
prezintă o inevitabilitate, 
care s-a pronunțat cu tărie 
pentru coexistența pașnică a 
statelor cu sisteme sociale 
diferite.

Vorbitorul a scos în eviden
ță marele avînt al mișcării 
organizate a tineretului în 
lupta pentru pace, împotriva 

imperialismului, avînt care se 
sprijină pe puterea mișcării 
de tineret din țările socialiste, 
pe forța mișcării de tineret 
din țările eliberate de sub 
jugul colonialist sau care 
luptă pentru eliberarea lor 
națională, pe tăria mișcării 
existente în țările capitaliste 
care reunește forțe largi ale 
tineretului muncitoresc, de
mocrat

Christian Echard a comu
nicat că este însărcinat de or
ganizația studenților din 
Partidul Socialist Unificat din 
Franța de a transmite cererea 
lor de aderare în calitate de 
mebru observator al F.M.T.D.

Perjesi Lâszlo, secretar al 
C.C. al U.T.C. din R. P. Un
gară a subliniat în cuvîntul 
său marea însemnătate a se
siunii Biroului Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat insistând asupra faptului 
că pentru tânăra generație ca 
și pentru toate popoarele 
problema esențială a contem
poraneității o reprezintă a- 
părarea păcii. Tineretul din 
R. P. Ungara acordă o înaltă 
apreciere activității F.M.T.D., 
consideră linia sa politică 
justă. Creșterea rândurilor 
F.M.T.D. demonstrează presti
giul internațional al Federa
ției.

Prizco Barroso, membru în 
conducerea organizației Tine
rilor Revoluționari din Cuba, 

a prezentat un tablou lumi
nos al vieții și luptei tinere
tului Cubei libere. El a ară
tat că poporul Cubei s-a eli
berat de exploatarea monopo
lurilor nord americane și a 
ales drumul socialist care va 
duce la satisfacerea tuturor 
speranțelor și idealurilor sale, 
speranțe și idealuri pentru 
care tineretul Cubei a vărsat 
atîta sânge. Tineretul și po
porul cuban sînt hotărîți să-și 
verse și ultimele picături de 
sânge în apărarea minunatelor 
lor cuceriri Vorbitorul a sub
liniat puternica solidaritate a 
tineretului și popoarelor de 
pretutindeni cu cauza Cubei 
revoluționare.

Reprezentantul tineretului 
cuban a spus că generația tî
nără din țara sa sprijină ac
țiunile F.M.T.D. în apărarea 
păcii mondiale, în lupta pentru 
independență națională, pen
tru democrație și progres. în 
America Latină F.M.T.D. se 
bucură de un deosebit presti
giu, are din ce în ce mai 
multă încredere.

Ascultăm cu interes și pe 
alți vorbitori. Printre ei se 
află Margono, reprezentant al 
Uniunii Tineretului Popular 
Indonezian și Thomas Michael 
Jala, din partea Ligii Tinere
tului Comunist din Canada. 
Printre numeroasele fapte 
menționate de vorbitor reți
nem un amănunt semnificativ: 

tinerii canadieni . au strâns 
140.000 de semnături pe o pe
tiție împotriva înarmării nu
cleare a Canadei.

Pauza de prânz, un scurt 
itinerar în decorul iernatic al 
Bucureștâului și apoi dezba
terea continuă în același ritm 
susținut. La reluarea lucră
rilor, participanții la sesiune 
ascultă raportul prezentat de 
Claude Gatignon, secretar ge
neral al F.M.T.D., cu privire 
la sarcinile F.M.T.D. în pregă
tirea celui de al VIII-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
și Studenților. Vorbitorul a 
subliniat amploarea mondială 
a pregătirilor pentru Festival 
care au intrat acum într-o 
fază hotărîtoare, reliefind di
versitatea formelor utilizate. 
Este deosebit de semnificati
vă prezența unor forțe noi la 
pregătirile acestui Festival în 
comparație cu cel de la Vie- 
na. în aproximativ 80 de țări 
se desfășoară pregătiri pentru 
festival. Organizațiile partide
lor guvernamentale din Gha
na, Senegal și alte țari au 
luat, o atitudine pozitivă față 
de Festival. Pentru prima oa
ră va participa Consiliul ti
neretului din Mauritania. 
Uniunea Națională a Studen
ților din Franța $i Uniunea 
Studenților Liberali din Ger
mania occidentală au adoptat 
o poziție favorabilă Festiva
lului. Vorbitorul a prezentat 
o suită largă de amănunte 
caracteristice doveditoare ale 
răsunetului festivalului. Re
gele Nepalului, președintele 
Cubei și numeroase alte per

sonalități au și adresat decla
rații în sprijinul Festivalului.

Secretarul general al 
F.M.T.D., după ce a subliniat 
aportul pe care Federația îl 
va aduce la pregătirea Festi
valului, a afirmat că cel de 
al VIII-lea Festival de la 
Helsinki va fi o nouă dovadă 
a posibilității de cooperare și 
de relații prietenești între or
ganizațiile de tineret și tinerii 
din lumea întreagă.

Reprezentantul tineretului 
finlandez Hănninen Olavi, a 
prezentat o informare intere
santă cu privire la stadiul ac
tual al pregătirilor pen
tru Festival în Finlanda, rele
vînd ecoul pe care această 
manifestare l-a stârnit în rîn
dul unor mase importante ale 
tineretului finlandez.

Dezbaterile în legătură cu 
primele două puncte al ordi- 
nei de zi continuă. Iau cuvîn
tul reprezentanți ai altor or
ganizații de tineret: Rolf 
Weissbach, reprezentantul U- 
niunii Tineretului Liber Ger
man din R. D. Germană, 
Wang Chao Hua, secretar al 
C.C. al U.T.C. din R. P. Chi
neză, Dara Tawfik, reprezen
tant al Federației Tineretului 
Democrat din Irak, Dașa Mol- 
kova, reprezentanta Uniunii 
Tineretului Cehoslovac, San
tiago Ara vena Mendoza, re
prezentantul Tineretului Radi
cal din Chile, Karin Yttergren, 
reprezentanta Tineretului De
mocrat din Suedia și repre
zentantul Tineretului Cornut 
nist din Argentina.
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