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După terminarea însămînfărilor de toamnă, mecanizatorii de la gospodăria de sfat „Țepeș Vodă“ 
din regiunea Dobrogea, pregătesc terenul pentru însămînfarea din primăvara anului viitor.

Foto: AGERPRES

RITM INTENS - lUCRlRHOR
AGRICOLE DE TOAMNĂ!

In ultima săptămînă oame
nii muncii din agricultură 
și-au concentrat atenția asu
pra arăturilor adinei și ferti
lizării terenurilor ce vor fi în- 
sămînțate în primăvară.

După cum rezultă din da
tele Consiliului Superior al 
Agriculturii, în întreaga țară 
au fost arate pînă acum mai 
mult de 1900 000 hectare, 
ceea ce reprezintă aproape 
jumătate din suprafața plani
ficată. în regiunile București, 
Galați și Dobrogea, unde mij
loacele mecanizate sînt mai 
judicios folosite, au fost arate 
aproape 65 la sută din tere
nurile prevăzute.

O dată cu arăturile au fost 
încorporate în sol 1 350 000 
tone îngrășăminte naturale și 
însemnate cantități de îngră
șăminte chimice.

Celelalte lucrări agricole de 
toamnă fiind aproape termi
nate, iar ploile căzute îmbu
nătățind condițiile de efectua
re a arăturilor, este necesar

să sc intensifice aceste lucrări 
pentru a le termina în cel mai 
scurt timp pe toate terenurile 
prevăzute. Trebuie, de ase
menea, să se grăbească trans
portul gunoiului de grajd, 
pentru a fi incorporat adine 
sub brazdă o dată cu arătu
rile.

Atît ogoarele de toamnă, cît 
și fertilizarea terenurilor, 
fiind lucrări de bază pentru 
asigurarea unor producții a- 
gricole sporite în anul viitor, 
ele trebuie să fie făcute po
trivit recomandărilor institu
telor de cercetări agricole, di
ferențiat în funcție de condi
țiile specifice ale unităților.

In organizarea muncilor, a- 
tenția consiliilor agricole, in
ginerilor agronomi și a con
ducerilor G.A.S., S.M.T. și 
G.A.C. trebuie să fie îndrep
tată spre folosirea din plin a 
numărului sporit de tractoare 
existent în agricultura noas
tră în prezent, precum și spre 
realizarea de lucrări de cît 
mai bună calitate.

(Agerpres)

Cită afen|ie se citește pe fata elevului Banyay losif din clasa a IX-a de la Școala medie nr. 25 „Mi- 
hail Sadoveanu“ din Capitală I Și cu cită pasiune și competenfă îi împărtășește cunoștințele maistrul 

Justin Ungureanu de la Uzina de pompe și mașini agricole I
Foto: I CUCU

Sosirea delegației
Agrotehnica și-a spus cuvîntul:

4.000 kg de porumb boabe la hectar
fără pic de ploaie!

ospodăriile colecti
ve „8 Martie“ din 
comuna Miloșești și 
„Partizanii păcii“ 

| din Grivița, raionul 
Slobozia sînt vecine. 
Anul acesta tarlale

le lor cu porumb au fost despăr
țite doar de o potecă. Amîndouă 
avînd aceleași condiții de sol și 
climă, fiind deservite de același 
S.M.T.-Grivița și avînd aceleași 
posibilități de aplicare a reguli
lor agrotehnice, rezultatele tre
buiau să fie apropiate, dacă ^nu 
aceleași. Și, totuși, rezultatele nu 
numai că nu au fost sensibil a- 
propiate, ci au fost mult dife
rite.

La G.A.C. Miloșești, producția 
medie de porumb boabe a fost 
de 4 000 kg la hectar, iar la 
G.A.C. Grivița de numai 2 400 kg. 
O diferență, deci, de 1 600 kg 
porumb boabe la hectar. Cum de 
a fost posibilă această diferență 
cînd ambele gospodării colective, 
așa cum am arătat, au avut a- 
celeași condiții de sol și climă ?

Să vedem ce spun faptele.
La gospodăria colectivă Milo

șești s-au cultivat anul acesta 
570 ha cu porumb, din care o 
sută de hectare pentru siloz. Ca 
plante premergătoare, au avut 
grîu pe cea mai mare suprafa
ță și floarea-soarelui pe 80 de 
hectare. Din vară, imediat după 
recoltatul griului, s-a făcut o a- 
rătură adîncă de 37—39 cm cu 
scormonitor și au fost încorpo- 

Ieri seară, în sala
Palatului Republicii

de loan Grigorescu
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rnrm

rebule să simți, să 
cunoști îndeaproape 
emoția slrînsă într-o 
inimă unică bătind 

în același timp înfr-o 
mie de piepturi, ca 
să înțelegi bine ce 

acestei 
sărbătoresc la 

In

înseamnă pentru artiștii 
seri evenimentul 
care participă înfăptuindu-l, 
culise, domnește freamătul plin 
de neliniște, cu atîtea întrebări 
concentrate înfr-o singură, mare 
întrebare : vom avea oare succes?

Afară, deși e început de noiem
brie, plouă cu găleata, cu tunete 
și fulgere, ca într-o dezlănțuire 
primăvăratecă, dar marea sală a 
Palatului Republicii e totuși plină. 
Sînt gata de start pentru a evolua 
In fața fruntașilor în întrecerea 
socialistă din întreprinderile bucu
reșfene, cele mai bune formații de 
artiști amatori din fabricile, uzi
nele și instituțiile Capitalei.

Emoția e trăită deopotrivă și 
de spectatori. Doar pe cea mai 
mare scenă a țării urcă acum 
niște artiști cu totul deosebiți. Ei 
sînt chiar tovarășii de muncă ai 
celor din sală, tineri și tinere, ba 
și muncitori și funcționari’ mai 
virstnici, de la care abia ne-am 
luat la revedere plecînd azi din 
ateliere și birouri, pentru ziua de 
odihnă de la sfîrșiful unei săplă- 
mîni de muncă. Sînt fiii și fiicele, 
frații și surorile celor din sală, ba 
pentu unii chiar părinții, oameni 

rate în sol îngrășăminte organi
ce și chimice. Astfel, pe o su
prafață de 183 ha s-au adminis
trat cîte 200 kg de superfosfat la 
hectar și cîte 20 tone gunoi de 
grajd Ia fiecare hectar. Toamna, 
după recoltatul florii-soarelui, pe 
cele 80 ha s-a făcut o arătură de 
37—39 cm.

De remarcat este faptul că din 
anul 1959 s-a întreprins an de 
an o acțiune de masă pentru în- 
grășarea solului. în această acțiu
ne, organizația de bază U.T.M. 
a avut un rol de seamă în mo
bilizarea tinerilor colectiviști la 
încorporarea îngrășămintelor or
ganice în sol.

în primăvara acestui an, ime
diat ce terenul a permis, s-a lu
crat cu grapa reglabilă pentru 
nivelarea solului și menținerea 
umidității. Discuitul s-a făcut cu 
grapa cu disc sau cu cultivato
rul la adîncimea de însămînțare: 
8—10 cm, această lucrare efec- 
tuîndu-se cu o zi înainte de în
sămînțare.

Acolo unde terenul a fost ta- 
sat, s-a făcut o arătură superfi
cială pe circa 80 ha.

Pe baza experienței anilor tre. 
cuți, s-a dovedit că cel mai pro
ductiv soi de porumb pentru so
lul gospodăriei (cernoziom cas
taniu și ciocolatin), este soiul de 
porumb hibrid dublu 408.

în anul 1961, acest soi a dat 
o producție de 9.000 kg boabe 
Ia hectar pe 120 de ha, iar pro
ducția medie pe gospodărie a 
fost de 5.227 kg la hectar. Deci, 

care după cele opt ore de muncă 
au căpătai dintr.o nețărmurită dra
goste de arfă, deprinderea coti
diană de a frecventa clubul uzi
nei sau casa de cultură din 
cartier, nu numai ca simpli spec
tatori sau consumatori de cultură, 
ci ca oameni cu acces nemijlocit 
la frumosul de fiecare zi, ca pro
ducători de artă.

Un cor de șase sute de persoa
ne format din contopirea a opt 
coruri mixte din opt fabrici, uzine 
și instituții bucureșfene, este nu 
numai o performanță numerică, 
ci și un excepțional efort de cali
tate. Sub bagheta dirijoarei Zoe 
Craiu clntă alături muncitorii de 
la Vulcan și „23 August”, funcțio
narele din corul sindicatului din 
Ministerul Comerțului și muncitorii 
Uzinelor „Grivița roșie", și ai 
Uzinelor „Republica”. E forță și 
armonie de vastă filarmonică mun
citorească. Salutam cu bucurie 
concertele pentru mii de ascultă
tori date de Filarmonica „George 
Enescu" și de marile ansambluri 
profesioniste, în halele și ateliere
le uzinelor bucureșfene. Printre 
uriașele mașini-unelte ale Griviței, 
în spațioasa cazangerie, unde se 
făureau locomotive, Beefhoven 
suna parcă mai măreț ca întot
deauna. Cei ce admirau atunci 
artiștii de frunte ai scenei sau 
Ateneului Romîn, au poposit astăzi,

(Continuare in pag. a lll-a)

în urma experienței acumulate 
în anii trccuți, gospodăria colec
tivă din Miloșești a folosit anul 
acesta numai soiuri de înaltă 
productivitate. Insăinînțalul po
rumbului a început pe data de 
18 aprilie și s-a terminat în zece 
zile. în general, s-a însămînțat 
la adîucimi de 10—12 cm și chiar 
mai mult, dîndu-se cîte 25—30 
kg boabe Ia hectar pentru a se 
asigura densitatea de 28.000— 
40.000 plante la ha, diferențiat, 
în funcție de soiuri. Aceasta, 
din cauză că s-a văzut încă din 
primăvară că timpul va fi sece
tos. Temperatura solului, Ia în
sămînțare, a fost de 8°—10° C. 
Imediat după răsărire, cînd plan
tele aveau 3—4 frunze, s-a lu
crat cu sapa rotativă perpendi
cular pe direcția rîndurilor. După 
aceea, s-a dat prima prașilă me
canică la adîncimea de 10—12 
cm. Prașila mecanică a început 
la 15 mai și s-a terminat în 5 
zile. După fiecare prașilă meca
nică, s-a făcut răritul manual, 
colectiviștii fiind instruiți cu 
multă atenție în acest sens, apoi 
s-a prășit imediat pe rînd. în to
tal, s-au acordat un număr de 
donă prașile mecanice și trei 
prașile manuale. Ploi nu au fost 
în întreaga perioadă de vegeta
ție. S-a asigurat, diferențiat, 
după soiuri, densitatea 
28 000—40 000 plante 
anume, la soiurile 
28 000—30 000 plante 
iar la soiurile precoce și cu pe
rioadă vegetativă mai mică, den-

de 
la ha. Și 

tardive : 
Ia hectar,

ÀI lll-lea Festival 
bienal de teatru

Faza interregională a celui de-al 
III-lea Festival bienal de teatru de 
amatori „I. L. Caragiale” a început 
sîmbătă în centrele Bacău și 
Turda. In aceste centre prezintă 
piese de teatru, de teatru de pă
puși, montaje și procese literare, 
artiști amatori din regiunile Iași și 
respectiv Maramureș. De aseme
nea, din aceeași regiune se întrec 
recitatori și cititori artistici.

La Bacău și Turda se vor în
trece între 3 și 5 noiembrie și e- 
chipele caselor raionale de cultu
ră și ale căminelor culturale din 
regiunile Galați, Suceava, Bacău și 
respectiv Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Brașov și Cluj. Foto : AGERPRES

Mă aflam într-una din zilele 
trecute în sala căminului cul
tural din comuna X. C. Frimu 
(raionul Lehliu, regiunea 
București). O comună a cărei 
istorie seamănă cu aceea a 
altor mii de sate și comune 
romînești. înainte de reforma 
agrară, țăranii munceau pe 
moșia Brîncoveanu. Robia lor 
avea un nume maj delicat: 
dijmă... Gospodăria colectivă 
a fost întemeiată în anul 1950. 
în 1960, întreaga comună era 
colectivizată.

Nici căminul cultural nu se 
deosebește prea mult de miile 
de cămine presărate pe întreg 
cuprinsul patriei. O sală încă
pătoare Și frumoasă, un apa
rat de proiecție care face bu
curia celor mici (și nu numai 

sitatea a fost între 30 000—40 000 
plante Ia hectar. Cil foarte mul
tă atenție colectiviștii au înlo
cuit golurile ivite.

în aplicarea regulilor agroteh
nice întocmai și la timp, un mare 
rol l-a avut faptul că toți colec
tiviștii au înțeles necesitatea e- 
fectuării tuturor lucrărilor agri
cole conform indicațiilor date de 
inginerul agronom, de brigadieri 
și șefii de echipă. Așa cum ară
ta utemiștul Victor Cremenescu, 
inginerul agronom al gospodăriei 
colective din Miloșești, organiza
ția U.T.M. din gospodărie, sub 
conducerea organizației de bază 
de partid, a contribuit efectiv Ia 
realizarea producției medii de 
4 000 kg de porumb boabe Ia 
hectar. Astfel, brigada a 5-a de

(Agerpres)
(Continuare în pag. a Il-a)

GH. NIȚU

Pe aeroport, la sosirea delegației

de- 
ale 
ai

-•---------

Spectacol festiv 
cu opera 

„Trandafirii Doftanei“
Tovarășii Gheorghe G'heorghiu- 

Dej și Chivu Stoica, aflaji la 
odihnă în regiunea Brașov, au 
participat zilele acestea la două 
spectacole ale Teatrului muzical 
„Gheorghe Dima“ din localitate.

Primul spectacol, care a avut 
loc în ziua de 30 octombrie a.c., 
a cuprins un triptic de balet for
mat din „Mica serenadă“ de 
Mozart, „Șeherezada" ele Rimski 
Korsakov și o suită coregrafică 
după Rapsodia I de George 
Enescu.

Tn seara zilei de 3 noiembrie 
a avut loc un spectacol festiv cu 
opera „Trandafirii Doftanei“, apar- 
jinînd compozitorului Norbert 
Petri, pe un libret de Daniel Dră- 
gan, ambii brașoveni.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica au 
felicitat pe creatorii operei și pe 
interpreți și le-au oferit flori.

Publicul prezent în sală și-a 
manifestat prin aplauze și ovații 
îndelungate dragostea pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
Comitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-

de Ion Hoband

moșiei boierești, cum umbla 
mai tîrziu cu o testea de ace 
la el, ca să aibă cu ce să-și 
scoată ghimpii din picioarele 
desculțe. Cît despre învăță
tură, sărăcia cruntă l-a ținut 
departe de ea. Mai ales că 
școală nu era decît la Siliște... 
Savu Alexandru, președintele 
sfatului popular, a fost mai 
„norocos“, apucînd să ispră
vească patru clase primare. 
Asta ca să-și poată număra 
zilele de muncă istovitoare pe 
moșia boierului...

Copiii ascultau amintirile 
acestea dureroase ca pe o po-

Sovietului Suprem al U.R.S.S
Simbătă la amiază a sosit 

în țara noastră delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
care vizitează R. P. Română la 
invitația Marii Adunări Na
ționale.

Delegația, condusă de G. G- 
Abramov, membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., membru al C.C. al 
P.C.U.S. și al Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S., 
este alcătuită din G. I. Kozlov, 
membru al Comisiei de propu
neri legislative a Sovietului 
Uniunii, membru al Comisiei 
Centrale de revizie a P.C.U.S., 
președintele Sovietului de de
putați din regiunea Leningrad, 
P. A. Paskar, membru al Co
misiei economice a Sovietului 
Naționalităților, prim-locțiitor 
al ministrului pentru produ
cerea și colectarea produselor 
agricole din R.S.S. Moldove
nească, K. G. Karakeev, depu
tat în Sovietul Uniunii, pre
ședintele Academiei de Științe 
din R.S.S. Kirghiză, G. I. Cio- 
govadze, deputat în Sovietul 
Uniunii, președintele Consiliu
lui economiei naționale al 
R.S.S. Gruzine, E. A. Demina, 
membru al Comisiei bugetare 
a Sovietului Uniunii, direc
toare de studii la școala nr. 
210 din Moscova, A. M. Kozub, 

veste de demult. Numai în co
muna I- C. Frimu sînt astăzi 
patru școli elementare. Iar 
după absolvirea lor, îi aș
teaptă cele șapte școli medii 
tehnice profesionale din ra
ionul Lehliu, înființate în anii 
regimului democrat-popular. 
Ii așteaptă toate școlile mai 
înalte ale țării. Dar îi așteaptă 
totodată și înalte răspunderi 
față de cei care le-au creat a- 
semenea condiții: să învețe 
temeinic, să muncească cu pa
siune, să devină oameni de nă
dejde ai societății noastre 
socialiste.

Toate lucrurile acestea li se 
păreau firești — după cum fi
resc li se părea să primească 
buletinele de identitate cu foile 
mirosind încă a cerneală. Ii

de linii automate 
Erou al 
U.R.S.S.
Baneasa

Muncii

era pa
stai cile

limbile
și rusă, urarea :

deputat în Sovietul Uniunii, 
șefa unei brigăzi de cultura 
porumbului din colhozul „Ros- 
sia“ — R.S.S. Ucraineană, 
B. G. Oglî Guseinov, deputat în 
Sovietul Naționalităților, direc
torul uzinei de prelucrare a pe
trolului din Novo-Bakinslc, și 
A. N. Vitașkevici, deputat în 
Sovietul Naționalităților, ale- 
zor la Uzina 
din Minsk, 
Socialiste al

Aeroportul 
voazat cu drapele de 
R. P. Romîne și Uniunii So
vietice. Pe frontispiciul aero
gării era înscrisă în 
română
„Bine ați venit soli ai mare
lui popor sovietic, constructor 
al comunismului!“.

In întâmpinarea solilor po
porului sovietic au venit tova
rășii Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, acad. St. S. 
Nicolau, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, membri 
ai Consiliului de Stat, Gh. 
Pele, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, președinți 
și vicepreședinți ai comisiilor 
permanente ale M.A.N., nu
meroși deputați, repre
zentanți ai Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S. și ai organelor 
locale de stat, oameni ai mun
cii din întreprinderi.

emoționa doar atmosfera săr
bătorească, îndemnurile calde 
ale celor mai în vîrstă, florile 
și felicitările primite din par
tea colegilor lor care mai 
poartă cravata roșie la gît.

Mă uitam la copiii aceștia 
care treceau pragul adoles- 

ochii 
al 

ce-

toți tine- 
făurească 
visuri, cu 
vedea în-

cenței și deslușeam în 
lor sentimentul minunat 
demnității. Demnitatea 
tățenilor unei țări care a su
primat pe veci osînda mize
riei și a inculturii. Demnita
tea oamenilor de patruspre
zece ani care, ca și 
rii țării pot să-și 
cele mai îndrăznețe 
siguranța că le vor 
făptuite. E aceasta o mare și 
deplină fericire.

Erau de față G. E. Cebota- 
riov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice 
în R. P. Română și membri ai 
ambasadei.

Salutând pe oaspeți, tovară
șul Ștefan Voitec a rostit un 
cuvînt de bun venit în care a 
spus printre altele : „Sîntem 
bucuroși să salutăm în per
soana dv. pe distinșii repre
zentanți ai poporului frate so
vietic, deputați ai Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și avem 
convingerea că vizita dv. în 
Republica Populară Romină 
va constitui o nouă contribuție 
la întărirea continuă și dez
voltarea multilaterală a prie
teniei și colaborării frățești 
care leagă popoarele romîn și 
sovietic. Oamenii muncii din 
patria noastră privesc cu vie 
admirație strălucitele victorii 
obținute în toate domeniile de 
activitate de către poporul so
vietic, constructor al comu
nismului și apărător al păcii, 
iar realizările sale mărețe 
constituie un exemplu însufle- 
țitor în lupta pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste în 
țara noastră și crearea premi
selor pentru trecerea treptată 
la comunism. în timpul vizi
tei dv. veți cunoaște nemijlo
cit viața nouă și munca paș
nică a poporului romîn, pre
cum și prietenia frățească pe 
care muncitorii, țăranii colec
tiviști, intelectualii, toți oame
nii muncii din orașele și sa
tele noastre, o nutresc față de 
poporul marii Uniuni Sovie
tice“.

A răspuns tovarășul G. G. 
Abramov, care a spus printre 
altele : „Sosirea delegației 
noastre a coincis cu sărbăto
rirea în țara dv. a tradiționalei 
Luni a prieteniei romîno-so- 
vietice. Prietenia frățească în
tre popoarele țărilor noastre 
este mai trainică și mai 
neclintită ca orieînd. Pășind 
pe drumul dezvoltării socia
liste, R.P. Romină, prin succe
sele sale remarcabile, în toate 
domeniile vieții politice, econo
mice și culturale, arată în fapt 
forța vitală a* 1 nemuritoarelor 
idei ale Marelui Octombrie a 
cărui a 45-a aniversare o vom 
sărbători în curînd. Delegația

a lor), un megafon care re
varsă asupra comunei valuri 
de melodii... în zilele de săr
bătoare, sala e împodobită cu 
portrete, steaguri, flori...

închipuiți-vă, în acest 
cor chipurile emoționate 
cîtorva zeci de elevi, fii 
colectiviștilor din comuna
I. C. Frimu și din satele în
vecinate. Cei mai „virstnici“ 
s-au născut în 1948; ei îm
plinesc acum 14 ani și au fost 
invitați la o sărbătoare închi
nată lor: înmînarea buletinu
lui de identitate, primul lor 
act de stat.

Moș Gheorghe Apostol, unul 
dintre întemeietorii colectivei 
îi privea îngîndurat. își amin
tea cum îl lua maică-sa la 
seceră pe drumurile lungi ale

(Continuare în pag. a lll-a)

ECONOMII 
PRIN INOVAȚII

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru).

Inovatorii de la Uzina de 
vagoane din Arad desfășoară 
o neobosită activitate. De la 
începutul anului și pînă acum 
ei au conceput și aplicat în 
producție peste 200 de ino
vații. Economiile antecalcu- 
late ale acestora se ridică Ia 
peste 2 000 000 lei. în între
cerea pornită la începutul a- 
nuiui între inovatori se situ
ează în frunte losif Nagy, 
Petru Brata, Petru Cohan, 
Vasile Boldan. Inovația forjo
rului Mihai Materl, care con
stă în modificarea procesului 
tehnologic al fazei de condu
cere pentru vagonul ORE și 
recipient a adus o însemnată 
contribuție la îmbunătățirea 
calității vagoanelor. Printre 
ceilalți tineri inovatori se 
numără și frezorul Iacob Mii- 
ler care a confecționat un 
dispozitiv de frezat furci la 
vagoane basculante. Cu acest 
dispozitiv, pe lingă îmbunătă
țirile calitative care se adue 
procesului de producție se 
obțin anual economii în va
loare de peste 11000 lei.



Rezultatele la învățătură
pot fi și mai bi ne ? 

?

ÎNVÀTÀTOAREA
de Veronica Porumbacu

1

a întocmirea dă
rii de seamă au 
contribuit toți u- 
temiștii, deoarece 
colectivul însărci
nat cu redactarea 
acesteia s-a con- 

dirigintele, cu pro- 
a cerut părerea fie-

sultat cu 
fesorii, și 
cărui utemist. Și, totuși, după 
ce darea de seamă a fost pre
zentată de organizatorul gru
pei, Rodica Rotarii, toți u- 
temiștii clasei a IX-a B de 
la Școala medie nr. 1 „M. Sa- 
doveanu” din Iași au ridicat 
mîna, dorind să ia cuvîntul. 
Oricît de cuprinzătoare a fost 
analiza făcută de darea de 
seamă tot se mai puteau spu
ne multe despre rezultatele ob
ținute într-un an școlar, des- 
pre felul în care au muncit ei, 
utemiștii, întreg colectivul cla
sei. despre succesele în munca 
de organizație, la învățătură și 
disciplină, despre modul cum 
vor trebui să muncească în 
continuare.

Utemistul Abramovici Iosif, 
referindu-se în primul rînd 
Ia propria-i situație la învă
țătură, amintită de altfel și în 
darea de seamă, a arătat că 
activitatea lui din anul trecut 
constituie o pildă din care pot 
să învețe și alții. „Vreme în
delungată eram indisciplinat, 
vorbeam neîntrebat la ore, 
îmi găseam la lecții diverse 
ocupații, care mă împiedecau 
să iau notițe, să fiu atent la 
explicații. în pauze, mă aflam 
în fruntea celor ce provocau 
dezordine în clasă, pe cori
doare. Cu notele stăteam 
prost. Colegii mă criticau, to
varășii profesori se străduiau 
să mă facă să înțeleg că în
tre disciplină și învățătură 
este o legătură strînsă, că no
tele slabe se datoresc în bună 
parte și faptului că purtarea 
mea lăsa de dorit. Nu dădeam 
prea mare importanță celor

ce mi se spuneau. îmi zi
ceam că pînă la urmă se 
vor „plictisi” și mă vor lăsa 
in pace. Dar nu s-a întîmplat 
așa. Am fost discutat în adu
narea generală, colegii mă 
controlau la tot pasul, arătîn- 
du-mi ce am greșit și cum 
să mă îndrept, dîndu-mi e- 
xemple din munca elevilor 
fruntași din clasa noastră și 
din alte clase. Pînă la urmă, 
am înțeles că greșesc și am 
urmat sfaturile colegilor mei,

nuă a calității muncii utemiș- 
tilor, de ridicare a nivelului 
lor la învățătură. Analiza a- 
cestor posibilități, precum și 
a mijloacelor de traducere a 
lor în viață, a făcut ca în ca
drul adunării să se nască un 
angajament colectiv : „Toți 
utemiștii grupei vor ob
ține în acest an numai me
dii peste 8”. E un angaja
ment a cărui realizare va face 
cinste organizației U.T.M., fie
căruia dintre cei 14 utemiști.

jute pe elevele Anușca Maria 
și Alisei Carmen. Acestea au 
rămas repetente pentru că 
s-au ocupat mai mult de plim
bări prin oraș, de toalete și 
reuniuni, decît de învățătură 
iar atitudinea lor nu a fost 
dezaprobată, așa cum ar fi 
trebuit, cu hotărîre de către 
colectiv.

Era de așteptat ca organiza
ția U.T.M. din clasa a IX-a B 
să tragă învățăminte din lip
surile, din experiența de anul

Adunare de dare de seamă și alegeri a organizației U. T. M. din 
clasa a IX-a B—de la Școala medie nr. 1 „M. Sadoveanu"-9ași

Constan- 
alți ute- 
atitudine 
de învă-

utemiștii, am primit ajutorul 
lor. datorită căruia astăzi mă 
pot mîndri cu note foarte 
bune”.

Și aite exemple asemănătoa
re au mai fost amintite atît 
în darea de seamă cît și în 
discuții. Nici Moraru 
tin, Duji Maria și 
miști n-au avut o 
corespunzătoare față
țătură în prima parte a anu
lui școlar trecut. Dar organi
zația U.T.M. a reușit să-i tre
zească din starea lor de ne
păsare, să-i facă să prindă 
dragoste de învățătură, 
muncească cu sîrguință.

Intr-adevăr, rezultatele 
ținute sînt frumoase. Doar doi 
utemiști — Manole Constan
tin și Cucoș Carmen au și 
medii sub 7, restul utemiști- 
lor au obținut doar medii de 
8, 9 și 10. Dar, după cum a 
rezultat și din darea de sea
mă și din discuțiile purtate, 
utemiștii nu se mulțumesc cu 
atît. „Putem să învățăm și 
mai bine” — a spus Cozma 
Adriana, scoțînd în evidență, 
ca și colegii ei care au luat 
cuvîntul, posibilitățile pe care 
le au pentru creșterea conti-

să

ob-

Dar, în clasa a IX-a B mai 
sînt și elevi neutemiști. Unii 
din ei învață cu seriozitate, 
obțin note bune. Alții, însă, 
au trecut cu greu clasa, obți- 
nînd note la limită, iar cîți- 
va au rămas corijenți.

A existat în anul trecut o 
anumită preocupare a orga
nizației U.T.M. și față de a- 
cești elevi. Aceasta însă spre 
sfîrșitul anului școlar, cînd 
unii elevi erau amenințați să 
rămînă corijenți. Au fost for
mate grupe de învățătură, u- 
temiștii cei mai buni au pri
mit sarcina să învețe împreu
nă cu elevi mai slabi pentru 
a-i ajuta să-și îndrepte situa
ția. Utemistul Cernescu Nico- 
lae a ajutat pe Pintilie Vasi- 
le, Cozma Adriana pe Ordilă 
Mariana, Cernuș Gigi pe Win- 
cler Alexandru etc. și s-au 
obținut unele rezultate. Mulți 
elevi amenințați să rămînă 
corijenți, cbiar la cîte 7 obiec
te, au reușit să promoveze 
clasa. Cîțiva au rămas totuși 
corijenți Ajutorul venise 
cam tîrziu. Tot din cauză că 
organizația U.T.M. s-a gîndit 
abia spre sfîrșitul anului 
șă intervină, n-a putut să a-

trecut și, încă de acum, de la 
începutul anului, ~~-----
cupe și de elevii 
utemiști.

Despre acestea 
însă prea puțin 
generală a utemiștilor, cu toa
te că organizația U.T.M. are 
datoria să dezbată situația la 
învățătură a întregii clase, să 
analizeze felul în care mun
cesc toți membrii colectivului. 
Darea de seamă prezentată, 
cît și discuțiile purtate de u-

sa se preo- 
care nu sînt

s-a vorbit 
în adunarea

temiști trebuiau să scoată în 
evidență cauzele pentru care 
o mare parte din elevii cla
sei nu depun suficientă stră
danie în muncă, să găsească 
mijloacele prin care pot fi a- 
jutați, în vederea ridicării ni
velului lor la învățătură, și 
acest lucru încă de la înce
putul anului școlar.

Ceea ce nu s-a făcut în a- 
dunarea generală, trebuie rea
lizat însă de urgență. Orga
nizația U.T.M. trebuie să sta
bilească astfel de măsuri ca 
toți elevii clasei, nu numai 
utemiștii, să depună eforturi 
sporite în însușirea materiei, 
în obținerea unor rezultate 
mai bune. Este recomandabil, 
de pildă, că în perioada ime
diat următoare să se pregă
tească o adunare deschisă a 
grupei U.T.M. în care să se 
dezbată cum trebuie să răs
pundă fiecare elev îndatoriri
lor școlare. Adunarea va fi un 
bun prilej de a-i trage la răs
pundere pe codași, de a le 
arăta că au obligația să se 
pregătească bine și cum tre
buie să învețe.

!
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Ei da, sînt învățătoare... 
Pot trece ploi peste mine, 
vînt să mă zvînte, 
ninsori să m-acopere, 
soare să topească zăpada 
numai pe inima mea 
ce s-a pus, nu se mai ia, 
să roadă-anotimpul și timpul 
formele feței, brăzdîndu-le, da — 
eu totuși rămîn ce-am mai fost : 
o învățătoare...
Cu mine-ați străpuns

în nopțiie-ardeziei

Poate unul din voi să cuprindă 
algebric

orbitele navei solare.

In noi orchestrații, 
poate unul din voi să reia 
întreruptul zbor al lui Labiș.

4M kg. de porumb boabe la beota/
pic de ploaie!

(Urmare di'n pàg. I)

cîmp condusă de tînărul comu
nist Gheorghe I. Zeca, secretarul 
organizației de bază U.T.M. pe 
brigadă, a obținut de pe supra
fața de 94 ha o producție de 
4 200 kg porumb boabe la hec
tar. Brigada a III-a de cîmp con
dusă de tînărul comunist Aurel 
Cioc, membru în comitetul U.T.M. 
al gospodăriei, a obținut anul a- 
cesta pe suprafața de 94 hectare 
o producție de , 4 033 kg porumb 
boabe la1 hectar; Majoritatea ti
nerilor an contribuit la acțiunea 
de fertilizare a solului în fieca
re an și an efectuat lucrări de 
bună calitate la prășitul și re
coltatul porumbului.

Organizațiile de bază U.T.M. 
pe brigăzi au mobilizat toți tine
rii la muncile agricole și au a- 
nalizat cu mult simt de răspun
dere, ori de cîte ori a fost ne
voie, felul cum muncesc tinerii 
la întreținerea culturilor. Postul 
utemist de control a făcut la 
timp raidtiri-anchetă și a scos foi 
volante fulger în care a popu
larizat metodele bune folosite în 
muncă și a criticat lipsurile care 
mai existau. O metodă eficace în 
mobilizarea tinerilor la muncă a 
fus* aceea că organizația U.T.M. 
din gospodărie a popularizat la 
timp în adunările generale, la 
gazeta de perete și panoul de 
onoare, tinerii colectiviști frun
taș5 în muncă și i-a criticat cu 
asprime pe cei delăsători. Mun
ca politică și educativă intensă 
desfășurată în rîndul tineretului, 
a colectiviștilor a făcut ca în 
gospodăria colectivă din Milo- 
șești să se obțină rezultatele a- 
rătate.

Cum an procedat însă colecti
viștii de la gospodăria colectivă 
vecină, Grivița ? După cum s-a 
arătat, condițiile de sol și clima 
și posibilitățile de aplicare

regulilor agrotehnice au fost a- 
celeași. Și totuși, aici s-a obți
nut o producție de porumb de 
numai 2 400 kg boabe la hectar. 
Care sînt cauzele care au deter
minat această diferență mare de 
producție la hectar ?

Aici s-a cultivat porumb pe o 
suprafață de 1070 ha. Plantele 
premergătoare au fost aceleași : 
grîu și floarea-soarelui. Lucrările 
au fost executate de același 
S.M.T.-Grivița. Numai că îngră
șăminte naturale și chimice au 
fost administrate doar pe o mică 
suprafață — pe 280 ha din cele 
1 070. De ce acest lucru ? Din 
cauza lipsei suficiente de preo
cupare. Posibilități de îngrășare 
a solului cu îngrășăminte natu
rale au existat și există în gos
podăria colectivă Grivița. Numai 
că aici colectiviștii nu s-au preo
cupat nici în anii trecuți, nici în 
anul acesta de acest lucru. Iată 
deci, o primă cauză a producției 
scăzute de porumb obținute. O 
altă cauză constă în faptul că, 
deși lucrările de primăvară s-au 
executat la timp, conducerea gos
podăriei colective de la Grivița 
nu a experimentat în anii tre
cuți soiurile cele mai productive. 
Anul acesta s-a însămînțat pe 
suprafața de 500 ha soiuri de 
slabă productivitate : hibridul 
simplu și local, care nu au dat 
randament. Deși inginerii agro
nomi, brigadierii, șefii de echipă 
au indicat la timp oamenilor mo
dul cum trebuie efectuate lucră
rile de întreținere a culturilor, 
acestea au fost făcute în unele 
locuri de slabă calitate. Unii co
lectiviști, ca de exemplu cei din 
brigada a 7-a condusă de Nico
lae Anton, au lucrat de mîntuia- 
lă la prima prașilă, fapt ce a ne
cesitat ca această lucrare să fie 
refăcută. Faptul că unii colec
tiviști au lucrat „așa cum au a- 
pucat“ dovedește slaba muncă

cel dinții O :
primul ochean în necunoscut 
care-aprinse stelele-n cer 

deasupra mărilor...
Vouă v-am încredințat cel dinții 
bastonaș zgîriat pe tăbliță, 
ce l-ați luat în mină, cuminți, 
și — sprijinindu-vă-n el — 
ați ...............
Cu 
cel

escaladat Himalaia... 
voi am descoperit împreună 
dinții și mai mare-adevăr 

matematic
14-1=2

Respectați-1, cu orice preț nu-1 uitați!

Dar cîți oare nu sînteți azi 
două capete mai aproape de soare 

ca mine ?
cîți oare nu vâ zăresc 
stradă, în pas de recruți î

In albele temple, 
poate un nou Hipocrat 
să ' ' ‘înfrîngă sălbatecul cancer.

Eu însămi, cu două capete peste
vîrsta voastră, 

două capete sub înălțimea voastră, 
schimbat tabla neagră din

Cu 
am 
pe-o filă de carte, 
logica strictă-a cuvîntului 
sever, ex cathedra, 
cu ritmul intim, clar-obscur, 
al unei poeme, ce-i totuși 
o temă de viață...

1/ 

clasă

<»
Dar vezi, pot trece ploi peste mine, 
vînt să le zvînte, 
ninsori să m-acopere, 
în ritmuri să murmur dragostea fără 

siîrșit, 
în toate rămîn cum am fost : 
iremediabil sentimentală, 
iremediabil didactică, 
iremediabil ...învățătoare !NICOLAE ARSENIE calcule noi,

In Munții Retezat. stadioaneAzi

Avancronica
muzicală

DUMITRU BUGHICI—„Poemul bucuriei"

« iitorul concert al 
Orchestrei simfoni
ce a Radiotelevi- 
ziunii, Ce va fi 
condus de Carol 
Litvln, se remarcă 

prin ineditul a două lucrări în 
primă audiție: „Poemul bucu
riei“ de Dumitru Bughici și 
„Concertul pentru orgă și or
chestră“ de Iakov Medin — 
cărora li se adaugă inspirata 
„Simfonia 1“ a marelui compo
zitor finlandez Jan Sibelius.

An de an, prin lucrările: 
sale, Dumitru Bughici a dobîn- 
dit o binemeritată prețuire a 
maselor largi ale iubitorilor 
muzicii. Poemele simfonice in
spirate din lupta eroilor cla
sei muncitoare și din viața 
luminoasă de azi a poporului 
nostru („Poemul vieții noi“. 
„Simfonia tinereții“, „Poemul 
primăverii“, „Poemul bucu
riei“) îl situează pe Dumitru 
Bughici în rîndurile celor mai 
talentați compozitori din țara 
noastră.

Născut la Iași, tînărul muzi
cian începe din fragedă copi
lărie studiul viorii. Studiile 
sistematice le face la Conser
vatorul de muzică din locali
tate, perfecționîndu-se între a- 
nii 1950—1955 la Conservatorul 
din Leningrad.

„POEMUL BUCURIEI“ este 
rodul creator al vizitei făcute 
în anul 1961 de către un grup 
de compozitori în regiunea Ba
cău, spre a lua contact cu rea-

Uzările oamenilor muncii din 
această parte a țării, trezită la 
o nouă viață de regimul nos
tru.

Folosind un larg aparat or
chestral, compozitorul a expri
mat atmosfera entuziastă, lu
minoasă, optimistă, în care po
porul își făurește idealul de 
viață nouă. Fără un program 
amănunțit, ascultătorul poate 
descifra prin expresia celor 
două teme muzicale — una ju
căușă, de esență populară, alta 
lirică, plină de speranță, ce 
triumfă-. în .finalul poemului — 
mesajul adînc uman și senti
mentele de 
pozitorului 
idealuri de 
lui nostru.

Cum și-a realizat 
Dumitru Bughici 
bucuriei“ ? Intr-o formă con
cisă, de tipul unei uverturi 
amplificate ce se apropie de 
rondo-sonată, compozitorul a 
apelat la d&ttă teme contras
tante : Prima — răsunînd mai 
întîî la suflătorii din lemn și 
apoi trecind la instrumentele 
cu coarde — reflectă prin ca
racterul pronunțat dansant, 
voioșia poporului. Autorul a 
realizat o temă în spirit popu
lar moldovenesc spre a ne pla
sa mai precis în atmosfera re
giunii respective. In opoziție 
cu aceasta, ne apare tema a 
doua expusă întîî la oboi și a- 
poi reluată de viorile secunde.

Creatorul continuă să readu
că alternativ în mintea ascul
tătorului ambele motive, la un 
moment dat, chiar suprapu- 
nîndu-le, tocmai pentru a cla
rifica substanța melodică a lu
crării. Această repetare este 
ingenios realizată de Dumitru 
Bughici prin folosirea unei 
largi și colorate palete orches
trale, impunîndu-se treptat, 
treptat tema secundă ce pare 
a deveni refren. Tocmai acea
stă alternanță, între refren și 
cuplet, ne îdeamnă spre defi
nirea poemului către rondo. 
Speranța^ bucuria muncii își 
găsesc expresia corectă intr-un 
Maestoso de patru măsuri, pu
țin înainte de terminarea po
emului unde tema lirică a că
pătat accente de imn. Lucra
rea se încheie printr-un trepi
dant Presto 
chestre.

Muzica lui 
prinde direct 
dițic, claritatea mesajului 
mînînd una din principalele 
sale valențe artistice.

„Poemul bucuriei“, ala-g.i 
astfel încă o verigă prețioasă 
pe drumul ascendent al aces
tui tînăr talentat compozitor.

politică desfășurată pentru edu
carea oamenilor, fapt ce s-a răs- 
frînt în slaba calitate a lucrări
lor efectuate. Nici organizația de 
bază U.T.M. nu i-a mobilizat pe 
tineri pentru a-și însuși metode
le agrotehnice înaintate, iar re
zultatul a fost că unii tineri 
au dovedit o slabă preocupare 
față de calitatea lucrărilor. Chiar 
în toamna acestui an, cînd s-au 
pus bazele recoltei viitoare, deși 
există posibilități ca pe cel pu
țin 300 ha să fie administrate 
îngrășăminte naturale, organiza
ția de bază U.T.M. nu a luat 
nici o măsură pentru a-i mobili
za pe tinerii colectiviști să-și a- 
duca contribuția lor la această 
importantă acțiune.

Din aceste două exemple pre
zentate se pot trage prețioase 
învățăminte. S-a văzut că acolo 
unde oamenii au fost conștienți 
de necesitatea aplicării la timp 
și întocmai a întregului complex 
de reguli agrotehnice, voința o- 
mului a învins îndărătnicia na
turii. Rezultatele obținute de 
colectiviștii din Miloșești 
grăitoare : o producție medie de 
4 000 kg la hectar pe 470 hecta
re și o producție de 5 000 kg 
boabe la hectar pe un lot de 
144 hectare.

Colectiviștii din Grivița care, 
așa cum s-a arătat, au avut ace
leași condiții și posibilități au 
obținut o producție mai mică cu 
1 600 kg boabe la hectar. Cauza 
principală a acestei producții sub 
posibilități constă în faptul că 
oamenii de aici nu au aplicat cu 
convingere cerințele științei. 
Unde a dus acest lucru ? Un mio 
calcul nu strică. Dacă și colec
tiviștii din Grivița ar fi aplicat 
regulile agrotehnice cu 
răspundere 
vecinii lor din Miloșești, ar fi 
obținut în plus de pe 
hectar cîte 1 600 kg porumb 
boabe. Asta înseamnă, că de pe 
cele 1 070 hectare cultivate cu 
porumb, ar fi obținut în plus 
1 712 tone de porumb-boabe. 
Iată ce au pierdut colectiviștii 
de la G.A.C. Grivița anul acesta 
datorită slabei organizări a mun
cii și neaplicării corecte a regu
lilor agrotehnice !

Artiștii-studenți 
în noua stagiune

sînt

aceeași
și perseverență ca

fiecare

încredere ale com- 
în victoria 
luptă ale

marilor 
poporu-

muzical 
„Poemul

La rubrica teatrală a z,aielor, pe 
panourile de afișaj ale Capitalei va 
reapare in curlnd numele studiou
lui Institutului de artă teatrală șl 
cinematografică „I. L. Caragiale" 
care și-a Început simbătă seara o 
nouă stagiune. Pentru Început, 
studenții anului IV, clasa proi. Al. 
Finți, au prezentat piesa „Mutler 
Courage” de Bertolt Brecht. La 
spectacolul următor, de duminică 
— o seară de tragedie shakespea- 
reană — studenții din clasa prof. 
Dinu Negreanu vor interpreta frag
mente din „Othello", iar cei din 
clasa prof. Constantin Moruzan 
fragmente din „Machetă"

Cu un adevărat colectiv artistic, 
studenții-actori vor susține specta
cole și in afara Studioului. Ei le 
vor prezenta in Întreprinderi, pen
tru colegii lor — studenții Univer
sității din București, iar pentru e- 
levi vor da spectacole cu fragmen
te din piesele lui Shakespeare și 
din tragediile antice, precedate de 
conferințe educative.

(Agerpres)

In curînd pe ecranele Capitalei

LAȘII.
O nouă si reușită realizare a cinematografiei cehoslovace, 

în regia lui JIRI WEISS.

6 din
XI-a a

A. Pe

• Astăzi se vor disputa 
cele 7 meciuri ale etapei a 
campionatului categoriei 
stadionul „23 August" din Capita
lă Steaua va întîlni pe C.S.M.S. 
Iași (ora 13). In continuare va a- 
vea loc un meci internațional : 
Dinamo București—Selecționata o- 
limpică a R. P. Bulgaria. Din pro
gramul etapei mai rețin atenția în 
mod deosebit jocurile U.T. Arad— 
Rapid 
lelalte 
trolui

și Farul—Progresul. In ce- 
partide se întîlnesc : Pe- 
Ploiești—Viitorul i Știința

r,l t»î»oîl ■

Cluj—Crișana , Oradea ; Piiiamo 
Bacău—Minerul Lupeni. In 
orei 16 se va transmite la radio, 
pe programul I, repriza a II-a a 
meciului Dinamo București—Selec
ționata olimpică a R. P. Bulgaria.

• Stadionul Republicii va fi as
tăzi gazda finalelor „Cupei orașu
lui București", competiție atletică 
rezervată elevilor din Capitală. La 
startul probelor, care vor Începe 
la, ora 9, vor participa peste 2 000 
de elevi.

jurul

(Agerpres)

(Agerpres) întinerește și bătrîna Suceavă

Direcția rețelei cinematografice 
și difuzării filmelor, anunță pentru 
săptămlna viitoare două noi pre
miere. Este vorba de filmul intitu
lat : „Lașul", producție a studiou
rilor cehoslovace, realizat de cu
noscutul regizor Jiri Weis și filmul 
francez „Lupii la stină", ecranizare 
după romanul lui John Amila.

HU!b amțaaB?
Programul spectacolelor de la 5 la 11 noiembrie
Sala Palatului R.P.R., tel 15.73.72

ELECTRA de Sofocle — sîmbătă 
10, ora 20 (spectacol prezentat de 
Teatrul din Pireu — Grecia). ME- 
DEEA de Euripide — duminică 11, 
ora 20 (spectacol prezentat de 
Teatrul din Pireu — Grecia). RE
GELE LEAR — joi 8, ora 19,30 
(spectacol prezentat de Teatrul 
național „I. L. Caragiale”).

Teatrul de operă și balet al R.P.R., 
tel. 16.48.20

TRUBADURUL — marți 6, ora 
19,30. LACUL LEBEDELOR — 
miercuri 7, ora 19,30. FATA CU 
GAROAFE - joi 8, ora 19,3Q. 
SIMFONIA FANTASTICĂ, BO- 
LERO și ȘEHEREZADA - vineri 9, 
ora 19.30. NUNTA LUI FIGARO— 
sîmbătă 10, ora 19,30. COPPELLIA 
— duminică 11, ora 11. MANON 
(premieră) — duminică 11, ora 
19,30.

Teatrul de stat de operetă, 
tel. 14.30.11

LYSISTRATA — marți 6, ora 
19,30. DĂRUIȚI IUBITELOR LA
LELE — miercuri 7, ora 19,30. 
ROSEMARIE — joi 8. ora 19,30, 
duminică 11, ora 10,30. VĂDUVA 
VESELĂ — vineri 9, ora 19,30. 
LĂSAȚI-MĂ SA C1NT - simbătă

10. ora 19,30. ÎNTÎLNIRE CU DRA
GOSTEA — duminică 11, ora 19,30.

Teatrul național „I. L. Caragiale", 
sala Comedia, tel. 14.71.71

FEBRE — marți 6, duminică 11, 
ora 19,30. POVESTE DIN IRKUTSK 
miercuri 7, ora 19,30. VICLENIILE 
LUI SCAPIN — joi 8, ora 19,30, 
duminică 11, ora 15,30. ORFEU ÎN 
INFERN —- vineri 9, ora 19,30, du
minică 11, ora 10, MACBETH — 
sîmbătă 10, ora 19,30.

Teatrul național „I. L. Caragiale", 
sala Studio, tel. 15.15.53

SICILIANA — marți 6, ora 19,30, 
duminică 11, ora 10 și ora 15. 
FIICELE — miercuri 7, vineri 9, 
ora 19,30. BOLNAVUL ÎNCHIPUIT
— joi 8, duminică 11, ora 19,30. 
VICLENIILE LUI SCAPIN - sîm
bătă 10, ora 19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 
tel. 14.60.60

AL PATRULEA — luni 5, ora 
20, sîmbătă 10, ora 19,30. MA- 
MOURET — marți 6, ora 19,30. 
CRED ÎN TINE — miercuri 7, ora 
19,30. SFÎNTA IOANA - joi 8, 
ora 19,30. MENAJERIA DE STICLĂ
— .vineri 9, duminică U,

CUM VĂ PLACE — duminică 11, 
ora 10 și ora 15.

Studioul „Lucia Sturdza Bulandra", 
tel. 12.74.50

COSTACHE ȘI VIAȚA INTE
RIOARĂ — marți 6, ora 19,30. 
TACHE, IANKE ȘI CADÎR — 
miercuri 7, ora 19.30. CRED ÎN 
TINE — joi 8, ora 19,30. MOAR
TEA UNUI COMIS VOIAJOR — 
vineri 9, ora 19,30. FOTBAL — du
minică 11, ora 19.30.

Teatrul „C. 1. Nottara", sala 
Magheru, tel. 15.93.02

FRAȚII KARAMAZOV — marți 
6, ora 19,30. PYGMALION — joi 
8, ora 19,30. CIOCÎRLIA — sîm
bătă 10, ora 19,30. ANTONIU ȘI 
CLEOPATRA —• duminică 11, ora
10. BUCĂTĂREASA — duminică
11, ora 15,30. STEAUA POLARĂ 
— duminică 11, ora 19,30.

Teatrul ,,C. . 1. Nottara”, sala
Studio, bd. Magheru. 20

BĂIEȚII VESELI - marți 6, du
minică 11, ora 20. PATRU SUB 
UN ACOPERIȘ — miercuri 7, vi
neri 9, ora 20. SCANDALOASA 
LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON — 
joi 8, ora 20, duminică 11, ora 
10,30. BUCĂTĂREASA — sîmbă
tă 10, ora 20.

Teatrul muncitoresc C.F.R.,
tel. 18.04.85

PRIETENA MEA PIX — luni 5, 
ora 19,30 (spectacol prezentat de 
Teatrul de comedie). BĂIAT BUN 
DAR... CU LIPSURI — marți 6, 

19,80, iujoinică H, or* W,

CORABIA CU UN SINGUR PA
SAGER — miercuri 7, sîmbătă 10, 
duminică 11, ora 19,30. HOȚII ȘI 
VARDIȘTI1 — joi 8, ora 19,30. 
DOI TINERI DIN VERONA - vi
neri 9, ora 19,30.

Teatrul evreesc de stal 
tel. 21.36.71

CELEBRUL 702 — marți 6,
miercuri 7, ora 20 (spectacol pre
zentat de Teatrul de comedie). 
UN MILION PENTRU UN SURÎS
— joi 8, ora 20. JURNALUL AN- 
NEI FRANK — vineri 9, ora 20. 
O SEARĂ DE FOLCLOR MUZICAL 
EVREESC — sîmbătă 10, ora 20. 
MATINEU LITERAR - duminică 
11, ora 11. UN PROCES NETERMI
NAT — duminică 11, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii, 
sala C. Miile, tel 15.65.88

OCEANUL — marți 6, miercuri 
7, ora 20. DE PRETORE VICENZO
— joi 8, duminică 11, ora 20. 
PRIMA ÎNTÎLNIRE — vineri 9, 
ora 20. DE N-AR FI IUBIRILE — 
sîmbătă 10, ora 20. CINE A UCIS
— duminică 11, ora 11.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. Dobrogeanu Gherea, 

tel. 15.07.44
BĂIATUL DIN BANCA DOUA

— marți 6, duminică 11, ora 17. 
2 LA ARITMETICĂ — miercuri 7, 
ora 17, duminică 11, ora 10. 
SALUT VOIOS — joi 8, vineri 9, 
ora 17. EMIL ȘI DETECTIVII — 
sîmbătă 10, ora 17.

Teatrul Țăndărică, sala Orleu, 
tel. 15.87.37

UN BĂIEȚEL, ® BAJAȚA ȘI Q

MAIMUȚĂ și ROCHIȚA CU FI
GURI — marți 6, miercuri 7, vi
neri 9, ora 16. ALFABET ÎMPĂ
RAT — joi 8, ora 16, duminică 11, 
ora 11. DOCTORUL AUMĂDOA- 
RE — simbătă 10, ora 16. MÎNA 
CU CINCI DEGETE — duminică 
11, ora 20,30.

Teatrul Țăndărică, sala Academiei

CARTEA CU APOLODOR - 
Marți 6, miercuri 7, joi 8, ora 16, 
duminică 11, ora 19. HARAP ALB 
— vineri 9, ora 16, duminică 11, 
oră 11. CĂLUȚUL COCOȘAT — 
sîmbătă 10. ora 16.

Teatrul regional București,
tel. 12.66.40

7 INȘI ÎNTR-O CĂRUȚĂ (pre
mieră) — luni 5, marți 6, ora 20.

al întregii

Bughici te 
de la prima

or-

ou
au- 
ră-

VIOREL COSMA

Teatrul satiric-muzical
,,C. Tănase",. sala Savoi, 

tel. 15.56.78

TĂNASE Șl REVISTA - luni 5, 
vineri 9, ora 20. VORBA REVISTEI 
— miercuri 7, joi 8, simbătă 10, 
duminică 11, ora 20.

Teatrul satiric-muzical
„C. Tănase", sala din cal Victoriei 

174, tel. 15.04.18

OCOLUL PĂMÎNTULUi tN 30 
DE MELODII — marți 6, miercuri 
7, joi 8, vineri 9, sîmbătă 10, du
minică 11, ora 20.

O.S.T.A.

TEATRUL MUZICAL DiN PRA- 
GA — joi 8, vineri 9, ora 20 — 
Sala de festivități a M.T.Tc., bd, 
Dinicu Golescu nr. 38.

CINEMATOGRAFE
4 noiembrie 1962

FESTIVALUL FILMULUI SOVIE
TIC : Tineretului •, CELEBRUL 702 : 
Republicai București, Gh. Doja, G. 
Coșbuc ; CENTRUL ÎNAINTAȘ A 
MURIT ÎN ZORI : 1 Mai, V. Alec- 
sandri, Flacăra , FLĂCĂRI Șl 
FLORI : Magheru, I. C. Frimu, 
Miorița, Luceafărul ; SUB PLOAIA 
ATOMICĂ — cinemascop : Elena 
Pavel, Alex. Sahia (după-amiază), 
23 August ; LA 30 DE ANI : 16 
Februarie, Arta, Volga ; APAR
TAMENTUL — cinemascop : Lumi
na î CÎND COMEDIA ERA REGE 
și VÎRSTA DE AUR A COMEDIEI: 
Central ; COPILUL ȘI ORAȘUL: 
13 Septembrie (dimineața) : PLA
NETA FURTUNILOR i 13 Septem

brie (după-amiază) : PE CĂRĂRI
LE JUNGLEI : Timpuri Noi > OMUL 
AMFIBIE rulează la cinematograful 
Maxim Gorki , BANDIȚII DIN 
ORGOSOLO rulează la cinemato
grafele înfrățirea între popoare, 
Donca Simo, Libertății , PERLE 
NEGI® : Cultural , M-AM SĂTU
RAT DE CĂSNICIE rulează la ci
nematograful Alex. Popov . VALS 
PENTRU UN MILION : 8 Martie, 
Moșilor ; O VIAȚĂ: Grivița ; 
DRUMURI DESPĂRȚITE : Constan- 
tin David : 9 ZILE DINTR-UN AN: 
V. Roaită ; ACORD FINAL : Uni
rea DRAGOSTEA ȘI PILOTUL 
SECUND rulează la cinematogra
ful T. Vladimirescu > |



Sosirea delegației Sovietului
Suprem al U. R. S. S.

(Urmare din pag. lì

Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
va lua cunoștință cu mult in
teres și bucurie de succesele 
remarcabile pe care le-a obți
nut în anii puterii populare 
muncitorul și talentatul popor 
romîn condus de gloriosul său 
partid muncitoresc. Vizitarea 
în anul acesta a Romîniei fră
țești de către delegația de 
partid și guvernamentală con
dusă de tovarășul N. S. Hruș
ciov, ca și vizita din anul tre
cut în Uniunea Sovietică a 
delegației de partid și guver
namentale conduse de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
și-a găsit expresia într-o vie 
demonstrație a prieteniei so- 
vieto-romîne și a fost un 
mare aport la cauza dezvoltă

rii continue a colaborării rod
nice și multilaterale și întări
rii legăturii dintre popoarele 
noastre în interesul păcii, so
cialismului și comunismului. 
Sperăm că și vizita delegației 
noastre va contribui de ase
menea, la dezvoltarea conti
nuă și neabătută a prieteniei și 
colaborării între popoarele 
noastre frățești care pășesc cu 
încredere sub conducerea în-

DE PEST
A. I. Mikoian

a sosit la Havana
întrevedere

intre N. S. Hrusciov
si Todor Jivkov

„O realizare excepțională
PUTERNICUL RĂSUNET MONDIAL Al NOII VICTORII A ȘTIINȚEI 

ȘI TEHNICII SOVIETICE ~ NAVA COSMICĂ „MARTE-1“MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 3 noiem
brie, N. S. Hrușciov și M. A. 
Suslov au avut o întrevedere 
cu Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului 
munist Bulgar.

HAVANA 3 (Agerpres). 
TASS transmite : 
zilei de 
vana a 
membru 
P.C.U.S., 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în vederea unui 
schimb de păreri în proble
mele situației internaționale 
cu Fidel Castro, primul minis
tru al guvernului revoluțio
nar al Cubei, și cu alți con
ducători cubani. Pe aeroport, 
A. I. Mikoian a fost întîmpi- 
nat de Fidel Castro, primul 
ministru al Cubei, prim-secre- 
tar al Conducerii naționale a 
Organizațiilor revoluționare 
integrate, Râul Castro, Er- 
nesto Guevara, Emilio Arago- 
nes, Carlos Rafael Rodriguez, 
membri ai Conducerii națio
nale a Organizațiilor revolu
ționare integrate : Râul Roa, 
ministrul afacerilor externe al 
Cubei, și de alte oficialități 
cubane. Au fost, de asemenea, 
de față A. I. Alexeev, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. în Re-

în seara 
2 noiembrie, la Ha- 
sosit A. I. Mikoian, 
al Prezidiului C.C. al 

prim-vicepreședinte

recepționează cu regularitate 
semnalele stației interplaneta
re automate sovietice „Marte- 
1“.

Potrivit celor declarate de 
frații Judica-Cordella, semna
lele pe care au reușit să le 
capteze au fost excepțional de 
clare și precise.

*
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : în Uniunea 
Sovietică este comentată pe 
larg lansarea rachetei cosmice 
în direcția planetei Marte.

Precizia extraordinară — 
iată ce m-a impresionat cel 
mai mult în comunicatul cu 
privire ,1a lansarea unei rache
te spre Marte, a declarat prof. 
Sagdî Sirajdinov, directorul 
Institutului de matematică al 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Uzbece. El a subliniat că pen
tru a plasa pe o orbită inter
mediară, iar apoi pe un tra
seu interplanetar masele uria
șe ale treptelor rachetei sînt 
necesare calcule atît de com
plexe și precise îneît ele par 
fantastice chiar și oamenilor 
familiarizați cu nivelul actual 
al matematicii și cu posibili
tățile ei.

LONDRA 3 (Agerpres). — 
„Este un fapt uluitor, o reali
zare excepțională care poate 
rezolva una din problemele 
cele mai importante ale astro
nomiei, și anume, dacă există 
viață în Cosmos, a decla
rat corespondentului agenției 
TASS, prof. Albert Aufford, 
șeful catedrei de matematică 
de la Universitatea din Lon
dra, comentînd lansarea cu 
succes a unei rachete cosmice 
în direcția planetei Marte.

„Marte-1“, a spus el în con
tinuare, este o rachetă cosmi
că mult mai mare decît cea 
pe care americanii au lansat-o 
în direcția planetei Venus. 
Oamenii de știință englezi vor 
urmări cu un deosebit interes 
zborul rachetei „Marte-1“.

★

PARIS 3 (Agerpres). — „Rache- 
fa rușilor ne dă răspunsul la în
trebarea care ne preocupă de mult 
pe toți : există oare viață pe Mar
te ? Lansarea laboratorului zbură
tor îc direcția acestei planete pre
zintă un interes științific extrem de 
mare".

Prin aceste cuvinte ziarul 
„FRANCE SOIR" caracterizează 
noile realizări ale științei și tehni
cii sovietice. Ziarul publică un ar
ticol semnat de cunoscutul co
mentator științific Clarck, care sub
liniază că americanii plănuiesc

lansarea unei rachete Spre Marte 
abia în anul 1964, și că racheta 

sovietică, care în prezent se îndreap. 
tă cu o viteză uriașă spre Marte 
„are o putere incomparabil mai 
mare decît racheta pe care au tri
mis-o americanii recent spre Ve
nus”. Clarck 
parabil mai 
rachetă spre 
nus".

„Lansarea 
rachete, avînd fa bord un labora
tor zburător, scrie ziarul „LE 
MONDE", arată că programul so
vietic de cercetări cosmice pre
vede concomitent atît cercetarea 
de către om a „spațiului înconțu. 
rător" al pămîntului, cît și studie
rea cu ajutorul stațiunilor automate 
a planetelor îndepărtate“. Jntr-un 
vast articol pe această temă, „Le 
Monde" subliniază că pentru a tri
mite o stațiune spre Marte, înseam
nă a avea o rachetă de o putere 
colosală, a înfăptui o plasare ex
trem de precisă și a obține func
ționarea impecabilă a tuturor a- 
paratelor.

„Spre Marte — este ceva fan
tastic !”... Astfel, scrie ziarul „PA. 
RIS PRESSE L'INTRANSIGEANV, 
trebuie să reacționeze fiecare om 
la vestea lansării spre Marte a u- 
nei rachete avînd la bord un în- 
treq laborator științific.

TORINO 3 (Agerpres). — 
Frații Judica-Cordella, cunos- 
cuți radioamatori din Torino,
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l Declarația președintelui S. I/. T
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rele altor țări socialiste, către 
țelul dorit — construirea so
cialismului și comunismului“.

Oaspeții au fost apoi încon
jurați cu căldură de pionieri 
care au oferit cravate roșii 
buchete de flori.

(Agerpres)

Primirea delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. de către președintele Marii 

Adunări Naționale a R. P. R.
Președintele Marii Adunări 

Naționale a R. P. Romîne, 
Ștefan Voitec, a primit sîm
bătă, la Palatul Marii Adu
nări Naționale, delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
în frunte cu G. G. Abramov, 
membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

La întrevedere au luat parte 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, membri ai Consiliului 
de Stat, președinți și vicepre
ședinți ai comisiilor perma
nente ale M.A.N., deputați.

Au fost de față G. E. Cebo- 
tariov, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovie
tice în R. P. Romînă și 
membri ai ambasadei.

întrevederea a decurs în-

și ii

Co-

prie-tr-o atmosferă de caldă 
tenie.

Oaspeții au vizitat 
Palatul Marii Adunări Națio
nale.

apoi

★

în aceeași zi, președintele 
Marii Adunări Naționale a 
oferit o masă în cinstea oas
peților.

★

Sîmbătă după-amiază dele
gația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în frunte cu G. G. 
Abramov, membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a depus coroane de 
flori la Monumentul Eroilor 
Patriei și Monumentul Eroi
lor Sovietici.

(Agerpres)

sjjm

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : Casa Albă 
a dat publicității o declarație 
in care președintele Kennedy 
arată că „bazele sovietice de 
rachete din Cuba sînt pe cale 
de demontare, rachetele lor și 
utilajul aferent se împache
tează, iar instalațiile fixe de 
pe aceste baze se distrug“.

După cum rezultă din decla
rația președintelui Kennedy, 
aceste date au fost obținute 
prin fotografieri aeriene efec
tuate de avioanele care vio
lează spațiul aerian al Cubei.

Kennedy a declarat că a- 
ceste zboruri vor continua. El 
a adăugat că va continua, de

----

Ștafeta prieteniei romîno-sovietice i
Pe stadionul Repu

blicii din Cap:tală a 
avut loc sîmbătă festi
vitatea primirii „Ștafe
telor prieteniei ro
mîno-sovietice“. La a- 
ceastă tradițională ma
nifestare consacrată 
zilei de 7 noiembrie 
au participat zeci de 
mii de sportivi din

întreaga țară. Mesa
jele de salut adre
sate de sportivii ro- 
mîni tineretului spor
tiv din U.R.S.S. au 
fost citite în fața asis
tentei de maestrul 
sportului, motociclistul 
Mihai Pop. Apoi, me
sajele au fost înmî- 
nate membrilor ștafe-

tei centrale care le § 
va purta în continuare 

. spre frontiera
U.R.S.S.

Cu acest prilej 
stadion a avut Ioc și 

frumos program 
a cuprins 
de cala
și jocuri

un
sportiv care 
demonstrații 
rie, ciclism 
de fotbal.

Alte manifestări

a Casei 
reuniune 
din Ca-

în calendarul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice s-au înscris sîm
bătă noi manifestări.

în sala de marmură 
Scînteii a avut loc o 
a activului A.R.L.U.S. 
pitală.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

După un cuvînt al tov. Marin 
Fsorea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
a urmat un program artistic sus
ținut de soliști ai Teatrului de 
operă și balet, ai Teatrului de 
stat de operetă și Filarmonicii 
„George Enescu“. a

în aceeași zi au avut loc ser
bări ale prieteniei romîno-so
vietice la Institutul „Maxim 
Gorki” și Institutul de geologie 
și geografie al Academiei R. P. 
Roipîne.

Tot în Capitală a fost organi
zată o ședință «le comunicări cu 
terna „Progrese sovietice în ști
ințele fiziologice“.

La Casa prieteniei romîno-so
vietice din Craiova s-a prezen-

CU

pe

intitulatătat o seară de poezie 
„Maiakovski, poetul revoluției“.

Un mare număr de oameni ai 
muncii au luat parte la clubul 
Uzinelor „Independența“ din 
Sibiu la seara literară cu tema 
„Revoluția socialistă din Octom
brie oglindită în literatura ro- 
mînească“. La manifestările con
sacrate Lunii prieteniei romîno- 
sovietice, care au avut loc pină 
acum în orașele și comunele ra
ionului Sibiu au participat peste 
60 000 de persoane.

Cu viu interes a fost urmărită 
Ia Timișoara conferința „Con
tribuția cercetătorilor sovietici 
în dezvoltarea radiochimiei“, ți
nută de ing. Ilie Iulian.

La Tirgoviște, la simpozionul 
închinat școlii medicale sovie
tice, au participat peste 500 de 
persoane. Referatele „Aplicarea 
energiei nucleare in medicina 
sovietică“. „Contribuția școlii 
medicale sovietice în tratamen
tul tuberculozei pulmonare“ și 
„Lucrările Congresului de onco
logie de la Moscova”, au fost as
cultate cu viu interes de cei pre- 
zenți. (Agerpres)

Ieri seară, în sala
Palatului Republicii

(Urmare din pag. I)

de afîfea ori pină acum pe 
cea mai reprezentativă scenă a 
țării. De ar fi în sală toți artiștii 
acestei țări ar vedea și s-ar putea 
convinge ușor că spectatorii și ad
miratorii lor de fiecare zi sînt ei 
înșiși excelenți artiști. E un mare 
succes al revoluției noastre culfu- 
ale siguranța plină de fermitate 
u care artiștii muncitori se apro- 

aie de tot ce are mai prețios 
irta. Oare în cîte locuri de pe 
îămint muncitorii se pot mîndo 
cu o așa lipsă de timorare în 
fața a ceea ce nu le impunea 
pînă mai ieri decît timiditate și 
nostalgie de vis neîmplinit î M-a 
emoționat întotdeauna, uneori în
tr-un grad mai mare decît au fost 
capabili să o facă cei mai vir
tuoși artiști profesioniști, cintăreții 
și dansatorii, instrumentiștii și re
citatorii evoluînd pe scene la nu
mai cîteva ceasuri după ce-și pre
daseră schimbului, strungul, vola
nul mașinei, maneta frezei, cioca
nul pneumatic, rigla de calcul sau 
eprubeta de laborator. Un spec
tacol ca cel de sîmbătă seara, 
măiestria și excepționala lui diver
sitate. desmint ce! mai elocvent 
accesul neprofesionișfilor doar la 
așa-zisa artă minoră. Cîfă finețe, 
ce profunzime de înțelegere la 
aceste tinere balerine ale studiou
lui Casei de creație populară din 

. Capitală care interpretează un vals 
de Ceaikovski I Și ce exuberanță 
în însuși faptul că el e urmat de 
sirbe și hore cu chiote pline de 
voioșie. Echipa de pitici formată 
din copiii muncitorilor din coope
rativa „Munca“ în care cel mai 
„vîrsfnic” n-a împlinit încă o du
zină de ani, iar cel mai „tînăr" 
abia are o jumătate de duzină, a 
«dus lacrimile de bucurie ale

multor 
de a- 
scenei

unei adinei emoții în ochii 
părinți din sală. Brigăzile 
gitație ridică la nivelul 
din măreața sală a Palatului Repu
blicii arta atît de gustată în săli
le cluburilor muncitorești și în 
minele culturale.

Păcat că rotativa 
zorește cu scrisul 
cepționala gală de 
(atît de peiorativ mi se pare cu- 
vîntul „amatoare" cînd privesc 
interpretarea acestor slujitori ai
marei arte, ai artei de masă),
să-și fi epuizat ultimul număr din 
program.

Remarc, odată cu aplauzele fre
netice ale spectatorilor, nivelul 
artistic atins în interpretarea dan
surilor populare de către 
reunite ale muncitorilor 
treprinderile „Filimon 
„Rahova", „Dîmbovița", 
de confecții și tricotaje 
rești", și întreprinderea poligrafi
că „30 Decembrie” ; momentele 
vesele susținute de brigăzile de 
agitație de la „Electronica" și 
„Tudor Vladimirescu”, grupul fol
cloric al sindicatului din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
precum și soliștii și orchestrele de 
muzică ușoară ale caselor de cul
tură din raioanele „Grivifa roșie" 
și „23 August". 1n plus, virtuozi
tatea de regizor ai marilor an
sambluri de care ne-a convins re
gizorul Vasile Dinescu.

Dar cel mai remarcabil fapt al 
serii rămîne prezența masivă a ar
tei muncitorești pe cea mai splen
didă scenă a țării. Și mai mult 
ca oricînd, într-o astfel de seară, 
cînd sala și scena Palatului Repu
blicii sînt pline de oameni ai 
muncii, artiști și spectatori în 
același timp, splendida scenă își 
atinge suprema strălucire.

că.

mă
ex-

tipografică 
înainte ca 
arfă amatoare

echipele 
din în. 
Sîrbu”, 
Fabrica 
,,Bucu-

a

ziarele 
„RE- 

MUNDO“ 
cu privire 
Mikoian la 
făcută de

publica Cuba, și șefii repre
zentanțelor diplomatice din- 
tr-o serie de țări străine.

*

HAVANA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : Poporul cu- 
ban a întîmpinat cu căldură 
și cordialitate pe pământul său 
pe A. I. Mikoian, prim-vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Da 3 noiembrie,
„NOTICIAS DE HOY“, 
VOLUCION“, „IU 
au publicat știrea 
la sosirea lui A. I. 
Havana, declarația 
el la New York înainte de a 
pleca cu avionul spre Cuba, 
fotografiile lui A. I. Mikoian 
și primului ministru al Cubei, 
Fidel Castro.

„Oamenii sovietici sînt ală
turi de cubani, Cuba poate 
oricînd să conteze pe ajutorul 
Uniunii Sovietice“, scrie „NO
TICIAS DE HOY“. „Uniunea 
Sovietică este alături de po
porul cuban“, arată ziarul „IU 
MUNDO“.

asemenea, blocada Cubei, deși 
și-a exprimat speranța că 
poate fi găsită o „procedură 
corespunzătoare pentru inspec
ția internațională în ce pri
vește încărcăturile care se în
dreaptă spre Cuba“. După pă
rerea lui Kennedy, Comitetul 
internațional de Cruce Roșie 
„ar fi un organ indicat pen
tru aceasta“.

,,ln prezent, a declarat Ken
nedy, s-d înregistrat un pro
gres în ce privește restabilirea 
păcii în regiunea Mării Carai
bilor, iar noi nutrim o spe
ranță fermă și ne propunem 
drept țel ca acest progres să 
continue și de acum înainte“.

S. U. A. trebuie să-și respecte
angajamentele

De la trimisul special ai Agerpres la New Yerk

0 îniriiigcrc
agresorilor împotriva

Yemenului
CAIRO 3 (Agerpres). — Zia

rele din Cairo anunță că la 2 
noiembrie în regiunea orașului 
Harad (în nordul Yemenului, 
la frontiera cu Arabia Saudită) 
s-a dat o luptă crîncenă, cea 
mai puternică de la începutul 
luptelor din Yemen. Aproxi
mativ 5 000 de soldați ai Ara- 
biei Saudite și Iordaniei au 
pătruns în această regiune pe 
teritoriul Yemenului. în mo
mentul cînd trupele inamice 
atacatoare se aflau la o depăr
tare de 5 mile nord-vest de o- 
rașul Harad, a explodat 
cîmpul protector de mine. în 
același timp, asupra agresori
lor a fost dezlănțuită o ploaie 
de foc de mitraliere și bran
duri.

în această luptă au fost u- 
ciși aproximativ 3 000 de sol
dați inamici. Restul au fugit 
în panică, părăsind armele și 
echipamentul, fiind urmăriți 
de avioane yemenite pină la 
frontieră.

scrie că „este incom- 
greu de a lansa o 
Marte decît spre Ve-

spre Marte a unei

. îmbată la O.N.U., 
activitatea curentă

I a sesiunii este în
treruptă. Singurul 
punct unde se 
constată o mișca
re ' neîntreruptă 

este etajul 38 unde U Thant 
_ continuă pregătirile pentru gă- 
| ’ sirea uriăi formule cuprinză

toare, acceptabilă pentru toa- 
| te părțile, care să ducă cît mai 
H grabnic la soluționarea crizei 
S create în Marea Caraibilor de 

amenințările S.U.A. la adresa 
I Cubei.

După cum scrie sîmbătă 
_ „New York Times“, citind in- 
U formații autorizate, U Thant 

elaborează acum acel capitol 
fi din planul său care se referă 
■ la garanțiile pe care trebuie să 
g le prezinte S.U.A. în conformi
st tate cu promisiunea președin- 
Itelui Kennedy de a nu invada 

Cuba. „Aceste surse, scrie zia- 
rul, indică că planul secreta- 

| rului general provizoriu inclu
de în această privință o de- 

| clarație scrisă din partea 
“ S.U.A., care va fi dată Consi- 
n Jiului de Securitate și care să 
El exprime explicit acest anga- 
Sjament".

Publicînd sîmbătă declarația 
S radiodifuzată a președintelui

Kennedy, de vineri seara, în 
care se recunoaște că Uniunea 

I Sovietică și-a respectat anga
jamentele, presa americană 

I scoate în evidență că „s-a în
registrat 

Itaurarea 
raibilor“

E

un progres spre res- 
păcii în Marea Ca- 
(„New York Times“). 

în ce privește obligațiile 
părții americane, atît din de
clarația președintelui S.U.A., 
cît și din unele comentarii a- 
părute în ziare, nu apare încă 
limpede cînd va surveni înde
plinirea lor. Astfel „New York 
Times” semnalează: „Conti
nuarea blocadei și a zborurilor 
de recunoaștere anunțate de 
președinte nu poate netezi te
renul. Ele sînt acum nejusti
ficate. mai ales dacă se are în 
vedere ultimele confirmări ale 
Pentagonului și președintelui 
cu privire la demontarea in
stalațiilor militare din Cuba”.

Ziarele „Washington Post“ 
și „Christian Science Mo
nitor“, relevă justețea ace-

lor pasaje din declarația fă
cută de Anastas Mikoian la 
plecarea din New York, care 
subliniază deplinul sprijin pa 
care îl acordă U.R.S.S. pro
punerilor guvernului cuban 
cuprinse în cele cinci puncte 
cunoscute, menite să asigure 
șecurițateși ,Guț>6i> Pa o garan
ție împ.otriva repetării acțiu
nilor agresive din partea 
S.U.A.

Ziarul „New York Times“ 
citează astăzi declarația lui 
Lincoln White că 
loc tratative
S.U.A. și O.N.U. pentru a pune 
în practică măsurile asupra 
cărora S.U.A. și Uniunea So
vietică au căzut de acord“. 
Dar, scrie ziarul, referindu-se 
din nou la surse autorizate, 
„S.U.A. nu vor da garanțiile 
promise împotriva invaziei, 
dacă nu vor fi realizate alte 
aranjamente preliminare“. Și 
pentru a menține atmosfera 
prielnică unor astfel de inter
pretări și tergiversări în pri
vința respectării cuvîntului 
dat, are loc ceea ce „New 
York Times", într-o amplă 
trecere în revistă a întregii 
crize cubane numește „o acti
vitate propagandistică stri
dentă fără precedent în istoria 
din timp de pace a S.U.A.“.

Dacă ceea ce opinia publică 
a aflat și din declarația de 
vineri a președintelui Kennedy 
este adevărat, și anume că 
guvernul S.U.A. își exprimă 
speranța și urmărește ca pro
gresul realizat să meargă mai 
departe, este nevoie acum de 
dovezi ferme, neîntîrziate și 
lipsite de 
mentului 
priile lor

„acum au
între U.R.S.S.,

echivoc ale atașa- 
S.U.A. față de pro- 
angajamente.

llllllllllllllllillllllllllllllllllllll

I
Scrisoare din Sofia

antidemocratice

ropulajia orașul vest-
german Oberhausen a orga
nizat o manifestație în spri
jinul unui tînăr arestat de
oarece s-a pronunfat împotri
va renașterii militarismului
vest-german. Poliția a repri

mat această marifesfație.

La Bonn: noi măsuri
zi diri pri-țtiT^ 

(inului , ' 
șoseaua

BONN 3 (Agerpres). — După 
cum s-a mai relatat, cabinetul gu- 
verramental de la Bonn a adoptat 
într-o ședință extraordinară o se
rie de proiecte de legi care al
cătuiesc partea principală a siste
mului așa-numifei „legislații excep
ționale”. Potrivit proiectelor de 
legi adoptate, cabinetului i se a- 
cordă în mod practic dreptul de 
a introduce în Jară regimul de dic
tatură militară (în caz de „pericol 
din afară"), și să instaureze un 
sistem de teroare polițienească 
împotriva adversarilor politici (în 
caz de „pericol din inferior"). Gu
vernului i se acordă împuterniciri 
să lichideze libertatea cuvîntului 
și a presei, libertatea întrunirilor, 
dreptul de a crea organizații. 
Parlamentul este împins «jae plan 
secundar, iar rolul său se reduce 
în mod practic |a zero.

Se prevede, de asemenea, a- 
cordarea de împuterniciri cance
larului federal „în caz de necesi
tate", împuterniciri care amintesc 
„împuternicirile excepționale” a- 
cordafe lui Hitler curînd după ce 
a ajuns la putere.

!n săptămînile următoare guver
nul intenționează să strecoare a- 
ceste proiecte de legi prin Bun
destag și Bundesrat.

PE SCURT
RIO DE JANEIRO. — La 

1 noiembrie s-au închis lu
crările conferinței Uniunii 
interparlamentare. Din partea 
grupului național romîn, în 
noul consiliu constituit, au 
fost desemnați ca membri. 
Mihail Ralea și Barbu Solo- 
mon.

MOSCOVA. — La 3 noiem
brie, Ivan Kodița, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovie-

tulul Suprem al U.R.S.S., a 
primit-o la Kremlin pe Maria 
Rosetti, membră a Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, pre
ședinta Consiliului național al 
femeilor din R. P. Romînă.

MOSCOVA. — La 3 noiem
brie a sosit la Moscova Wla
dyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

rticolul despre a- 
propiatele alegeri 
din S.U.A. publi
cat recent în re
vista americană 

„NEWSWEEK“ 
seamănă mai mult 

extras dintr-un re- 
de contabilitate. Pen- 

a dovedi că „politica

cu un 
gistru 
tru 
costă scump“, John Mau- 
digan, corespondent al re
vistei, a cules numeroase 
cifre.

In primul rînd „New-

sweek“ arată cu cît s-au 
scumpit alegerile în S.U.A. 
Cînd Abraham Lincoln a 
candidat pentru prima oară 
la postul de președinte, 
cheltuielile legate de cam
pania sa electorală s-au ri
dicat la aproximativ 7.000 
de dolari. In 1956 campa
nia electorală pentru Con
gres a înghițit 100 000.000 
dolari. Iar campania elec
torală care l-a adus pe 
Kennedy la Casa Albă a 
costat peste 150.000.000 do
lari.

După ce face această 
comparație concludentă, re
vista publică ceva în genul 
unui preț curent politic din 
care reiese, printre altele, 
că un politician american 
care nu dispune de o sumă 
de circa 100.000 de dolari, 
nici nu poate visa la un 
loc în senat sau în camera 
reprezentanților. Acesta 
este, ca să zicem așa, un 
preț mediu. Uneori, alege
rea costă însă mult mai 
scump. Astfel, pe senatorul

Dodd, „din cauza marii lui 
nepopularități“, alegerea în 
actualul senat l-a costat 
3.000.000 dolari.

De unde se iau uriașele 
sume cheltuite pentru cam
paniile electorale ? Vom 
lăsa ca răspunsul la acea
stă întrebare să-l dea Clif
ford Volger, președintele 
comitetului financiar al 
partidului republican. El 
i-a spus corespondentului 
lui „Newsweek“ : „Există 
numeroase metode noi de 
a cheltui banii dar, ca și 
înainte, nu există decît 
una singură de a-i obține : 
să-i ceri“.

Cui ? Susținătorilor bo- 
gați ai partidului respectiv. 
De pildă, acelora care vor 
putea participa la „ban
chetul partidului“, unde 
pentru fiecare fel de mân
care se plătește cîte 100— 
150 de dolari. Sau acelora 
care semnează cecuri de 
zeci de mii de dolari în fa
voarea candidatului care le 
convine.

♦
SIMFEROPOL 3 (Agerpres). 

TASS transmite : Astronomii 
de la Observatorul astrofizic 
din Crimeea au obținut șase 
fotografii reprezentînd stația 
automată interplanetară „Mar- 
te-1", care își continuă zborul 
spre planeta Marte.

Andrei Severnîi, . membru 
corespondent al Academiei de 
științe a U.R.S.S., directorul 
observatorului, a relatat unui 
corespondent al TASS că este 
pentru prima oară cînd se 
execută o asemenea fotogra
fiere a stațiilor cosmice inter
planetare aflate în mișcare. 
Aceste fotografii, a declarat 
Andrei Severnîi, ne permit să 
determinăm cu mare precizie 
poziția stației și, în caz de 
necesitate, să corectăm, în 
mișcarea ei spre ținta fixată.

Fotografierea s-a efectuat 
cu un mare telescop cu oglin
dă de 2,6 m, aplicîndu-se re
ceptori electrono-optici. Acești 
receptori au permis reducerea 
de 100 de ori a timpului de 
expunere.

șantierul de la Kremikovti
ntr-o 
măvara 
1960, pe 
spre satul Kremi
kovți alerga un 
camion. Zece băr
bați în haine căp

tușite ședeau pe băncile ca
mionului.

Camionul trecu linia căii fe
rate și se opri. Unul după al
tul, bărbații se dădură jos și 
examinară locul. In fața lor 
se întindea o cîmpie vastă, 
pină la Munții Balcani. In de
părtare abia se vedeau prin 
crengile goale ale copacilor 

acoperișurile caselor satului 
Kremikovți.

— Va să zică aci vom lucra? 
— întrebă un tînăr.

— Aci, confirmă un bărbat 
mustăcios, făcînd un 
cu mina. Aci va fi 
combinatul.

Primii constructori 
lucrul la locuințe.

Cam tot atunci în ziarele 
bulgare apăru o știre : au în
ceput lucrările pe șantierul 
combinatului metalurgic Kre
mikovți.

Insă înainte de a veni cons
tructorii. la Kremikovți veni
seră căutătorii de bogății ale 
subsolului — geologii. Ei plan
taseră sonde lungi în pămînt, 
pentru a descoperi comorile 
tăinuite. Descoperiseră 250 
milioane de tone de minereu 
de fier într-un „rinichi“ 
pământului, 
de minereu 
tri, larg de 
adînc de 80

Geologii 
furcă proiectanților și cercetă
torilor. După experiențe detai
late de laborator, cercetătorii 
traseră concluzia că au de a 
face cu o adevărată comoară. 
Insă uzina metalurgică existen
tă în Bulgaria, uzina „V. I. 
Benin“, era prea mică pentru 
a putea valorifica aceste zăcă
minte pentru a căror exploa
tare i-ar fi trebuit trei sute de 
ani pină a le epuiza. Atunci

gest larg 
construit

începură

al 
adică un zăcămînt 
lung de 1 300 me- 
peste 200 metri și 
de metri.
dădură mult de

E adevărat că legile a- 
mericane limitează cuan
tumul vărsămintelor pen
tru campania electorală. 
Dar, după cum scrie „New
sweek“, „legile au, din fe
ricire, portițe“. Aceste por
tițe, adăugăm noi, sînt însă 
atît de mari incit prin ele 
poate trece ușor o locomo
tivă. După aprecierea re
vistei. americane, campania 
electorală actuală va costa 
partidele „rivale“ peste 
200-000.000 dolari.

După cum a și intențio
nat, revista „Newsweek“ a 
reușit să demonstreze că în 
Statele Unite „politica co
stă scump“. Totodată însă, 
contrar dorinței sale, ea a 
arătat limpede că „varian
ta americană“ a democra
ției burgheze nu este decît 
pentru punga bogătașilor. 
Milionarii conduc treburile 
la bursa politică 
cum le conduc și 
sele de acțiuni.

tot 
la

E.

așa 
bur-

R.

s-a pus sarcina construirii u- 
nei uzine metalurgice noi.

Guvernul sovietic a acordat 
și de această dată ajutorul său. 
Organizația moscovită de pro
iectări „Ghipromez“ întocmi 
planurile combinatului. Ele 
prevedeau construirea unui 
imens complex: mină desco
perită, fabrică de flotație, fa
brică de gmnulare și prăjire a 
concentratului de fier, uzină 
chimică și de cocs, cuptor înalt, 
o fabrică de laminate, o cen
trală termoelectrică și alte în
treprinderi auxiliare. Pe baza 
proiectelor începu construcția. 
Primii. constructori sosiră cu 
un camion de la Sofia. După

ei începură să vină grupuri 
din țara întreagă. In curînd, 
pe șantier se aflau 10 000 de 
constructori.

In prezent constructorii, 
montorii și mecanizatorii lu
crează de zor. Pe șantierul 
minier, puternicele excavatoa
re electrice se apropie de mi
nereu. Este terminat corpul 
principal al centralei termoe
lectrice. Se lucrează asiduu la 
uzina chimică și de cocs, la 
cuptoarele înalte, la fabrica de 
flotație etc.

Nu va trece mult timp -< 
doi-trei ani — și în apropiere 
de Sofia se vor aprinde focu
rile combinatului metalurgic 
de la Kremikovți.

GHEORGHI TAMBUEV
Sofia, noiembrie 1962.

ersonalul spita
lelor din Amster
dam s-a obișnuit 
de multă vreme 
ca îndată 
terminarea 
menelor de

după 
exa- 
ad- 

aibă\milere la universitate să 
de tratat un număr de bolnavi 
în plus. Medicii știu că cei pe 
care mașinile salvării îi vor 
aduce sînt studenți care, dacă 
au izbutit să-și ia examenul 
de admitere și au putut să-și 
plătească taxele, au căzut în 
schimb la... ceremonia „iniție
rii"... Să vedem mai îndeaproa
pe despre ce este vorba. La U- 
niversitatea din Amsterdam 
există o „tradiție" păstrată cu 
sfințenie. Tinerii care abia și-au 
luat examenele de admitere sînt 
nevoiți să respecte, cu sau fără 
voie, un ceremonial cel puțin 
neobișnuit.

Vom aminti cîteva din prac
ticile sale care sînt nu numai 
umilitoare dar șl primețdioase.

Pe capul tînărului student se 
așează un măr ce trebuie mă
turat printr-o singură lovitura 
puternică, cu o zdravănă crosrl 
de hochei. Agenția „REUTER" 
— relatează numeroase cazuri 
cină crosa mînuită cu vigoare 
s-a ciocnit cu urmări grave 
de capul noului student...

în cadrul „primirii tradiționa
le" se obișnuiește a se rade 
podoaba capilară a viitoarei e- 
lite intelectuale. După ce sînt 
tunși chilug, tinerilor le sînt 
scoase veșmintele și îngrămă
diți pentru timp îndelungat în
tr-o cameră strimtă unde, pot 
să cugete în voie la tot ce 
poftesc, chiar și la faptul că 
în siîrșit au intrat la universi
tate ! Numai că în aceeași ca
meră sînt introduși și niște 
porci cărora li s-a administrat 
o doză masivă de purgativ. Vă 
imagina fi scena...

Se poate afirma că nu-i prea 
ușor să fii student Ia Amster-
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DRUM BUM VISĂTORILOR!
in zori și pînă sea
ra, de pe terenurile 
de decolare se înal
tă în zbor spre cer 
zeci de rachete de 
diferite construcții. 
Iar zborul lor este

urmărit cu emoție de proiectanfi 
și constructori...

Despre ce este vorba ? Despre 
un reportaj al unui viitor înde
părtat de pe cosmodromul seco
lului al XXI-lea ? Nu. Cele de
scrise s-au întîmplat cu totul re
cent. Iar „cosmodromul“ se află 
la 50 km de Moscova, în apro
piere de gara „Silikatnaia“. Crea
torii acestor nave cosmice sînt 
pionieri și școlari. Ei participă cu 
lojii la concursul tinerilor cons
tructori de rachete pentru premiul 
„luri Gagarin“. Uitîndu-te la crea
torii rachetelor și la spectatori, în
țelegi cît de mult visează fiecare 
din ei să creeze cîndva o adevă
rata rachetă cosmică, sau poale 
chiar să participe ei înșiși la o 
expediție interplanetară. Pentru 
noi, adulfii, asemenea vise erau 
în copilărie doar de domeniul 
fanteziei, dar pentru ei... ei vor 
cuceri într-adevăr Cosmosul I

In diferite orașe ale Uniunii So
vietice au început să apară cluburi 
ale tinerilor cosmonaufi — la 
Gjatsk, acolo unde a copilărit luri 
Gagarin, în tabăra unională de

pionieri Arfek, la Leningrad și de
sigur la Moscova. In capitală exis
tă cîteva cluburi : pe lîngă Pala
tul cultural al uzinei de automobi
le „Lihaciov“, pe lîngă planetariul 
din Moscova și recentul club al ti
nerilor cosmonaufi de la Palatul 
pionierilor de pe colinele Lenin.

Noul palat, atît prin arhitectura 
sa, cît și prin planurile sale, tinde 
spre viitor. Nici nu se putea găsi 
un loc mai potrivit pentru tinerii 
cosmonaufi I Ei au la dispoziție 
săli special amenajate, un obser
vator astronomic, o stafie de ur
mărire a satelifilor, un planetariu 
propriu, diferite ateliere.

La organizarea noului club au a- 
jutat membrii clubului tinerilor 
cosmonâuii de pe lîngă planeta
riul din Moscova. Ei au de acum 
experiența victoriilor, precum și 
planuri vaste de viitor.

Pe Veacestav Nevedomski, elev 
în clasa a X-a la Școala nr. 155 
din Moscova, îl preocupă de mult 
zborurile cosmice. Pe el îl intere
sează îndeosebi asigurarea tehni
că a zborului. Veaceslav este cel 
mai mare „specialist“ al clubului în 
domeniul radio-elecfronicii.

Igor Morozov este constructor 
de rachete. Pe el îl pasionează de 
mult timp proiectarea și construi
rea rachetelor ; ultima sa lucrare 
este o rachetă pe bază de com
bustibil solid, lungă de 1,20 m. In

timpul unei lansări, racheta lui Mo
rozov a atins înălfimea de 2 000 m. 
Aceasta nu a constituit însă un re
cord pentru Igor. Una dintre ra
chetele lui s_a înălțat chiar la 3 000 
m. El a început, ca și mulfi alții, de 
la mici aeromodele de hîrtie.

Printre membrii clubului tinerilor 
cosmonaufi există un grup de co
pii care au hofărît nu numai să vi
seze la zboruri, , ci, pe măsura po
sibilităților, să se pregătească pen
tru acestea. Tinerii entuziaști fac 
parte deocamdată dintr-un mic 
grup experimental.

Ei sînt ajutați de stadionul cen
tral „V. I. Lenin“, de institutul de 
cultură fizică și muzeul politehnic. 
Există unele posibilităfi de antre
nament și la Palatul pionierilor.

...Planuri și-au făurit ei multe. 
Dar înfăptuirea lor depinde de e- 
levii înșiși — viitorii cosmonaufi. 
Cei mai perseverenfi își vor atin
ge cu siguranfă felul. Și poate că 
la a î5-a aniversare a lansării 
primului satelit ei vor fi invitați 
Ia Palatul pionierilor. Ei vor veni 
din nou aici dar de astă dată nu 
ca activiști ai clubului, ci ca ade- 
vărafi cosmonaufi, care au văzut 
cu ochii lor frumusețile nepămîn- 
leșfi ale Cosmosului.

Drum bun visătorilor I

BORIS PȘENECINER 
și SERGHEI IAȚENKO

La Uzina de fontă „Stan- > 
kolit” inginerii comsomo- < 
liști Alexandr Sobolevski și 5 
Igor Antropov, deși sînt > 
numai de trei ani venifi > 
din Institut, au mari și fru- r 
moașe realizări îrj muncă. < 
lată-i, în fotografia noastră, ( 
alături de inginerul tehno- 5 

log Vladimir Vanubrin. >

■ a început, cu 30 de ani în urmă, 
primii sosiți pe șantierul Kom-

i somolsk-ului pe Amur s-au insta
lat în corturi și bordeie. Ei s-au 
agățat cu îndîrjire de mal și de 
visul lor: orașul va fi înălțat! 
Direct de la demonstrația sărbă

torească se aruncau în apa înghețată a 
Amurului pentru a salva cherestea.

In ei avea încredere poporul, partidul. Din 
toate colțurile țării se îndreptau spre Răsărit 
eșaloane de luptători și visători. Noul oraș, 
uzinele gigantice se instalaseră deja pe malul 
cucerit de la taiga.

Nu toată lumea crede în dragoste la prima 
vedere, dar faptul rămîne fapt: era sufi
cient să vină la Komsomolsk fetele mult aș
teptate, și iată că noi și noi perechi au în
ceput să ceară locuințe separate. De atunci 
ă apărut o nouă problemă ascuțită — creșe 
și grădinițe de copii pentru cei mici, născuți 
la Komsomolsk. Tații și mamele lor, tineri co
muniști și comsomoliști, erau însă un fel de 
capitaliști. Visînd o capitală a taigăi, ei se 
îngrijeau de plasarea avantajoasă a... capita
lurilor miraculoase. Investind în construcție 
munca, experiența lor, cunoștințele lor încă 
nu prea bogate, sănătatea, iar uneori și viața, 
ei se gîndeau la timpul cînd capitalul lor 
proletar va începe să aducă o dobîndă bo
gată. Construiau case cu apa caldă, iar ei 
trăiau în corturi, deschideau spitale dar nu-și 
permiteau să fie bolnavi, înmulțetțu numărul 
școlilor, dar ei înșiși abia găseau timp să în
vețe. Totul la ceea ce renunțau, se acumula 
drept capital al urmașilor care — și ei știau 
aceasta ! — vor ști să-l folosească. Și așa s-a 
întîmplat.

...El stă și învață.. In mina sa vînoasă se 
pare că tocul nu stă bine. Un om care de 20 
de ani nu a stat în bancă. Concentrat, el as
cultă fata delicată, îmbrăcată într-o rochie 
de o croială severă, pe acea fată pentru care 
a construit școala, apoi institutul pedagogic, 
care a învățat Pe seama „capitalului“ său. 
Acum ea îl învață pe el. II învață fără plată, 
după cum spunem acum, pe baze sociale.

Si iată că a sosit ziua cînd fata veni în fugă 

la Comitetul orășenesc al Comsomolului, la 
Volodia Krîsim, secretarul. In mîini ține o 
foaie dintr-un caiet simplu, în care studenții 
își înseamnă, deobicei, cursurile. Nume de 
familii, trei, patru, cinci. Ochii ei strălucesc 
de fericire. Astăzi, da, astăzi toți cei 37 de 
elevi din ultima clasă — a 7-a — a școlii pe 
baze sociale a studenților Institutului peda
gogic au trecut examenul!

Ce să mai zicem, pentru asemenea oameni 
merita să suferi.

întreaga uzină „Amurstal" s-a adunat să 
privească minunea săvîrșită cu mîinile ur
mașilor. Din nimic, din deșeuri au scos mili

Tradițiile
Komsomolsk ului
oane. Un laminor care laminează pe sorturi. 
Așa ceva n-a existat încă în Orientul înde
părtat. Laminatele au fost duse în 39 de ți
nuturi. Și cum s-a născut acest laminor T 
Una din uzinele din Habarovslc a trimis 
„Amurstal“-ului un laminor pentru retopire. 
Era încă din secolul trecut. 'Acest lucru l-au 
aflat muncitorii. S-au dus să-l vadă, și și-au 
dat seama că acest laminor mai poate func
ționa. In 30 de birouri de Construcție pe baze 
sociale, peste 100 de tineri din uzina „Amur
stal“ s-au aplecat asupra calculelor. In timpul 
lor liber au calculat și proiectat toate angre
najele și piesele necesare. In uzinele orașului 
s-a executat pentru această lucrare tot ce 
era necesar.

Intr-un an și jumătate, laminorul „bun de 
aruncat“ a dat produse în valoare de 1 mi
lion ruble. In afară de aceasta, uzina a fost 
scutită de transporturi costisitoare. Astăzi, la 

laminorul cu pricina, nr. „420“, muncesc ti
neri dintre acei care l-au și construit

In primele zile, laminorul lamina cîte 18 
lingouri. Iar acum 2 Păcat că operatorul Va- 
lia Satalova, atunci cînd a trimis prezidiului 
celui de-al XIV-lea Congres al Comsomo
lului, pentru luri Gagarin, o carte ppștală 
solicitînd un autograf, nu știa că acolo, la 
Komsomolsk, tovarășii ei care lucrează la 
laminorul „420“ au stabilit un record — au 
laminat 500 de lingouri. Ar fi scris aceasta 
primului cosmonaut! Nu degeaba tineretul 
orașului tinereții a purtat la demonstrația de

1 Mai macheta unei rachete argintii cu in
scripția: „Komsomolsk —• Lună".

Vaiia putea să raporteze aceasta întregului 
Congres nu numai în numele prietenilor săi. 
Pentru că asemenea tineri ca cei de la lami
norul 420 există în orice colectiv al orașu
lui.

Uzina „Amurlitmaș“ produce utilaj complex 
pentru sudură. în fața uzinei stătea sarcina 
de a construi și pune la punct o mașină au
tomată de fracționare. Termenul •— luna iu
nie. Și aici, comsomoliștîi și-au adus contri
buția. Tinerii specialiști și muncitori au lu
crat cu mare pasiune și împreună cu vîrst- 
nicii au obținut un succes însemnat: mașina 
complexă a fost gata încă în aprilie.

...Se povestește că atunci cînd geologul Oleg 
Kabanov din Leningrad s-a convins că s-a 
găsit zăcămîntul de cositor, de dincolo de 
deal s-a arătat soarele mult aștepat, soarele 

pe care echipa nu-l văzuse în tot timpul lu
crului. Valea nu avea o denumire. Iar geolo
gul a botezat-o Solnecinîia (însorită). Pro
babil, de bucurie; pentrucă soarele apare 
în aceste locuri rareori și pentru scurt timp. 
Și totuși au nimerit-o: orașul care a apărut 
acum în îmbrățișarea dealurilor, se numește 
Solnecinîi (Însoritul). Desigur, nu datorită în- 
tlmplării geologului, ci datorită faptului că 
străzile sale cu casele frumoase sînt lumi
noase, pline de bucurii, datorită fetelor dră
guțe și pline de viață, a băieților curajoși, 
puternici care au devenit noii săi locuitori. 
Soarele — sînt oamenii, viața lor frumoasă.

Solnecinîi... Fratele mai mic al Kom- 
somolsk-ului. Au plecat să-l construiască 
frații mai tineri, copiii primilor constructori 
ai Komsomolskului.

Ivan Kațalap a venit aici mai tîrziu. încă 
înaintea examenelor, Lida MerkuȘeva a în
trebat întreaga clasă: unde vrea să plece 
fiecare după ce își ia maturitatea ? Atunci 
cineva a propus întregii clase să plece pe 
șantier. Au scris Consiliului economiei națio
nale : unde este mai mare nevoie de noi ? 
De acolo a venit sfatul: Amursk sau Solne
cinîi. Au ales Solnecinîi.

Printre voluntari era și Ivan Kațalap. El 
povestește:

— Aici la Solnecinîi s-au adunat toate lu
crurile bune pentru mine. Aici m-am înca
drat pentru prima oară în muncă. M-am 
simțit om. M-am căsătorit. Fiica mea s-a năs
cut aici. Tania are 3 săptămîni. Mi s-a dat o 
locuință bună, iar nunta comsomolistă a fost 
după toate regulile.

Cîțiva colegi ai lui Ivan au și plecai de pe 
șantier. Dar, secretarul comitetului de Com- 
somol, Viktor Kurlovici, originar și el din 
Komsomolsk, vorbește despre această „fluc
tuație a cadrelor" cu entuziasm. Pentru că 
această „fluctuație" are drept cauză plecarea 
tinerilor în școli tehnice, institute.

Iată ce generație crește pe Amur, sub pri
virea grijulie a primilor constructori.

V. GANIUȘKIN, 
corespondent special al ziarului 

„Komsomolskaia Pravda"

In prezent ei sînt numifi în glumă „frații cerești“ iar uneori chiar 
cosmonaufi. Aceasta peniru că ei execută lucrări pămîntești la mari 
înălțimi. Ei sînt montori la mare înălțime la direcția „Uraisfalkon- 
strucfia“. F. Gomov, A. Grizatullin și V. Karpov (de la stingă la 
dreapta) lucrează în prezent la construirea primei secții de conver- 
tizoare din fără, la Combinatul metalurgic din Nijni Taghilsk. Și 
lucrează bine, depășindu-și cu regularitate normele cu peste 

50 la sută

Dezvoltarea 
industriei 
lituaniene

Industria Lituaniei a atins 
nivelul producției prevă
zut prin planul șeptenal 

pentru anul 1964. în prezent, în 
mai puțin de o lună, întreprin
derile lituaniene dau tot atîtea 
produse cît realiza industria Li
tuaniei în anul 1940.

în ritmul cel mai rapid se dez
voltă industria constructoare de 
mașini și aparate. De pildă, în- 
cepînd din 1959 producția de 
mașini-unelte, de aparate elec
trice și radiotehnice a crescut 
de peste trei ori.

Ritmul înalt de dezvoltare a 
industriei lituaniene este asigurat 
de baza energetică care crește 
rapid : puterea instalată a cen
tralelor electrice din Lituania a 
depășit de peste 15 ori puterea 
energeticii lituaniene antebelice.

Prin porțile largi ale atelie
rului de montaj se vede 
un autocamion gigant, ri

dicat pe platforma de montaj, 
strălucind în culori proaspete. 
Vor trece doar cîteva minute și, 
însoțit de bunele urări ale mon- 
torilor, el va aluneca pe platfor
ma de asfalt. Iar locul lui, pe 
conveer, îl va ocupa autocamio
nul următor. Le-am văzut, aceste 
frumoase camioane, în curtea u- 
zinei. După ce li se face roda
jul, ele pleacă de aici spre toate 
colțurile țării.

Aceste mașini, cu o mare ca
pacitate de încărcare, și-au cu
cerit un bun renume. E greu 
să-ți imaginezi astăzi un șantier, 
o exploatare de cărbune, o mină 
sau o carieră . fără puternicele 
autocamioane KrAZ.

KrAZ... Această marcă de au
tocamioane s-a născut pe malu
rile Niprului în 1959. Uzina din 
Kremenciug care producea, în 
trecut combine, s-a specializat

Uzina metalurgică 
din Celeabinsk 
după 20 de ani

zina metalurgi- 
că din Celea
binsk a început 

să fie construită în 
octombrie 1942, în al 
doilea an al Marelui 
Război pentru Apăra
rea Patriei. Muncito
rii înălțau secțiile u- 
zinei înfruntînd ge
ruri năprasnice, lu- 
crînd în bătaia viatu
rilor puternice din 
nord.

De atunci au tre
cut 20 de ani. Secția 
nr. 1 — primul vlăs
tar al uzinei — ar fi 
greu acum s-o găsești 
printre numeroasele 

corpuri de clădiri ale 
giganticei întreprin
deri. Dacă înainte aici 
se produceau numai 
țevi trase de 12 țoii 
în prezent se produc 
patru feluri de țevi.

Munca oamenilor 
este tot mai mult 
executată de auto
mate. Linia automa
tă de sudare și fini
sare a țevilor din 
secția nr. 6 are o 
lungime de cîteva 
sute de metri. La fel 
și în celelalte sectoa
re, tehnica modernă 
ajută pe laminor iști 
să obțină indici înalți

în construcția de mașini de 
mare tonaj.

în această mare întreprindere, 
majoritatea constructorilor, in
ginerilor, maiștrilor și muncito
rilor sînt tineri. întreg colectivul 
a muncit foarte mult ca să facă 
autocamioanele de mare tonaj 
mai economicoase și mai sigure 

în exploatare. Familia KrAZ- 
urilor este suficient de numeroa
să. Ea numără și un autocamion 
cu o putere mare de tracțiune, 
destinat să lucreze în condiții 
rutiere grele, și mașini basculan
te de 10—12 tone care și-au cu
cerit un bun renume.

KrAZ-222 a căpătat o largă 
răspîndire la construcția hidro
centralelor și în industria minie
ră. El este destinat tracțiunii de 

Mașinistul Vladimir Starostin de 
la exploatarea minieră din 
Zîreanovsk (Kazahstanul de 
es* ), datorită dragostei sale 
față de muncă, a străduinței 
permanente, și-a cîștigat stima 

tovarășilor.

în producție. Numai 
în primele opt luni 
ale anului curent, co
lectivul uzinei din 
Celeabinsk a dat țării 
mii de tone de lami
nate și oțel peste 
plan.

în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări 
a Marelui Octombrie, 
muncitorii și ingine
rii uzinei din Celca- 
binsk au hotărît ca 
în acest an să dea în 
plus 18 800 tone de 
țevi și 3 300 tone de 
oțel.

remorci cu o greutate totală pînă 
la 30 tone. KrAZ-214 este un au
tocamion cu o putere mare de 
tracțiune, care poate trage re
morci grele pînă la 50 tone.

KrAZ-urile puternice și co
mode au căutare nu numai în 
U.R.S.S. Ele pot fi întîlnite pe 
șoselele Poloniei și Ungariei, ale

Automobilele Ucrainei
Chinei populare și Mongoliei, 
Cubei și Indoneziei. Peste 20 de 
țări ale lumii achiziționează ar 
tăzi aceste mașini.

întreprinderea se lărgește ne
încetat. Anul acesta ea va pro
duce aproximativ 10 000 auto
camioane de prima calitate. Pînă 
la sfârșitul septenalului, produc
ția anuală va crește considera
bil.

Uzina din Kremenciug nu este

unica întreprindere a industriei 
de automobile din Ucraina. Aici, 
în Ucraina, industria aceasta 
importantă este tînără. Ea s-a 
născut în anii de după război, 
cînd la Lvov, pe baza unor mici 
ateliere, a apărut o uzină de 
autobuze. Acum, marile autobuze 
confortabile de culoare blcu-pal, 

cu litera „L” pe caroserie pot fi 
văzute pe multe magistrale ale 
țării. Uzina din Lvov produce 
autobuze de cele mai diferite 
tipuri : cu 32 de locuri pentru 
circulația urbană, autobuze in
terurbane, pentru turiști etc. 
Constructorii de autobuze din 
Lvov vor livra anul acesta apro
ximativ 6 000 de mașini.

Nu de mult, în Ucraina a apă
rut un nou autoturism. Este vor

ba de mașina cunoscută sub nu
mele de „Zaporojeț“ — cea mai 
mică mașină din familia autotu
rismelor produse în U.R.S.S. 
„Zaporojeț“ este primul automo
bil sovietic cu o mică capacitate 
cilindrică. Este mică în ceea ce 
privește dimensiunile ei și eco
nomicoasă : la 100 de kilometri 

consumă doar 6—7 litri de ben
zină. în „Zaporojeț“ încap co
mod două persoane adulte și doi 
adolescenți. Automobilul poate 
fi folosit pentru transportul 
poștei, diferitelor încărcături.

Acum, în stadiul de experi
mentare se află un nou model 
de „Zaporojeț”. Acest model arc 
o caroserie mai confortabilă, 
banchetele sînt mai comode, ca
pacitatea motorului cu răcire cu 
aer este ceva mai mare. Toate

In bazinul
Karaganda
Bazinul Karaganda din 

Kazahstan dă în pre
zent aproximativ tot a- 

tîta cărbune cît se extrăgea 
în toată Rusia în 1913.

In vederea dezvoltării con-
tinue a industriei carbonifere 
a bazinului, aici urmează să 
se construiască 12 mine de 
înaltă productivitate și să se 
reconstruiască minele existen
te. Minele vor fi înzestrate cu 
tehnică nouă — mașini de 
mare productivitate, cu ajuto
rul cărora vor putea fi me
canizate la maximum și au
tomatizate procesele de pro
ducție. In galeriile minelor 
vor cunoaște o largă aplicare 
cibernetica, electronica, tele
viziunea. Mașinile vor săpa 
noi galerii, vor extrage căr
bunele.

Agregate speciale vor umezi 
straturile, vor capta praful. 
Puternice instalații de venti
lație vor asigura debitarea 
fără întrerupere a aerului în 
mine, cu gradul necesar de 
umiditate.

acestea permit să se spere că 
noul model își va cîștiga popu
laritate în rîndurile automobi- 
liștilor. Constructorii de auto
mobile din Zaporojeț se stră
duiesc să țină seama și de ce
rințele cumpărătorilor de Ia 
sate. Se lucrează Ia construcția 
unei mașini cu o putere mai 
mare de tracțiune. Ea va avea 4 
roți motoare. încă anul acesta, 
Uzina „Kommunard” din Zapo
rojeț va produce 20 000 de ase
menea automobile.

Relatarea noastră nu ar fi 
completă dacă nu am aminti 
uzina de autoîncărcătoare din 
Lvov, care livrează economiei 
naționale autoîncărcătoare de 3 
și 5 tone, uzina de asamblat au
tomobile din Odesa care produce 
semi-remorci pentru transportul 
încărcăturilor, animalelor.

Născută în anii de după război, 
industria de automobile din 
Ucraina se îndreaptă cu pași si
guri spre o mare dezvoltare.

S. SEMENOV

ORAȘUL TINEREII!
Un punct pe hartă — Sum

gait. Am citit și am auzit 
multe despre acest oraș 

fînăr. Dar numai văzîndu-l cu 
proprii mei ochi, am înțeles ce 
oraș frumos s-a ridicat pe jărmuJ 
Mării Caspice, în ce gigant in. 
dustrial s-a transformat el. în în
treaga fără este cunoscută produc
ția întreprinderilor sale — a lami
norului de fevi „V. I. Lenin", a 
Uzinei de cauciuc sintetic „A 40-a 
aniversare a Azerbaidjanului So
vietic", a Uzinei de fosfați, a 
celei de aluminiu. Orașul a fost 
înălțat cu contribuția tinerilor și 
tinerelor care au sosit pe șantier 
Ia chemarea Partidului.

Tradifiile primilor constructori 
entuziaști ai orașului Sumgait sînt 
continuate de alfi tineri. Aici, se 
construiește într-un ritm rapid un 
mare combinat chimic, cartiere 
noi de case de locuit, institufii 
cultural-sociale.

Vîrsta medie a locuitorilor ora
șului Sumgait este de 27—28 de 
ani. Am hoinărit cu plăcere prin 
oraș, am făcut cîteva schije. In 

mod deosebit atenția mi-a fost 
atrasă de marile uzine, de oame
nii minunați care lucrează în ele.

...lată un coif din Uzina de spirt 
sintetic din Sumgait. Privindu-I, 
îți dai seama ce înseamnă marea 
chimie. în comparație cu mașir.ile 
tehnologice extrem de complexe, 
oamenii par liliputani. Sfăpînind 
cu desăvîrșire tehnica, ei înfăptu
iesc însă acțiuni colosale. Nu în- 
timplăfor această întreprindere în
deplinește cu succes planul. Mîini 
de aur au acel care au construit 
acest gigant ca și cei care lucrea
ză acum în el.

Sumgait este un oraș foarte tî- 
năr.

Text și desen :
A. ORDIMARȚEV

pictor

Sumgait,
R.S.S. Azerbaidjană.
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