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— Cercurile de 
și-au început 
tatea.

— După primul seminar.

Uzinele „23 August" din Capitală, secția mecanică grea 
montaj. Pătrașcu Marin, Filip Ștefan, Fulger Ion și Ganea 
Virgil consultă planul de construcție al granulatorului 

pentru îngrășăminte chimice.

Tn pag. a 3-a:
înfăptuiesc măsurile sta

bilite în adunarea generală 
U.T.M.

Foto : AGERPRES

Cum am îmbunătățit 
calitatea laminatelor

Ancheta noastră la laminorul de 650 mm din cadrul 
Combinatului siderurgic Hunedoara

La laminorul de 650 mm din cadrul Combinatului side- 
rurgic Hunedoara s-a alcătuit, în urmă cu mai multe luni, 
un cuprinzător plan de măsuri tehnico-organizatorice menit 
să contribuie la îmbunătățirea calității laminatelor. Ca ur
mare a transpunerii in viață a măsurilor cuprinse in acest 
plan secția a dat, in primele 1» lani ale anului, aproape 
3&MS tone laminate peste plan, iar calitatea produselor sec
ției a-a imbuătățit simțitor

Intr-o discuție avută eu muncitori, tehnicieni ingineri de 
la laminorul de 65» mm am căutat să aflăm măsurile luate 
și fetal rum an test ele aplicate.

economii la consumul specific 
pe tona de laminate.

ALEXANDRU JUNIE 
responsabil de brigadă, 

linia de laminare

Ing. VALERIAN 
MARTINEAC 

tehnolog al secției

In acțiunea de îmbunătățire 
a calității produselor, pe baza 
indicațiilor comitetului de 
partid, noi ne-am bizuit foarte 
mult pe inițiativa muncito
rilor, maiștrilor și inginerilor 
din secție.

Și iată că acum cind cerce
tăm din nou acest plan, nu 
mică ne este satisfacția să 
constatăm că cele mai multe 
dintre măsurile tehnice-orga- 
nizatorice luate și transpuse în 
viață și-au arătat din plin 
eficacitatea. Aveam, de pildă, 
înainte multe necazuri în pri
vința rebuturilor și a canti
tății mari de declasate. Tre- 
cînd la îndeplinirea punctului 
din planul de măsuri tehnico- 
organizatorice care prevedea 
revizuirea și completarea in
strucțiunilor tehnologice cu 
privire la laminarea tuturor 
profilelor și țaglelor, declasa
tele au scăzut simțitor. In lu
nile august, septembrie și oc
tombrie, de exemplu, procen
tul acesta a scăzut cu 30 la 
sută în comparație cu pri
mele trei luni ale anului.

Pot aminti, de asemenea, 
că a fost rezolvată problema 
îmbunătățirii tehnologiei de 
încălzire la cuptoarele cu pro
pulsie, s-au perfecționat ghi
dajele cu role pentru lamina
rea oțelului rotund necesar 
producerii țevilor. Acestea au 
dus la mărirea simțitoare a 
productivității laminorului și, 
de asemenea, la ridicarea ca
lității oțelului laminat pentru 
țevi.

Desigur că acestea sînt nu
mai cîteva din problemele 
prevăzute în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice. Secția 
laminor 650 mm este o secție

<

relativ nouă a combinatului 
și, firește, există încă sufi
ciente rezerve interne care, 
puse în valoare, pot conduce 
la ridicarea și în mai mare 
măsură a calității laminatelor 
noastre. Dintre acestea aș a- 
minti doar un singur lucru: 
organizarea mai bună a evi
denței laminatelor de diferite 
calibre. Aceasta ar duce la 
ooț .oerea unor profile cu tole
rante cit mai mH util’zarea 
raționali a garniturilor de ci
lindri, precum și la importante

Cel 34 de membri al bri
găzii noastre sînt convinși că 
ridicarea continuă a pregătirii 
profesionale este un factor de 
prim ordin în obținerea unor 
laminate de calitate. Și mi-a- 
mintesc că la alcătuirea pla
nului de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice de acest lucru s-a 
ținut seama înainte de toate.

Ce s-a făcut la noi în bri
gadă și care sînt rezultatele 
obținute ?

Iutii și întîi 
un concurs de

s-a organizat 
ridicare a ca-

L BODEA

(Continuare in pag. a 3-a)

Muncitor

Miercuri 22 noiembrie 1961

Ședință de lucru la C. C. al P. M. R.
privind măsurile de realizare
a planului de

In zilele de 20 și 21 noiembrie a.c. a 
avut loc la C.C. al P.M.R. o ședință de 
lucru, la care au luat parte membrii Bi
roului Politic și alți membri ai C.C. al 
P.M.R., membrii guvernului, primii-se- 
cretari și secretarii cu problemele eco
nomice 
partid, 
adjuncți 
centrale 
tului de 
sfaturilor populare regionale, conducă
tori 
tori

ai comitetelor regionale de 
șefii secțiilor C.C. al P.M.R., 
ai miniștrilor, șefii instituțiilor 
economice, membrii Comite- 
Stat al Planificării, președinții

ai unor organizații de masă, redac- 
ai presei centrale.

NOI
cîteva zile comuna Me-De

Unești din raionul Filiași pri
mește electricitate din siste
mul energetic național, prin 
linia electrică Ișalnița-Meli- 
nești. Intrarea in funcțiune a

luat 
fost 
care 
mi- 
eco-

stat pe 1962
In ședință, in cursul căreia au 

cuvintul numeroși vorbitori, au 
examinâte problemele principale 
trebuie să stea în centrul atenției 
nisterelor, organizațiilor centrale
nomice, a conducerilor întreprinderilor, 
a organizațiilor locale de partid și de 
stat in vederea îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe anul 1962 și s-au dat indicații 
cu privire la modul în care trebuie orga
nizată analizarea sarcinilor de plan in 
întreprinderi și stabilirea măsurilor 
tehnico-organizatorice corespunzătoare.

SATE ELECTRIFICATE
noii linii electrice creează po
sibilitatea electrificării unui 
număr de 30 de sate din ra
ioanele Craiova și Filiași-

Acum, in Oltenia, regiune 
unde în anii regimului bur-

ghezo-moșieresc s-au electri
ficat doar 27 de sate, becul 
electric a luat locul lămpii cu 
petrol în 283 localități.

(Agerpres)

Școala noastră 
casa noastră

Utemiștii Nicolae Călin ma- 
trlțer și Nicolae Ghețu, frezor, 
de la întreprinderea „Electro- 
aparataj” din Capitală, co
laborează pentru a da lucru 

de cea mai bună calitate
Foto : AGERPRES

Din mcnlle construcții ener
getice ale regimului de 
democrație populară. Uzi
na electrică Stejarul. (Ve

dere, tn amurg).POEZIA
PE CARE O DORIM

firesc, 
decît

imic mai 
între tineri, 
o discuție despre 
poezie. Firesc ca 
munca de fiecare 
zi, ca orele de 
învățătură, ca 

dragostea, ca visurile de vii
tor. Doar din toate acestea iz
vorăște poezia adevărată a 
zilelor noastre, poezia, realist- 
socialistă, în care sute 
mii de tineri 
socialismului, 
odată, văd 
deosebită a 
viață, chemată să-l sporea
scă, să-1 amplifice.

„Poezia trebuie să ne înal
țe, să ne facă mat buni, să 
ne îndemne la muncă, la rea
lizări noi“ — cu această, fra
ză semnificativă a ți început 
discuția despre poezie orga
nizată de ziarul nostru, la 
care au participat tineri mun
citori și ingineri de la Uzi
nele „23 August", Fabrica de 
confecții și tricotaje șl Uzi
nele de laminate neferoase, 
elevi de la școala 
„Dimitrie Cantemir" 
denți de la Institutul politeh
nic ți Universitatea „C. I. 
Parhon" din Capitală.

Pentru a continua ți a 
relief mai pregnant ideii 
început,' s-a apelat, bine 
țeles, tot la poezie. Iată poe
zia și sensul major al luptei 
oamenilor, exprimate în acest 
fragment din volumul „Mate
ria ți.vlsele“ de Mihai Be-

de 
constructori ai 
și cititori tot- 

o manifestare 
frumosului din

medie 
și stu-

da 
de 
în-

niuc: „Dar eu mai știu ce 
tu nu bânuiești; / De ce-s în 
stare fiii pămîntești. / Punți 
arcuind, ei trec, gonind. Abi
sul/ / El au cumplitul har in
tr-inșii: visul — / Nu divagămt 
Pe supla lui aripă / Te 
cercetăm clipă de clipă, / 
Și din visări, erori, îndemn, 
unelte / Am chibzuit acele 
păsări svelte / Ce-adună 
ghem distanța dintre astre — / 
Curînd vor fi și astrele-ale 
noastre 1 / Iar unde-o să-nce- 
teze veșnicia / Va merge

trăi ți munci, cu certitudine. 
Sînt multe poezii bune, închi
nate partidului, patriei noa
stre socialiste, muncii oame
nilor. Cind găsim asemenea 
poezii inspirate din atmosfera, 
din mediul în care trăim, nu 
știu de ce, dar ni ss par mai 
atractive. Munca e bucuria și 
creația noastră, poezia pe 
care o scriem, într-un fel, noi, 
muncitorii — și de aceea ne 
pare foarte firesc ca poeții să 
vină să o cunoască, să o cîn
te. Șl nu abstract, nu ca pe

Pe marginea unei discuții despre poezie, 
organizată de redacția ziarului nostru

mal departe poezia, / Dintre 
materii poate cea mai fină, / 
Măi plină de avînt și de lu
mină".

Nimic mai definitoriu pen
tru sensul muncii și vieții oa
menilor în socialism, pentru 
perspectivele pe care le des
chide viitorul, pentru poezia 
profundă a acestor realități, 
decît avîntul și lumina.

— Tinerilor de la noi — a 
spus Eugen Zalisnea, munci
tor la Uzinele ,,23 August" — 
le sînt dragi poeziile. Mai 
ales acelea care vorbesc des
pre oameni, despre gîndurile 
și sentimentele lor, despre 
munca și aportul lor la desă- 
vîrșirea construcției socia
liste, despre năzuințele spre 
viitorul comunist în care vom

un lucru ușor de făcut, ca pe 
o joacă — cî ca pe un act 
concret, uneori dificil, o ma
nifestare directă a ideilor și 
sentimentelor noi, înălțătoare, 
a Idealurilor spre care tin
dem. Sînt mulți muncitori șl 
tineri fruntași — oameni sim
pli, dintr-o bucată, dar foar
te interesanți, Ar fi nimerit 
ca poeții, scriitorii să vină 
mai des la uzinele noastre, să 
ne cunoaștem.

Am reprodus în întregime 
gîndurile acestui tînăr munci
tor, tocmai pentru claritatea 
cu care subliniază necesita
tea unei legături tot mai pro
funde a poeților noștri cu via
ța poporului, a oamenilor 
muncii, pentru a putea astfel 
să răspundă îndemnurilor pe

care partidul nostru le-a a- 
dresat tuturor llteraților; cu
noașterea temeinică a reali
tăților, studierea lor îndelun
gată, contactul viu cu viito
rii eroi ai operelor literare.

— Poporul este acela care, 
sub conducerea partidului, a 
dat o nouă înfățișare țării, 
poporul este țara însăși — a 
intervenit în discuție, foarte 
plastic, elevul Matei Beldi- 
man. De aceea este firesc ca 
poieții să cînte viața nouă a 
poporului. Temele sînt astfel 
mai aproape de inima oame
nilor și capătă valori noi. De 
aceea se bucură de stimă și 
prestigiu acei poeți care 
și-au legat întreaga lor crea
ție de clocotul vieții noastre 
noi. Iar aceia care mai tind'

ION BRAD

Au mărit suprafața semănată cu grîu

Colectiviștii din comuna 
Cîndești, raionul Buhuși 
au avut în toamna 

aceasta de însămînțat pe lin
gă orz, secară și 80 hectare 
cu grîu. Folosind din plin 
timpul prielnic harnicii colec
tiviști au terminat însămînță- 
rile printre primii ■ pe raion. 
Ploile din ultimul timp au 
prins bine semănăturilor. Co- 

. mitetul de partid, ți; consiliul

de conducere al gospodăriei au 
hotărît să mărească suprafața 
cultivată cu grîu cu 20 ha. 
Pentru aceasta era necesar să 
se pregătească terenul într-un 
timp cît mai scurt, să se se
lecționeze și trateze semințe
le. Atunci tinerii au fost pri
mii care au sprijinit această 
acțiune. Utemistele Va
leria Lupu și Genoveva Cio-

lan au plecat să trioreze griul, 
utemiștii Maricica Broiș, Bu
jor Vas, Chelaru Vas și alții 
au plecat să elibereze terenul 
de coceni. Noaptea, harnicii 
tractoriști au și început să 
are. în cîteva zile au fost 
semănate cu grîu încă 25 
hectare.

TACHE VAS EL ACHE 
colectivist

E
BIIIIII ascultă emo-* II ționați. Mulți din- 
lilllll tre ei participă 
•**”|| d°ar pentru prima 
■ || dată la o adunare

S || generală V.T.M. în 
■IlfUI îcoa^- Sînt în a- nui i. Cuvintele 

secretarului comitetului V.T.M. 
ajung la fiecare ca un îndemn:

— Școala a avut grijă să nu 
duceți lipsă de nimic. Aveți 
clase frumoase, curate, dormi
toare cu tot confortul necesar 
ca să vă simțiți bine. Trebuie 
să păstrați aceste bunuri. Azi 
vă folosiți voi de ele, la anul 
alți elevi.

După terminarea adunării, 
elevii au vizitat școala, cămi
nul, cantina, și au rămas adine 
impresionați de condițiile în 
care vor învăța și trăi.

La Școala profesională 
VCECOM din Galați a de
venit o tradiție ca încă din 
primele zile ale anului școlar, 
comitetul U.T.M., în colaborare 
cu direcțiunea școlii, să orga
nizeze diferite acțiuni prin care 
să se dezvolte la proaspeții 
ucenici spiritul gospodăresc, 
răspunderea pentru bunurile 
cere le sînt puse la dispoziție. 
Pe această linie se înscrie și 
adunarea generală U.T.M. des
pre care am vorbit.

Căminul școlii oferă condiții 
de viață pe care ucenicii din 
anii ztăpinini burghezo-mo- 
șierești nici măcar nu le-au vi
sat. In fiecare dormitor te tn- 
timpină o atmosferă plăcută, 
prietenească. Paturi proaspăt 
vopsite, cu perdeluțe cochete 
la margine, mese, noptiere, și
foniere, covoare, oglinzi. Pe 
paturile frumos aranjate se 
află pături imbricate în cear
șafuri albe, curate. Peste tot 
domnește ordine și curățenie. 
De fapt aceasta este și cartea 
de vizită a fiecărui elev. Și 
dacă te gindești nici nu poate 
fi altfel. Dacă școala este bine 
gospodărită, dacă este curățe
nie. elevii se deprind să aibă 
grijă de bunurile scolii ca de 
bunurile lor personale, chiar 
mai mult, să păstreze curățe
nia și ordinea, să respecte re
gulile de igienă.

Și grija gospodărească se 
vede peste tot: in florile care 
zîmbesc multicolor în vasele 
așezate pe geamuri și șifonie
re, în șervețelele imaculate de 
pe noptiere, în tablourile și 
fotomontajele care Sînt și care 
se pregătesc.

Te impresionează grija pe 
care o au elevii pentru bunu
rile școlii. In ce privește cu
rățenia, de multă vreme exis
tă o pasionantă întrecere în
tre dormitoarele de fete și cele 
de băieți. Fiecare susține că 
dormitorul său e cel mai fru
mos. Dar într-o zi fetele au a- 
flat că dormitorul băieților nr. 
2 a ieșit fruntaș. Paturile au 
fost mai frumos aranjate, cu
rățenia mai bine făcută. Fetele 
s-au dus să vadă cu ochii lor, 
s-au necăjit. S-au sfătuit seara 
în dormitor și au hotărît ca 
stegulețul pe care conducerea 
școlii și organizația U.T.M. îl 
vor decerna dormitorului frun
taș să fie adus întîi aici, în 
dormitorul nr. 5.

...Intr-o seară în dormitorul 
nr. 2 al băieților a avut loc o

discuție. In cursul zilei, secre
tarul comitetului U.T.M. a ve
nit să vadă dormitorul și... pa
tul lui Mezei I. nu era făcut, 
haina îi atîrna prinsă de o 
margine a patului. S-a gîndit 
că deși este un fapt mărunt, 
nu trebuie să-l lase să treacă 
neobservat. De aceea a hotărît 
să discute seara în dormitor cu 
băieții.

— Dormitorul voștru e frun
taș — le-a zis secretarul băie
ților. E curat, frumos. Dar, 
dacă o haină este Aruncată la 
voia întîmplării, aspectul dor
mitorului nu mai este același. 
Voi ce ziceți ?

— Așa-i.
— Și nu numai atît. O haină 

aruncată se șifonează. Pentru 
asta aveți cuiere, vestiare. Ei 
Mezei, ce ai de zis ?

— Plecaseră băieții și m-am 
grăbit. Am lăsat patul așa... 
Dar n-o să se mai întîmple. 
Intr-adevăr e urît un dormitor 
unde lucrurile sînt răvășite.

aibă grijă întreg 
Kuk 
aces-

— O să 
dormitorul — a adăugat 
Ludovic, responsabilul 
tuia.

Trebuie subliniată in 
deosebit atenția pe care comi
tetul U.T.M., educatorii, pro
fesorii o acordă educării sim
țului gospodăresc. Pe această 
linie, de multe ori, în dormi
tor, în clasă, se organizează 
scurte discuții în legătură cu 
comportarea pe care trebuie 
să o aibă elevii, discuții inte
resante, folositoare, care le tre
zesc dorința de a păstra așa 
cum se cuvine 
care se folosesc, 
trece cu vederea, 
stată neajunsuri, 
tivului reacționează imediat.

Ca să se ajungă aici este fi
rește nevoie de o bună organi
zare. Am dori să subliniem în
deosebi grija organizației 
U.T.M. în această direcție.

— Fiecare dormitor are un 
responsabil — ne spune mai
strul Dumitru Corjos, secreta
rul comitetului U.T.M. El răs
punde de tot ce se întîmplă, 
de ordine, disciplină etc. La 
dormitorul nr. 1 este Petre 
Boldea, la 4 — Robert Dwor- 
ski, la 5 — Elena Stoica ele.

mod

bunurile de 
Nimic nu se 
Cind se con- 
opinia colec-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎN EXCURSIE
In aceste zile, zeci de oa

meni ai muncii din Dobrogea 
se află în excursie cu moto
nava „Transilvania" pe lito
ralul sovietic al Mării Negre, 
la Odesa, Ialta și Soci. Nume
roși colectiviști din comuna 
Agigea au fost de curînd în 
excursie la Sinaia și au vi
zitat Muzeul de la Doftana. 
Turismul atrage un număr tot 
mai mare ele oameni ai mun
cii din această parte a țării. 
La croazierele pe Mare și Du
năre, la numeroasele excursii 
în Capitală, pe Valea Praho
vei, în Delta Dunării sau pen
tru vizitarea stațiunilor de pe 
litoral, a orașului Constanța, a 
monumentelor istorice de la 
Adamclisi, Istria, 
etc., au luat parte 
40.000 de muncitori,
viști și mecanizatori din Do
brogea.

Callatis 
aproape 
colecti-

(Agerpres)

De la Pavilionul de
în producția de

De la Ministe
rul Industriei 
Ușoare aflăm 

că zi de zi intră în 
fabricație de serie 
numeroase alte pro
duse care au fost 
expuse la cel de-al 
llT-lea Pavilion de 
mostre și care 
au j 
ciereă 
rilor. 
dusele 
trate în fabricație

și
primit apre- 

cumpărăto- 
Dintre pro- 

•. recent in-

amintim țesăturile 
din relon imprimat 
pentru fulgarine și 
modelele noi de țe
sături din relon 
electroplușate și im
primate la țesătoria 
de relon din Capi
tală, țesături pen
tru rochii de oca
zie din mătase na
turală cu fire me
talice la întreprin
derea ,,M ăt a s e a 
Populară", tricoturi 
din fire sintetice

mostre
sene
supraelastice la „Fa
brica de confecții 
și tricotaje“-Bucu- 
rești, 24 de mo
dele de încălțămin
te extraflexibilă la 
întreprinderile de 
încălțăminte din 
Timișoara, servicii 
de masă din sticlă 
colorată, modele noi 
de fețe de masă din 
folii de policlorură 
de vinii, covoare de 
baie din polistiren 
etc.

(Continuare în pag. a 2-a)

Stații 
pentru mecanizarea 
lucrărilor statistice
De curînd, direcțiile regio

nale de statistică Brașov, 
Cluj, Oltenia, Banat și cea din 
orașul București au fost în
zestrate cu stații moderne pen
tru prelucrarea mecanizată a 
datelor statistice.

Mașinile electrice oferă po
sibilitatea centralizării mai 
rapide a unui mare volum de 
lucrări statistice și ușurează 
considerabil munca lucrători
lor din acest domeniu.

In curînd urmează să fie 
înzestrate cu asemenea stații 
și celelalte direcții regionale 
de statistică din țară.

„Noul în comerț'
i șa se intitulează seria de 

consfătuiri organizate de 
Ministerul Comerțului și 

Comitetul Central al Sindica
tului lucrătorilor din comerț și 
cooperație, în toate regiunile 
țării în scopul introducerii in 
comerț a celor mai noi și mai 
moderne metode de deservire 
a cumpărătorilor. La aceste 
consfătuiri s-au ridicat pro
bleme de extindere a sistemu
lui de autoservire, de aplicare 
a sistemului de „expunere 
deschisă" a mărfurilor în sec
țiile vînzări-industriale (prin 
care se elimină tejghelele, 
dînd astfel cumpărătorului po
sibilitatea de a-și alege sin
gur din raft marfa care-i pla
ce), extinderea transportului 
la domiciliu etc.

Asemenea consfătuiri au 
avut loc în majoritatea regiu
nilor. Zilele următoare ele vor 
continua la Hunedoara, Baia 
Mare, Galați.

La gazeta postului utemist 
de control din secția mon
taj a uzinelor „Hidromeca- 
nica“-Brașov se afișează 
articole noi. Primii cititori 

au și apărut...
Foto : N. STELORIAN



In învățămîntul politic U.T.M.
CIRCURILE DE LA SATf După primul seminar

Gospodăria agricolă co
lectivă „7 Noiembrie" 
din comuna Păfrăuți s-a 

inaugurat de curînd. De puțin 
timp a luaf ființă și organiza
ta de bază U.T.M. al cărui 
secretar este tovarășul Gheor- 
qhe Maruse.pc. Una dintre 
primele măsuri luate de co
mitet a fost aceea de a orga
niza și deschide invățămintul 
politic U.T.M. La adunarea ge
nerala de deschidere ce a a- 
vut loc, secretarul organizației 
de bază U.T.M. a vorbit tine
rilor despre importanța învă- 
țămîntului politic, a subliniat 
necesitatea ca fiecare tînir să 
studieze și să frecventeze cu 
regularitate cercul politic „Să 
ne cunoaștem patria noastră so
cialistă". Prima temă studiată In 
cercul nostru politic este Expu
nerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu prilejul 
celei de a 40-a aniversări 
a creării P.C.R. Pentru a veni 
în ajutorul cursanților, în afara 
orelor de consultații pe care 
le vom avea, am pregătit cî- 
teva fotomontaje cu imagini 
din trecutul de luptă a| parti
dului. Tot pentru a veni în 
sprijinul cursanților, din ini
țiativa organizației de bază 
U.T.M. au fost stabilite și o 
seamă de alte măsuri. Așa de 
pildă, vom citi cu regulari
tate din presă unele mate
riale care vorbesc despre rea
lizările oamenilor muncii în 
construcția socialismului, vom 
organiza seri literare pe teme 
cum ar fi „Realizările re
gimului democrat-popular", 
„Partidul, conducătorul operei 
de construcție a socialismu
lui" ogtindife în literatura 
noastră nouă. De asemenea, 
vom organiza întîlniri cu acti
viștii de partid și de stat care 
să vorbească tinerilor despre 
sarcinile ce le revin în întări
rea economico-organizaforică 
a G.A.C. Pentru ca ședințele 
cercului nostru să fie cît mai 
atractive vom învăța cîntece 
despre patrie și partid. Împre
ună cu cursanții am hotărît 
totodată să organizăm activi
tăți comune ale cercului nos
tru cu tinerii din cercul poli
tic de la întovărășirea agricolă 
din sat. Sîntem convinși că și 
aceasta va contribui ca și alți 
tineri să vină alături de noi in 
G.A.C.

Personal, ca propagandistă 
nouă, voi participa la semina- 
riile ce se vor organiza la 
comitetul orășenesc U.T.M. și 
voi cere ajutorul organizației 
de partid, astfel ca cercul pe 
care îl conduc să aducă o 
contribuție utilă la educarea 
politică a finerilor colectiviști, 
să-i mobilizeze la muncă și 
mai avintafă pentru continua 
întărire a G.A.C.

nj DOINA PREPEUUC
G.A.C. „7 Noiembrie* . 

Pătrăuți-Suceava

De curînd la colțul ro
șu al G.A.C. din Ci- 
ba-Nicolești, raionul 

Tg. Mureș, și-a început ac
tivitatea cercul politic 
U.T.M. „Să ne cunoaștem 
patria noastră socialistă". 
Tovarășul Margit Mihai, 
secretarul organizației de 
bază U.T.M. din gospodă
ria colectivă a analizat fe
lul cum s-a desfășurat anul 
trecut invățămintul politic 
al utemiștllor, vorbind tot
odată cursanților despre 
îndatoririle lor in noul an 
de învățămînt. El a subli
niat necesitatea ca fiecare 
cursant să-și ia notițe, să 
studieze materialul biblio
grafic indicat pentru a-și 
însuși cît mai temeinic 
problemele studiate în cerc. 
Apoi am citit împreună 
Expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
„40 de ani de luptă sub 
steagul atotbiruitor al 
marxism-leninismului". Pro
pagandistul s-a oprit a- 
supra celor mai importan
te evenimente din istoria 
partidului, vorbindu-ne 
totodată despre perspecti
vele mărețe pe care le-a 
deschis în fața noastră 
Congresul al III-lea al 
partidului.

TERSE ILYES 
corespondent

Zntr-una din zilele trecute 
tinerii colectiviști din sa
tul nostru s-au întî/nit 

la căminul cultural. In ziua a- 
ceea a avut loc deschiderea 
învăfămîntului politic U.T.M. 
Mai întîi, propagandista noas
tră, tovarășa Nestor lulia, a 
vorbit cursanților despre im
portanța învățămîntului politic, 
despre lecțiile ce urmează' a fi 
studiate la forma de studiere a 
Statutului U.T.M. A prezentat 
apoi programul după care se 
va desfășura învă|ămîntul poli
tic, subliniind totodată acțiuni
le educative pe care le vom 
organiza în cursul lunii. Sînt 
prevăzute printre altele orga
nizarea unor excursii, vizionări 
de filme in colectiv, acțiuni de 
muncă patriotică. Propagandis
ta a citit apoi Expunerea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a partidului. După 
expunere s-a stabilit data cînd 
vor avea foc primele consulta
ții. Angajamentele luate de 
către cursanți cu acest prilej 
de a-și însuși cît mai temeinic 
problemele studiate în cerc, 
cît și seriozitatea cu care s-a 
pregătit propagandista pentru 
această primă întîlnire cu 
cursanții, sînt o garanție ca 
activitatea cercului se va des
fășura în cele mai bune con
diții,

SOMAN IULIUS 
secretar al organizației de bază 

U.T.M. din G.A.C. Ohaba 
— raionul Ilia

l n uzina noastră 
funcționează în a- 
nul acesta 21 
cercuri politice 
U.T.M., care

-----—.... ' prind peste 
de cursanți. încă cu 
timp înainte 
anului de invățămînt politic, 
comitetul U.T.M., îndrumat 
de comitetul de partid, s-a 
îngrijit de asigurarea tu
turor condițiilor necesare 
bunei funcționări a cercuri
lor. Așa se face că de la 
prima lecție, de la primul 
seminar, majoritatea cercuri
lor politice au desfășurat o 
activitate in general bună. 
Faptul că toți membrii comi
tetului au participat la pri
mele Seminarii ne-a ajutat să 
desprindem concluzii care ne 
vor fi deosebit de utile in 
conducerea invățămintului 
politic în viitor.

Primul seminar, în care 
s-au dezbătut principalele 
probleme cuprinse în Rapor
tul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la a 
40-a aniversare a partidului 
nostru, a dovedit buna pregă
tire a propagandiștilor și a 
majorității cursanților. In 
cercurile conduse de tovarășii 
Ion Alexe și Ion Vistianu din 
secția autobuze, D. Dumitru— 
sectorul II mecanic, Ghiță 
Eleftere — sectorul forjă, pre
cum și în altele, s-au purtat 
discuții interesante cu privire 
la istoria partidului nostru, la 
lupta sa pentru instaurarea 
regimului democrat-popular, 
pentru construirea socialis
mului în patria noastră. Do
vedind că și-au însușit docu
mentele Congresului al III- 
lea al partidului, cursanții 
au dezbătut profund sarcinile 
care stau in fața poporului 
nostru în etapa actuală de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste. In cercul politic con
dus de tovarășul Alexandru 
Ionescu de la sectorul 4 auto
utilitare, precum și în alte 
cercuri politice din organiza
ția de bază a acestui sector, 
cursanții au folosit în discu
ții și impresiile culese în 
urma vizitei făcute înainte de 
seminar la Muzeul de Istorie 
a Partidului, imprimînd se
minarului un caracter viu și 
interesant.

Faptul că aceste seminalii 
s-au desfășurat la un nivel 
corespunzător, contribuind la 
lărgirea orizontului politic al 
tinerilor, dovedește Ln primul 
rînd seriozitatea- cu care și-aji 
pregătit cursanții. Dar ..el do
vedește tot odată și modul în 
care au muncit propagandiștii 
în această direcție, 
parte 
citați 
tirea 
ional
materialul bibliografic indicat 
și și-au întocmit conspecte 
bune ; aceasta este prima lor 
indatorire în calitate de pro
pagandiști și1 erși-o’ fac 
pasiune și conștiinfiqzitațe, 
Dar toți acești propagandiști 
au desfășurat o bună muncă 
de îndrumare a cursanților, 
ajutîndu-i să se pregătească 
pentru seminar. Tovarășul Ion 
Alexe, de pildă, a stat de 
vorbă cu toți cei 15 cursanți, 
s-a interesat cum ' studiază, 
i-a ajutat să aprofundeze ma
terialul studiat. Pe tînărul 
Mihai Spirea, începător în stu
diul politic, l-a ajutat în mod 
deosebit. Așa se face că la 
discuțiile din seminar au luat 
parte cu toții, contribuind ia

cu-
500 

mult 
de deschiderea

Las la o 
faptul că propagandiștii 
au participat la pregă- 
făcută la cabinetul ra
de partid, au studiat

Elevii clasei a IX-a a Șco
lii medii nr. 20, cerlnd 
propagandistei să le reco
mande ce material biblio
grafic ar putea consulta 
pentru a se pregăti în ve
derea conferinței „P.C.R.— 
creatorul și conducătorul 

U.T.C.".
Foto : O. PLECAN

(Urmare din pag. l-a)

să se adreseze nu celor mulți 
ci unor cercuri înguste de „a- 
leși”, „creierelor înalte", ori 
nu sînt adevărate talente, ori 
dacă sînt, trebuie să se smul
gă la timp din aceste preju
decăți, pentru a nu cădea în
tr-o poezie inaccesibilă mase
lor.

Trebuie să vedem că in 
munca de ridicare a nivelului 
ideologic al întregului popor, 
în toate activitățile cultural- 
educative, chiar si in discuții 
de genul acesteia, se mani
festă grija de a-i ajuta și pe 
poeți să se ridice la înălți
mea chemării lor, să aparțină 
în întregime poporului nostTU, 
socialismului.

— Adevărat, îl întrerupe in
ginerul Petru Sechel, de la'uzi- 
nele de laminate neferoase, 
dar hai să vorbim mai con
cret. Care dintre poeții noștri 
îți plac mai mult ?

— Am citit, răspunde Beldi- 
man, preferind după ~ 
Arghezi, pe Mihai 
Apoi, poeți mai tineri 
drițoiu, Utan și pînă 
butanți aproape de vîrsta mea, 
ca Adrian Păunescu. Există la 
acești poeți semnele univer
sului spiritual nou, propriu 
oamenilor ce trăiesc în socia
lism. Poeziile lor cele mai 
bune sînt jaloane după care 
ne putem ridica 
guri.

— La noi în 
vine în cliscuție 
muncitoare la Fabrica de con
fecții și tricotaje, sînt mulți 
tineri care-1 citesc pe Arghezi. 
Eu am citit mai mult proza 
lui scânteietoare. îtari plac 
poeziile lui Deșliu, Cicerone 
Theodorescu și Jebeleanu. 
Nu știu însă de ce a început 
Sugen Bărbu să tărie poeții.

Tudor 
Beniuc. 
ca An- 
la de-

și ajuta sin--

uzină,

dezbaterea și aprofundarea 
problemelor puse în discuție. 
La fel a procedat și pro
pagandistul Dinu Mihai, care 
lucrînd în același atelier 
cu cursanții săi, obișnuia să 
stea zilnic de vorbă cu 2—3, 
să-i sfătuiască cum să-și or
ganizeze studiul, să le răspun
dă la diferite întrebări. Tre
buie să spunem că, Spre deo
sebire de alți ani, anul acesta, 
poate și datorită faptului că 
am asigurat ca propagandiștii 
să facă parte din același co
lectiv de muncă eu tinerii pe 
care ii au 
o legătură 
pagandiști 
mai mulți 
diștî sînt 
activității 
se obține 
du-se cu
lună, ci îndrumîndu-i îndea
proape intre seminarii.

Din păcate insă nu toți pro
pagandiștii privesc la fel a- 
ceastă importantă latură a 
activității lor. și deci nu in 
toate cercurile politice primul 
seminar s-a desfășurat la a- 
celașl nivel. Așa de pildă. in 
seminarul condus de tovară
șul Ion Bundă, propagandist 
abia de anul acesta, discuțiile 
s-au purtat simplist, mai mult 
in jurul datelor, evenimente
lor și al cifrelor, fără a se 
scoate in evidență semnifica
țiile politice ale acestora. Este 
de, datoria noastră să-i aju
tăm pe tovarășul Bundă să 
ciștige experiența necesară în 
conducerea seminariilor, pen
tru ca acestea să devină cu 
adevărat un mijloc de adin- 
cire a cunoștințelor politice 
acumulate de tineri in timpul 
studiului individual. La alte 
seminarii ca, de pildă, la cel 
condus de tovarășul Filip 
Marian, au participat la dis
cuții doar cițiva cursanți. 
restul, datorită faptului că 
erau nepregătiți, au asistat 
doar. Și aceasta pentru că to
varășul Filip Marian și-a în
deplinit doar o parte din o- 
bligațiile care-i revin ca pro
pagandist ; de la predarea 
lecției și pînă la seminar el 
n-a mai avut nici o legătură 
cu cursanții săi, nu i-a con
trolat cum studiază, nu i-a 
ajutat concret.

Așa cum arătam la început, 
primul seminar ținut in 
cercurile politice ne-a ajutat 
să desprindem anumite în
vățăminte pentru activitatea 
de .viitor. Ne-a apărut foarte 
clar necesitatea de a genera
liza metodele bune folosite de 
unii propagandiști, ajutîndu-i

în cerc — există 
zilnică între pro- 
și cursanți. Cei 
dintre propagan- 

eunvinși că succesul 
in cercurile politice 
nu numai întîlnin- 
cursanții odată pe

a-astfel pe cei mai tineri în 
ceasta muncă. Pentru aceasta 
noi vom organiza pînă la sfîr- 
șitul acestui an schimburi de 
experiență între propagandiști 
fie sub forma discuțiilor pe o 
anumită temă, fie asigurind 
participarea propagandiștilor 
cu mai puțină experiență la 
activitatea cercurilor pe care 
le conduc tovarăși cu mai 
multă experiență. îndeosebi 
ne vom îngriji să se statorni
cească metoda consultațiilor 
intre seminarii. în această di
recție noi avem un sprijin 
prețios din partea organiza
ției de partid prin punctul de 
consultații. Dar noi vrem ca și 
in afara lui propagandiștii să 
folosească această metodă 
pentru a-i ajuta pe cursanți 
să aprofundeze anumite pro
bleme.

Faptul că prima vizită fă
cută eu cursanții din cîteva 
cercuri la Muzeul de Istorie 
a Partidului le-a folosit in 
seminar ne-a dovedit încă o 
dată utilitatea unor aseme
nea activități între seminarii. 
Vom lua măsuri ca 
cursanții să viziteze in colec
tiv Muzeul de Istorie a — 
duluL precum și alte 
legate de istoria 
muncitorești. Tot pentru cu
noașterea istoriei mișcării re
voluționare din țara noastră 
am luat și alte măsură Prin
tre acestea se numără vizio
narea spectacolului „Marele 
fluviu își adună apele”, orga
nizarea unui concurs despre 
mișcarea revoluționară de ti
neret de la noi din țară în ca
drul unei ..joi a tineretului" 
închinată U.T.C.-ului, în care, 
în afara concursului se vor citi 
fragmente din cărți, se vor 
recita poezii și se vor învăța 
cintece revoluționare.

în prima ședință de comi
tet din luna decembrie, deci 
după ce va avea loc și al doi
lea seminar, ne-am propus să 
analizăm felul cum se desfă
șoară invățămintul politic. Or
ganizațiile de bază vor anali 
za în cadrul unor adunări ge
nerale modul în care se pre
gătesc tinerii 
narii. Sintem convinși că a- 
ceste măsuri sint de natură 
să asigure desfășurarea la un 
nivel corespunzător a activi
tății cercurilor politice U.T.M. 
care joacă un rol important 
în pregătirea politică și ideo
logică a utemiștilor și tine
rilor.

CORNEL DUMITRAȘCU 
secretarul comitetului U.T.M. 

de la Uzina de autobuze 
și troleibuze, București

toti

Parti- 
locuri 

mișcării

pentru semi-

Elevii anului I ai cercului 
de artă plastică 
lui muncitoresc
Februarie 1933”

al Clubu-
C.F.R. „16
din Timi-

șoara.
Foto : AGERPRES

Sfaturile populare 
înfăptuiesc 
propunerile 
cetățenilor

Sprijinite de deputați, sfaturile 
populare din regiunea Crișana, 
acordă o mare atenție traducerii 
în viață a propunerilor făcute de 
cetățeni privind înfrumusețarea și 
buna gospodărire a satelor, ca și 
ridicarea unor noi construcții so- 
cial-culturale. Pe 
rilor făcute de 
acesta au fost 
sințâ 83 de școli 
turale, au fost electrificate 26 sate 
noi și alte pesfe 160 obiective de 
interes obștesc. Totodată au fosf 
executate lucrări de reparații și 
întreținere pe mai mult de 3.500 
km. drumuri locale. Sînt 
lucrări de finisare la alte 
școli și cămine culturale.

însuflețirea cu care 
muncii din satele regiunii parti
cipă la acțiunile de interes obș
tesc, întreprinse de sfaturile popu
lare, o dovedește și faptul că va
loarea lucrărilor efectuate anul a- 
cesta prin munca patriotică se ri
dică ta peste 30 milioane lei.

baza propune- 
cetățeni, anul 
date in folo- 
și cămine cul-

in curs
120 de

oamenii

(Agerpres)

cu mult sub nivelul prozei 
sale.

— Aș vrea să remarc, spu
ne elevul Mihai Segal, promp
titudinea cu care răspund, în 
general, poeții noștri la pro
blemele internaționale care 
frămintă lumea. Mi-au plăcut 
ultimele poezii despre Cuba 
ale lui Eugen Jebeleanu, m-a 
impresionat poezia lui Nichi- 
ta Stănescu, despre procesul 
lui Eichmann, în care condam
nă reînvierea militarismului 
și lascismului. Sint, adeseori, 
remarcabile aceste răspun
suri poetice, imediate, la eve
nimentele actuale.

să nu mă credeți nega
tivist, vreau să vă mărturi
sesc că am citit cu satisfacție 
cărțile poeților tineri și unele 
poezii ca „Din copilărie” de 
Ilie Constantin sau ciclul în
chinat Oneștilor de Florența 
Albu. Mi-au plăcut și mie și 
tovarășilor mei de muncă. 
Mulți poeți tineri abordează 
în general teme noi și scriu 
cu talent.

— Total de acord ! intervi
ne studentul Iordan Popescu, 
de la Facultatea de filologie. 
Dar sînt încă foarte multe 
teme pe care poeții noștri 
fie ca le abordează rar, fie

mai bine, ar scrie mal mult și 
tinerii și vîrstnicii, și ar avea 
ce să scrie — continuă Ștefan 
Fuma, student la Institutul 
politehnic. îi invităm să vină 
să vadă cu cită pasiune stu
diază colegii mei de facul
tate, dintre care foarte mulți 
au fost muncitori. Sînt mirat 
de puterea lor formidabilă de 
muncă, de capacitatea însu
șirii diverselor ramuri poli
tehnice. Ei iși găsesc timp și 
de citit, și de plimbări cu iu
bita. Poate că în asemenea 
plimbări ar recita și unele 
poezii de dragoste, dacă s-ar 
scrie șl publica mai multe.

P o e z 1 a

— Da, așa este. Dar ce pu
tem spune — se întreabă Pe
tru Sechel — despre unii poeți 
nu tocmai bățrini, care au 
.talent dar nu-I folosesc așa 
cum trebuie ? In loc să se a- 
plede asupra vieții, o ictu raz
na, bat mereu cîmpii. Mă 
refer în special la A. E. Ba- 
consley. Am citit cu mai mulți 
tovarăși de la noi din uzină 
niște poezii care nu numai

inter-. nu nt.au plăcut, dar
Stanca Roșu, ne-au și enervat. Mai ales că 

le-am citit de vreo cinci ori, 
crezînd că noi sîntem d« vină 
că nu ne-am „familiarizat” 
cu stilul poetului. Dar cum să 
te „familiarizezi” 
înțelege din niște 
„Vis de zugrav”,

. bătrînului domn” 
ră de ideea unei ciudate lupte 
dgncbijotești cu morile de 
vînt, nimic nu e clar. Ca

și ce poți 
poezii ca 
și „Umbra 

în care afa-

Școala 
noastră —

Fier vechi —

— oțelâriilor -
Și-au depășit angajamentul luat 

pe întregul an

Comitetul U.T.M. al Uzinei 
„Victoria’’ Călan și-a 
luat angajamentul la în

ceputul anului 1961 să-și a- 
ducă o contribuție importantă 
Ia realizarea de economii 
prin mobilizarea întregului ti
neret la diierite acțiuni de 
muncă patriotică.

Astfel, 
utemiste 
tn care 
1000 de

cele 21 de brigăzi 
de muncă patriotică 
sînt încadrați peste 
tineri au colectat și

trimis pînă acum oțelâriilor 
peste 814 tone fier vechi, fapt 
ce a făcut ca angajamentul 
anual de a colecta 720 tone 
fier vechi să fie depășit.

Tinerii muncitori sînt hotă- 
rîți să depună și mai multe 
eforturi ca în viitor să obțină 
rezultate si mai bune.

ANGHEL RADULESCU 
corespondent voluntar

Intr-o singură săptămină

Tinerii de la Atelierele de 
reparat material rulant 
din Ploiești desfășoară o 

vie activitate atlt în procesul 
de producție cit și în cadrul 
unor acțiuni de muncă patri
otică. Mobilizați de comitetul 
U.T.M. ei au colectai, numai 
într-o săptămînă, 35 tone fier 
vechi pe care 
diat oțelâriilor 
doara.

în această
unt s-au

1-au și expe- 
de la Hune-

frumoasă acți- 
evidențiat utemiștii

P t - S
Dornici să contribuie la spo

rirea producției de oțel, tine
rii din comuna Ruscova, raio
nul Vișeu, regiunea Maramu
reș, mobilizați de organizația 
U.T.M., participă cu multă în
suflețire la acțiunea de strân
gere a fierului vechi. Muncind 
cu însuflețire, numai în tri
mestrul III al acestui an, ei 
au strîns 100 tone fier vechi 
și 10 tone fontă. în această 
muncă s-au evidențiat tinerii 
Danciuc Pintea, Heine Mihai, 
Tudic Ion, Bilici Toader și 
alții.

PETRU BOTIZ 
elev

★

Utemiștii de la Uzinele „Se
mănătoarea” din Capitală des
fășoară a muncă susținută 
pentru colectarea și predarea 
la I.C.M. a fierului vechi. La 
această acțiune un mare aport

cii culturale din uzina noa
stră. La diverse sărbători, la 
joile tineretului, la programe 
artistice și șezători literare, 
așa cum au arătat și alți to
varăși aici, noi simțim nevoia 
de a recita poezii bune, lu
minoase, educative. Au fost 
unele situații, mai ales în 
ultimii ani, cînd n-am găsit 
destule poezii care să se pre
teze la recitare. Poeții tre
buie să creeze mai multe 
poezii cu un conținut bogat, 
cu o ținută artistică înaltă, 
și care să fie pe înțelesul 
oamenilor, să poată fi reci
tate, pentru că prin ele se

care o dorim
că le tratează cam în fugă. 
Să revenim, de exemplu, la 
tema muncii, despre care a- 
mintea chiar la început tova
rășul Zalisnea. Unii poeți scriu 
despre șantiere, despre acn- 
strucții, scriu mai rar și des
pre sate, dar in loc să vadă 
ceea ce e esențial și frumos 
— oamenii — ne prezintă des
tul de schematic procesul 
muncii, îngrămădesc tot fe
lul de termeni tehnici, ameste
cați cu unele comentarii în- 
cîlcite, reci, sau cu mirări 
naive, de oameni parcă picați 
din lună. In ce privește pro
blemele specifice tineretului, 
muncitorilor, elevilor, studen
ților, ele sînt cam anemic o- 
glindite, în special în poeziile 
celor tineri. Ar fi de dorit ca 
și poeții mai în vîrstă să 
scrie mai mult despre tineret.

— Dacă ne-ar eunoaște

Oamenii deceniului al șapte
lea din secolul nostru, din 
țara noastră, sint și în muncă 
și în dragoste altfel decit cei 
de acum o sută de ani. Prin 
toate lucrările lor, poeții tre
buie să aducă ceva nou. Ca 
viitor inginer și ca cititor de 
poezie aș vrea să sugerez 
tovarășilor poeți să se preo
cupe mai atent de cunoaște
rea diverselor domenii ale 
științei contemporane. Este 
imposibil să fii în pas cu 
muncitorii și inginerii, fără 
să ai o seamă de cunoștințe 
tehnice. Tinerii care studiază 
acum vor fi oameni bine pre
gătiți și cititori exigenți. Vor 
iubi întotdeauna poezia bună, 
însuflețită de idei și senti
mente comuniste.

— Pe lîngă munca de ingi
ner, spune Petru Sechel, mă 
preocupă *1 problemele mun-

naște și dorința maselor de a 
citi poezie. In general, antre
narea tinerilor la citirea și 
răspîndirea poeziei nu o poți 
face decit dindu-le ocazia să 
asculte recitări bune.

— Total de acord, adaugă 
Iordan Popescu. Mai există la 
unii poeți — mulți tineri — 
tendința de a-și ascunde go
liciunea ideilor prin diferite 
imagini țals sclipitoare. Ei 
caută comparații bizare, cu
vinte pompoase, crezînd pro
babil că prin aceasta pot 
deveni mai „originali”. Dar 
aceasta e o falsă originali
tate. Poeziile rămîn seci, în- 
cîlcite, nu merg la inima oa
menilor. Și e păcat, mai ales 
cînd avem de-a face cu poeți 
intr-adevăr talentați.

— Da, e bine să subliniem 
cu limpezime acest lucru, spu. 
ne Stanca Roșu. Noi avem

Vlaicu Ioana, Preda Mihai, 
Filip Marin, Gheorghe Virgil, 
Boancă Nicolae și Meca Du
mitru.

In perioada 
mas pînă la 
an tinerii din 
noastră și-au
colecteze încă trei 
de fier vechi.

care a mai ră- 
sfîrșitul acestui 

întreprinderea 
propus să mai 

vagoane

MIREA IONEL 
tehnician

tinerii muncitori înca-îl aduc 
drați în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică. In ultima 
vreme ei au colectat și predat 
organelor I.C.M. cantitatea de 
24 tone.metal vechi.

Un exemplu bun în această 
acțiune îl constituie tinerii 
din secțiile turnătorie fontă 
maleabilă, strungărie și altele.

GH. NIȚU 
corespondent

★
Tinerii muncitori de la 

Combinatul Metalurgic din 
Reșița au colectat pînă acum 
peste 12.500 tone fier vechi.

îh această acțiune patriotică 
s-au evidențiat organizațiile 
U.T.M. din secțiile O.S.M. care 
au colectat peste ~50b0 tone, 
Fabrica nouă de mașini, 
C.F.U., Țiglărie, turnătoria de 
oțel și altele.

GHEORGHE JIȚA 
controlor tehnic

mulți poeți talentați, din toa
te generațiile, care prin tot 
ce scriu mai bun merită sti
ma și dragostea noastră. 
Tocmai de aceea, așteptăm 
cu încredere și mult interes 
noile lor creații.

Colocviul nostru despre 
poezie a fost, desigur, mai 
larg decit se poate da aici. 
Tinerii participant au vorbit 
mai detailat, au folosit mai 
multe exemple din viața și 
activitatea lor. Acum cînd vi
surile cele mai îndrăznețe 
devin, prin munca poporului 
nostru condus de partid, rea
lități vii, cînd la făurirea lor 
participă cu atîta entuziasm 
tineretul nostru — este firesc 
ca cititorii tineri să aștepte 
o poezie mereu măi înaripată, 
la înălțimea zilelor pe care le 
trăim, o poezie plină de ro
mantismul activ al vieții, de 
suflul eroic al muncii cotidi
ene pentru desăvÎTșirea con
strucției socialiste.

Munca de educație a tine
rei generații în spiritul devo
tamentului nețărmurit față de 
partid și patrie, în spiritul 
socialismului, al frumosului, 
al moralei noi, înaintate, poa
te fi și mai larg cuprinzătoare 
dacă poezia noastră va răs
punde mai direct la cerințele 
vieții. A cunoaște în profun
zime viața poporului, a tine
retului nostru — iată drumul 
cel mai sigur pentru ca ope
rele poeților noștri să ajungă 
la inima numeroșilor lor ci
titori. Tinerii și-au spus păre
rea sincer, deschis. Sîntem 
convinși că făurarii de fru
musețe vor dezbate, la con
ferința lor apropiată, și ase
menea păreri. Doar unde 
există tinerețe, există și va 
spori și mai mult poezia.

casa 
noastră

(Urmare din pag. l-a)
Zilnic cite un elev face de ser
viciu pe dormitor. El contro
lează paturile, mătură preșu
rile. In urma lui totul rămîne 
curat, frumos. Asemenea elevi 
de serviciu există la școală, 
cantină, atelierele de instruc
taj. Ei îndeplinesc cu plăcere 
sarcina încredințată și cu a- 
cest prilej învață să fie buni 
gospodari, se pregătesc pentru 
viață.

Elevii țin la școala lor, la 
căminul lor, vor să le facă cit 
mai frumoase, mai primitoare. 
Ei au transformat o fostă 
groapă într-o grădiniță primi
toare, cu flori ți arbuști, au 
sădit, de asemenea, in curtea 
școlii flori, au semănat iarbă. 
In numeroase rînduri elevii 
și-au adus contribuția la tre
burile gospodărești, la apro
vizionarea cu lemne, cu ali
mente pentru iarnă. Țî-e mai 
mare dragul să stai în școală, 
să iei masa la cantină sau 
să-ți petreci timpul în dormi
tor.

Atitudinea gospodărească nu 
se manifestă numai în școală 
sau în cămin. Elevii sînt plini 
de grijă pentru sculele și 
uneltele cu care lucrează, pen
tru locul lor de muncă. In 
procesul de producție apar 
deci în mod pregnant deprin
derile gospodărești. Elevii își 
îngrijesc singuri sculele și ma
șinile, au grijă pentru materia 
primă cu care lucrează. Arte- 
miza Cojocaru, Ștefan Blaj, 
Elf ride Orendy sint doar cîți- 
va din numeroșii gospodari pe 
care-i are școala. Ei înțeleg că 
toate condițiile create pentru 
pregătirea lor profesională 
trebuie respectate.

Mi se pare demnă de evi
dențiat inițiativa organizației 
U.T.M. ca elevii să-și distri
buie singuri sculele, să răs
pundă de mașini, de curățenie. 
In acest fel ei ajung să înțe
leagă răspunderea pe care o 
au în bunul mers al procesu
lui de instruire practică, se o- 
bișnuiesc cu ordinea și disci
plina.

Discutam cu directorul școlii 
și secretarul comitetului U.T.M. 
despre condițiile în care tră
iesc și învață azi elevii.

— Ne străduim să le facem 
viața școlară mereu mai fru
moasă, lipsită de griji — spu
nea directorul. Ne gîndirn să 
aducem mai multe flori în 
dormitor, să formăm o am
bianță mai plăcută ; pantofii 
nu vor mai sta în fața ușilor, 
ci rînduiți frumos pe etajere, 
protejați de praf de niște per- 
deluțe asemenea celor de la 
paturi.

Acestea sînt lucruri bune.

mult. S-ar putea, ce exeaspi». 
asigura dormitoarele cu fia-e 
de călcat, s-ar putea pune la 
cantină plăci de sticlă peste 
fețele albe de masă. La 
rîndul ei, organizația U.T.M. 
ar putea să inițieze și 
alte acțiuni pe linia edu
cării spiritului gospodăresc. In 
adunări generale, în cele de 
grupă, în dormitoare să se 
vorbească mai mult despre ți
nută, despre felul cum se îm
bracă ucenicii, despre măsurile 
de igienă. Ar folosi foarte 
mult.

Sînt și alte școli unde elevii 
gospodăresc cu grijă avutul 
obștesc și asta pentru că școa
la, căminul le-au devenit o 
casă dragă. Atitudinea gospo
dărească este rezultatul mun
cii perseverente desfășurată de 
organizațiile U.T.M. în colabo
rare cu direcțiunile școlilor, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid. Trebuie subliniat 
faptul că în numeroase rîn
duri activiștii comitetului oră
șenesc U.T.M. merg prin școli 
și cămine, se interesează de 
condițiile în care învață și 
trăiesc elevii. Ar trebui să se 
facă însă mai multe lucruri pe 
linia generalizării celor mai 
bune experiențe. Să se organi
zeze, de pildă, vizite recipro
ce între organizațiile U.T.M. 
din școli, între comitetele de 
cămine. Ar fi foarte necesare. 
Toate acestea vor duce, așa 
cum este și firesc, la educarea 
ucenicilor în spiritul atitudinii 
pline de grijă și răspundere 
pentru condițiile care le sînt 
create.

Inginerul șef al Trustului 
de foraj Pitești Vlad 
Gheorghe, inginerul șef al 
schelei Ciurești Cristescu 
Liviu, ing. Borcea Vasile 
și Nicolae Bîlgă discută 
despre noi procedee de 
mărirea vitezei la forare
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Conferința 
de la Jelinograd
ȚEUNOGRAD 21 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 21 noiembrie, 
la Țelinograd s-a deschis confe
rința lucrătorilor din agricultură 
din Ținutul pămînfurilor desțele
nite, regiunile Karaganda, Semi
palatinsk, Kazahstanul de est, Ak- 
tlubinsk și Kazahstanul de vest ale 
Kazahsfanului.

La lucrările conferinței participă 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Se va discuta problema aplică
rii hotărlrilor celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. în ce pri
vește sporirea producției de ce
reale, carne șl alte produse agri
cole.

Să fie înfăptuită 
dezarmarea generală 

și totală!
NEW YORK 21 (Agerpres). 

— TASS transmite : In ședința 
din 20 noiembrie a Comitetu
lui Politic al Adunării Gene
rale a O.N.U. a continuat dis
cutarea punctului trei de pe 
ordinea de zi a comitetului, 
problema dezarmării.

Delegatul iugoslav, Pavi- 
cevici, care a luat primul 
cuvîntul, a declarat că Organ.- 
zația Națiunilor Unite are o- 
bligația de a pune capăt cursei 
înarmărilor și de a obține 
dezarmarea generală și totală.

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S.U.A.

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
— TASS transmite: Guver
nul sovietic a acceptat ca la 
28 noiembrie 1961 conferința 
de la Geneva a celor trei pu
teri în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară 
să-și reia lucrările.

Acest consimtămînt este cu
prins în nota guvernului so
vietic adresată guvernului 
S.U.A. Nota sovietică este un 
răspuns la nota din 13 no
iembrie 1961 a Ambasadei 
S.U.A. din Moscova.

Dacă în momentul de față, 
se spune în nota sovietică, gu
vernele S.U.A. și Marii Brita
nii sînt de părere că reluarea 
la Geneva a tratativelor în
tre guvernele U.R.S.S., S.U.A. 
și Marii Britanii poate con
tribui la apropierea puncte
lor de vedere ale părților, gu
vernul sovietic este gata să 
facă încă o dată încercarea 
ca, prin eforturi comune, să 
se urnească din loc această 
chestiune, avînd în vedere că 
cele trei puteri participante 
la aceste tratative au procla-

să efectueze experiențe cu 
arma nucleară, atunci, prcn 
forța împrejurărilor, cealaltă 
parte ar fi nevoită să tragă 
concluziile corespunzătoare și 
în ceea ce privește experien
țele nucleare.

Guvernul sovietic, se spune 
în notă, este gata, ca și pină 
acum, să facă tot ceea ee de
pinde de el pentru a apropia 
ziua în care arma nucleară 
va înceta o dată pentru tot
deauna să mai constituie a 
amenințare pentru viața - ar
menilor. Tocmai de aceea, la 
14 noiembrie, la a 16-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., el a votat in favoarea 
proiectului de rezoluție refe
ritor la interzicerea folosirii ; 
armei nucleare. Guvernai «o- I 
vietic ar saluta eforturi co
respunzătoare ale guvernelor ( 
S.U-A. și Marii Britanii.

O notă cu conținut ar.a.cg 
a fost remisă de Ministerul 
Afacerilor Externe al U RSS- 
Ambasadei Marii Britanii la t 
Moscova.

Tratativele cu privire la 
dezarmare, a spus el, trebuie 
să înceapă deindată și să de
curgă intr-un cadru care să le 
asigure condiții optime de 
succes.

Delegatul Angliei, Godberg, 
a fost de acord cu declarația 
făcută de Pavieevici relativ la 
necesitatea tratativelor pentru 
dezarmare și cu aprecierea 
făcută de el asupra principii
lor stabilite de comun acord 
de UJLSS. și S.U.A

Delegatul R. S. Cehoslovace. 
Karel Kszrka, care a urma: la 
cuvânt. a sprijinit propunerea 
prezentată de delegația 
U.iLSS și de o serie de alte 
delegații ea Adunarea Gene
rală să aprobe acordul sovieto- 
amerfcan cu privire la princi- 
p-iile tratativelor eu privire ia 
dezarmare. E2 a sprijinit, de 

propunerea privind 
crearea unui organ ce lucru 
cocespunzătcr în vederea des
fășurării tratat:velcr de dezar
mare la care să participe, pe 
bază de egalitate, reprezen
tant ai țărilor socialiste, ai 
statelor membre ale grupărilor 
politico-miliiare occidentale și 
ai țărilor neutre.

Delegația Cehoslovaciei, a 
spus in continuare Kurka. 
sprijină intrutotul propunerea 
ȚTR-^S ea noul organ de lu
cru să cesăvirșeas-ta elabora
rea proiectului de tratat cu 
privire la dezarmarea gene
rală ș-. totală pină la 1 iunie 
1962 și ca acest proiect să fie 
dezbătut apoi la o sesiune spe
cială a Adunării Generale a 
OJ».U.

Delegarul Cehoslovaciei a 
sprijinit, de asemenea, proiec
tul de rezoluție prezentat Co
mitetului Politic de Austria, 
Ceylon, Etiopia, Libia, Sudan 
și Suedia, care prevede măsuri 
pentru împiedicarea răspindi- 
rii armelor nucleare.

Vedere parțială de pe șantierul de construcție al termocentralei „Prietenia popoarelor' 
din Bergdorf (R.D. Germană).

LA
DE LA

T1RGUL 
NEW DELHI

Succesul pavilionului 
R. P. Romine

Să înceteze persecuțiile- 
împotriva Partidului 

Comunist din S. U. A. !

Sub steagul 

marxism-leninismului
Partidele comuniste și muncitorești splută

hotâririlc congresului al XXII-lea al P (. L S
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice își 
exprimă călduroasa recunoș
tință pentru numeroasele feli
citări și saluturi prietenești 
primite din partea partidelor 
marxist-leniniste frățești, din 
partea organizațiilor și mem
brilor partidelor comuniste din 
străinătate cu ocazia celei de-a 
44-a aniversări a Revoluției din 
Octombrie.

Partidul nostru, întregul po
por sovietic, subliniază C.C. al 
P.C.U.S., consideră construirea 
societății comuniste o măreață 
datorie internaționalistă a lor 
și nu își precupețesc forțele 
pentru a aduce la îndeplinire 
această sarcină de însemnătate 
istorică mondială.

Uniunii Sovietice dar și în 
fața întregii omeniri.

Referindu-se în cuvîntarea 
sa la problema unității miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, Maurice 
Thorez a criticat sever poziția 
conducerii Partidului Muncii 
din Albania.

Cuvîntarea de încheiere a 
fost rostită la conferință de 
Waldeck Rochet, secretar ge
neral adjunct al P.C.F,

mat ca țel comun dezarma
rea generală și totală.

Guvernul sovietic, se spune 
în nota sovietică, pornește de 
la faptul că, după cum se 
speră, într-un viitor apropiat, 
în conformitate cu înțelege
rea realizată între guvernele 
U.R.S.S. și S.U.A. cu privire 
la principiile dezarmării ge
nerale și totale, cea de-a 16-a 
Adunare Generală a O.N.U. 
va adopta o hotărîre referi
toare la reluarea tratativelor 
asupra întregului ansamblu 
al problemelor dezarmării ge
nerale și totale și la crearea 
unui organ în care să fie 
duse aceste tratative.

Se înțelege de la sine că 
dacă în timpul tratativelor 
vreuna din puteri ar începe

NEW DELHI 21 (Agerpres). 
Pavilionul R.P. Romine la 

Tirgul industriei indiene de la 
New Delhi se bucură de un 
deosebit succes. Atenția vin- 
tctorHor este atrasă de cele 
două instalații de foraj care 
alături de macheta unui sput
nik prezentat de pavilionul 
Uniunii Sovietice, domini în
tregul tirg. In cadrul pavilio
nului R.P. Romine se pre
zintă, de asemenea, produse 
ale industriei constructoare 
de mașini ca: strunguri, trac
toare, utilaj de construcție și 
rutier, electromotoare, trans
formatori, produse ale indus
triei chimice, industriei ușoa
re etc. Presa indiană se ocu
pi pe larg de participarea 
țârii noastre la acest tirg. Sub 
titlul t „Rominia la loc de 
frunte în exportul de utilaj 
petrolifer tn lume", ziarul 
^jaily Express" subliniază 
faptul că specialiștii indieni 
apreciază utilajul petrolifer 
pe care Romîr.ia l-a livrat 
Indiei, iar Hindustan Stan
dard' 
crat
„Rominia 
volte 
cu orice țară 
egalității și 
proc".

Pavilionul 
zitat zilnic 
public.

S. I A. folosesc turismul 
In scopuri de spionaj

Declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al U. R. S. S.

MOSCOVA 21 (Agerpresj.
— TASS transmite : Mmsste- 
rui Afacerilor Externe al 
URSă. a adresa: ia 21 no
iembrie Ambasadei S-U-A- *a 
Moscova o declarație in care 
insistă din nou asupra nece
sității ca guvernul S.UA. să 
ia măsurile necesare pentru a 
nu se mai întîmpla ca turis
mul să fie folosi: pentru acti
vitatea de spionai împotriva 
Uniunii Sovietice.

cetătKu ac R-FjG. caee Să-

L' BS-S. s-au ocupe: sa sn±x- 
gerea de iz te m ra-ararr na 
epăoraț Eu au fost rrtrmp âa

:rgazse_x' de anchetă.
Arxtteta a s~ur*x~.v d Na»- 

mana șz Sa—tax ac Sac: re-

intr-un articol eonsa- 
țării noastre, relevi: 

este gata să dez- 
schimburi comerciale 

pe principial
avantajului red-

WASHINGTON 21 (Ager
pres). — TASS transmite : Ro
bert Kennedy, ministrul Jus
tiției al SU_A-, a respins pro
testul Partidului Comunist din 
S.U.A. împotriva ordinului de 
a se înregistra pe baza legii 
reacționare Walter — McCar- 
ran. Dacă Partidul Comunist, 
a declarat R. Kennedy, nu se 
va înregistra in termenul sta
bili:, Ministerul Justiției va 
începe urmărirea lui.

Termenul de înregistrare a 
partidului a expirat la 20 no
iembrie. După cum s-a mai 
anunțat, Partidul Comunist din 
S.U.A. a înștiințat printr-o 
scrisoare oficială Ministerul 
de Justiție că nu se va autoca- 
Icmnia, inregistrîndu-se la a- 
cest minister ca „agent al unei 
puteri străine*, după cum pre
vede faimoasa lege Walter — 
McCarran. care violează con
stituția S-U-A. și drepturile 
democratice ale poporului a- 
merican înscrise în ea.

Paralel cu Ministerul de 
Justiție, la 20 noiembrie a 
pornit o ofensivă împotriva 
Partidului Comunist din S.U.A. 
j. faimoasa subcomisie a Co- 
ntisiei Camerii Reprezentanți
lor pentru cercetarea activită
ților antiamericane.

Președintele acestei subco- 
rr. sil, Morgan Moulder, a de
clarat că subcomisia și-a pro
pus să studieze structura, ac
tivitatea și principiile organi- 
zatorice ale Partidului Comu
nist din S-U-A. în scopul de a 
recocnanda Congresului adop
tarea de zxx măsuri legîslati-

ve împotriva Partidului comu
nist

♦
LONDRA 21 (Agerpres). — 

Acțiunile represive ale guver
nului american împotriva 
Partidului Comunist din S.U.A. 
sint condamnate chiar și de un 
ziar conservator ca „Times“-ul 
britanic. Intr-un articol redac
țional apărut in numărul din 
21 noiembrie, ziarul scrie că 
„asemenea persecuții împotri
va unui partid politic par 
dezgustătoare și inutile“. Zia
rul subliniază că in S.U.A. 
„este periclitată libertatea po
litică".

★
PARIS 21 (Agerpres). - 

TASS transmite: în suburbia 
muncitorească Gennevilliers a 
Parisului și-a încheiat lucrări
le conferința de două zile a 
Partidului Comunist Francez, 
consacrată activității partidu
lui și sarcinilor ce revin co
muniștilor din întreprinderile 
industriale.

Participanții la conferință 
au ascultat cu mare interes 
cuvîntarea rostită de Maurice 
Thorez, secretar general al 
P.C.F. El a vorbit de rezulta
tele Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S., la ale cărui lu
crări a participat.

Maurice Thorez a vorbit 
despre perspectivele luminoa
se pe care le deschide gran
diosul Program al P.C.U.S. nu 
numai in fața popoarelor

Dificultățile școlii 
vest-germane

ntr-un articol pu
blicat recent de 
revista vest-ger- 
mană „DER SPIE
GEL" este amplu 
oglindită situa

ția grea a învățămîntului din 
Republica Federală Germană. 
Revista relevă faptul că învă- 
țămintul din Germania occi
dentală — și se precizează : 
învățămîntul de toate grade
le se găsește într-o situație 
„atît de disperată în compa
rație cu media Europei incit 
lepublica Federaîâ poate fi

După 19 zile de grevă a foamei
Ce 5 pa+rioji algerieni mutafi într-un spital 

de lîngă Paris

---------I

Situația din Republica Dominicană 
se agravează

SAN JUAN. (Porto Rico) 21 
(Agerpres). — După cum anun
ță agenția France Presse, si
tuația din Republica Domini
cană continuă să fie tulbure. 
Poliția a tras în repetate rîn- 
duri asupra studenților dintre 
care mai mulți au fost răniți 
grav. Generalul Loiva Garcia, 
comandantul garnizoanei, a 
reținut ca ostateci mai mulți 
membri ai partidului de opozi
ție „Uniunea civică".

După cum relatează agenția 
United Press International, 
vasele de război și avioanele 
americane continuă să stațio-

știe cit timp vor mai râm; ne 
unitățile navale americane în 
largul coastelor dominicane*.

Agenția France Presse anun
ță de asemenea că, comisia de . 
sancțiuni a Organizației state
lor americane, convocată pen
tru a discuta ultimele eveni
mente din Republica Domini
cană, a hotărît să trimită in 
această țară o delegație com
pusă din reprezentanți ai 
S.U.A., Ecuadorului, Republicii 
Chile și statului Panama pen
tru a examina -dacă regimul 
Republicii Dominicane consti
tuie sau nu o primejdie pen
tru pacea și securitatea* con
tinentului american.

cruțați in hma de B>
bezts. Olsen s Marc, sgrts

S-U-A. kt B-FjG. Aeeșna ;-«= 
-~g—~ in =od speeza. in ve
derea - .
speccaț pe sersortiti L'RSS

După c==. s= der-larac Nao- 
ram <c Scr-tax. ră'ăfinra tar 
de in U R.SS a fne

te din partea scvz.__ de 
spionaj amertcan. E. aveau 

chete. statiSe radar șt ade o- 
biectfre i Musti iaie ti =2i- 
tar»

In declarație se cane că

si bile ale erganeier de spio
naj ame—cane încearcă 
să folosească nrr-:c—< în sco
puri de spiona; împotriva 
;• r s s

permanență un reprezentant 
< regelui Marocului.

In aceste condiții, cei cinci 
patrioți algerieni au acceptat 
si înceteze greva foamei.

Presa democrată din Franța 
nlavi că lupta încă nu a în
cetat. Trebuie continuată lupta 
pentru eliberarea patrioților 
algerieni, pntra eliberarea lui 
Ben Bella și s celorlalți mem
bri oi guvernului algerian, 
care trebuie să ia parte la tra
tativele pentru restabilirea pă
cii tn Algeria și acordarea 
dreptului de autodeterminc-e 
poporului aigerian.

PE SCURT

neze și să patruleze în apele 
dominicane. Un purtător de 
cuvînt al Departamentului de 
Stat a declarat, potrivit agen
ției France Presse, că „nu se

—®—

( uba demască 
intervenția armată 

a S.U.A. in Republica 
Dominicană

NEW YORK 21 (Agerpres). 
La 21 noiembrie, reprezen
tantul permanent al Cubei la 
O.N.U., Mario Garcia Inchaus- 
teguy, a adresat o notă pre
ședintelui Consiliului de 
Securitate. Valerian Zorin, 
prin care, în numele guver
nului cuban, cere convocarea 
imediată a Consiliului de 
Securitate pentru a lua în dis
cuție intervenția armată a 
Statelor Unite în afacerile in
terne ale Republicii Domini
cane.

Nota subliniază că nave de 
război ale S.U.A. au pătruns 
în apele teritoriale dominica
ne iar avioanele militare a- 
mericane au zburat deasupra 
teritoriului acestei țări fără 
nici o justificare, ceea ce re
prezintă o acțiune brutală, 
contrară Cartei O.N.U. și Car
tei Organizației Statelor Ame
ricane, cu scopul vădit de a 
amenința pacea și securitatea 
internațională.

Preziditilui Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

ANKARA. — După cum re
latează corespondentul de la 
Ankara al agenției Reuter, 
președintele Turciei, Gursel. a 
anunțat la 29 noiembrie com
ponența noului guvern de 
coaliție, condus de Ismet 
Inonă, președintele Partidului 
popular republican Ministru 
al Afacerilor Externe con
tinuă să rămină Selim Sar- 
per.

Din noul guvern de coali
ție fac parte 11 membri ai 
Partidului popular republican 
și 11 membri ai ..Partidului 
dreptății', rival al Partidului 
popular republican.

In lamma i'.atisdcilo: pa 
caie le citează ,J>ER SPIE
GEL" acest fapt este pe deplin 
demonstrat: în R.F. Germană 
30 la sută din clase sînl 
supraaglomerate, 10 pină la 
25 la sută din ore sînt pur și 
simplu eliminate datorită re
ducerii bugetului destinat a- 
coperirii salariilor profesori
lor. Numai la Hamburg auto
ritățile au suprimat 110 pos
turi de învățători deoarece 
consiliul municipal respectiv 
a hotărît să facă... „economii’'. 
Potrivit aprecierilor conferin
ței miniștrilor de resort ai ten
derelor — scrie tn continuare 
,J3ER SPIEGEL" — „în R. F. 
Germană este nevoie de peste 
2X000 săli de ’ "
peste 20.000 
dări''.

Invățămintul superior 
R.F.G. se află 
tntr-o situație precară. Condi
țiile de viață ale studențlmli 
sînt atît de grele Incit o tre
ime din totalul studenților și 
aproape un sfert din numărul 
studentelor muncesc norme în
tregi pentru a-și cîștiga exis
tența. In afaiă de aceasta, a- 
proximativ o jumătate din stu
denții vest-germani muncesc 
în timpul vacanțelor neputin- 
du-se lipsi de cîștigurile su
plimentare pe care te obțin in 
acest fel. — 
petiec în 
economic".

Una din 
probleme 
vest-germani trebuie să-i facă 
față este problema locuințe
lor. Adesea poți întîlni la pe
riferia orașelor și a centrelor

universitare studenți oare, 
disperați, din lipsă de bani 
își amenajează singuri „adă
posturi’' firește — cu totul 
necorespunzătoare — o ade
vărată rușine pentru o țară ci
vilizată în a doua jumătate a 
secolului XX. Criza 
locuințe iace ca 
unui loc de dormit 
milie sau găsirea 
mere mobilate să fie condițio
nată de sume enorme. O greu
tate în plus pentru studenții 
săraci este absența aproape 
totală a căminelor și condiți
ile grele în care funcționează 

stjdențeșt.
Toarte acestea se petrec în

tr-o țață cate cheltuiește sume 
imense pentru înarmare, care 
alocă miliarde de mărci pen
tru noul Wehrmacht.

GH. CHIDU

acută de 
obținerea 
într-o fa
unei ca

e.e

VIENA 21 (Agerpres). - 
După cum anunță ziarul 
„Volksstimme", de curînd a 
avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Austria la care au 
fost discutate raportul delega
ției P. C. din Austria care a 
participat la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. și unele 
probleme ale luptei politice și 
economice ale Partidului Co
munist din Austria.

După discutarea raportului 
prezentat de tov. Fridl Furn- 
berg, plenara a adoptat o re
zoluție.

Comitetul Central al P. C. 
din Austria, se spune în rezo
luție, ia cunoștință de rapor
tul delegației partidului la 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. și își exprimă asen
timentul cu acest raport.

întreaga activitate a Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice în perioada dintre Con
gresele al XX-lea și al XXII- 
lea, se spune în continuarea 
rezoluției, a fost îndreptată 
spre înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XX-lea. Con
gresul al XXII-lea a reafirmat 
din nou năzuința Uniunii So
vietice spre coexistența pașni
că, spre dezarmarea generală 
și lichidarea războiului ca mij
loc al politicii internaționale.

Importanța uriașă a Con
gresului al XXII-lea constă 
în faptul că el a dezbătut și 
a adoptat noul Program al 
partidului — Programul con
struirii comunismului,

în rezoluție se relevă, de 
asemenea, că noul Program 
al P.C.U.S. are o însemnătate 
remarcabilă pentru întreaga 
politică mondială și în pri
mul rînd pentru clasa mun
citoare din toate țările. înfăp
tuirea acestui Program va 
constitui un ajutor neprețuit 
pentru populația muncitoare 
din toate țările și va avea o 
importanță uriașă pentru o- 
menire.

In încheiere, Comitetul 
Centrai al P.C. din Austria 
trasează tuturor organizațiilor 
de partid sarcina de a dez
bate temeinic botărîrile Con
greselor al XX-lea șî al 
XXII-lea și botărîrile și do
cumentele Partidului Comu
nist din Austria legate de ele, 
să-și desfășoare activitatea în 
conformitate cu aceste hotărîri

clasă și de 
de săli de lu-

din 
de asemenea

Toate acestea se 
țara „miracolului

cele mai dificile 
căreia studenții

îozele au publi
cat numeroase 
știri despre făptui 
că Vietnamul de 
sud este inundat 
de ofițeri ameri-

ecun. nu numai că instru
iesc pe mercenarii dictatoru
lui Ngo Dinh Diem in ce pri
vește folosirea armamentului 
american, ci participă in mod 
nemijlocit la expedițiile de 
pedepsire împotriva popu
lației.

Această fotografie repro

dusă de ne coperta revistei 
NEW YOBE MAGAZINE- de
monstrează in mod dar cu 
ce se ocupă în Vietnamul de 
sud „consi-ieru" „specia
liștii" americani. Cercurile 
influente din S.U-A și-au a- 
sumat sarcina dezonorantă de 
a salva pe putredul dictator 
sud-vietnamez ». regimul său 
urit de popor. Mercenarii tri
miși de S.U.A trebuie să 
înăbușe în singe lupta dreap
tă a poporului din Vietnamul 
de sud.

• oo ce o povesti
re în zt-e este vor
be de prescucernici 
siutîiori ei domnului 
începe cam așa : 

-#r-un schit retras
se _me își duceau . ata în post 
ș> rugicnne doi sSafi călugări. Se 
hri-er. cu rădic - de buruieni, 
se edăpae în riad cu jivinele pă
duri p - apa z recuvinfaU de la 
■zvor, oor—ea. pe somi și înălțau 
toată ziua laudă celui prea tnalt 
peetns nemărginita sa bunătate 
fa*ă de oame< și dobitoace. 1n- 
•r-o bună z De a ci încolo po- 
vest-crul e-e ca'ea netezită pen
tru cele ce mai vrea să spună.

No . deși ne ocupăm tot de slu- 
jiferi ai domnului, nu putem înce
pe asa d n cauză că povestim fap- 
•e reale și care s-au petrecut alt- 
fe decit în formula consacrată.

Eroii noștri nu trăiau în vreun 
schit pierdut și el cine știe unde 
în inima vre.ne păduri. Nu, tră
iau In centrul orașului Napoli. Mai 
precis, e vorba de padre Guido 
Martinelli și padre Alessandro 
Vesco, membri ai ordinului călu
gărilor filipini, primul avînd func
ția de prepus, Iar al doilea de 
econom la biserica SI. Filippo 
Neri din Napoli.

Dacă cei doi padre trăiau sau 
nu tn post șl rugăciune, dacă-și 
aplicau lovituri de nuiele sau II-

pitori intru pedepsirea trupurilor 
lor păcătoase, dacă dormeau pe 
seîndură ta-e sau pe mărăcini, nu 
se poate ști cu siguranță.

Cert este că e-au oameni de ac
țiune și că acționau conform unui 
cod care l-ar fi făcut să plesneas
că de necaz pe Moise legiuitorul. 
Mai întii padre Martinelli și padre 
Vesco au redus numărul porunci
lor. lată cum sună jumătatea de 
decalog a sfinților padre :

mesteca în borșul lor. A doua 
poruncă i-a pus oarecum în în
curcătură. Oare și pe noi, s-au În
trebat cei doi padre, ne vor mîn- 
ca la o adică sfinții ? Cunoscînd 
ei bine treburile cerești și-au răs
puns că nu vor li cruțați. Ce-i de 
făcut 1 Aplicarea urgentă a celei 
de-a trei porunci. Care pe care...

Zadarnic însă au făcut semne 
războinice cu mina. Sfinții din ce
ruri și-au păzit pielea și nu s-au

„Monnintul contribuabilului necunoscut" — astfel repre
zintă revista „NEW YORK JOURNAL AMERICAN" care apar
ține trustului de ziare Hearst, povara impozitelor din S.U.A. 
Pe piramidă se află inscripția ; „Impozite orășenești, sta
tale și federale". Americanul, strivit de această piramidă 
de piatră, spune : „Sper că nu voi zăcea aici atît de mult 

ca faraonii".

1592) dispăruseră ca prin farmec. 
O orgă monumentală, numeroase 
busturi de sfinți, mese de rugă
ciune de marmură, sute de can
delabre, tablouri de mari pictori 
și de mari dimensiuni, obiecte de 
cult din aur și argint masiv bă
tute în pietre prețioase, mii de 
volume, țesături țesute din fir de 
aur, crucifixe, loji confesionale, 
sint doar o parte din obiectele 
duse pe apa sîmbetei. După un

Din bîlciul lumii capitaliste

Apucaturile lumești 
ale unor sfinți părinți

1. Preoții sint reprezentanții și 
totodată împuterniciți) lui dumne
zeu pe pămînt.

2. Pină la rai te mănincă sfinjii.
3. In lupta pentru existentă tre

buie să te grăbești a Înghiți pe 
cei ce-fi stau în cale, altfel te 
înghit ei pe tine.

4. Time is money.
5. Afacerile-s afaceri.'
Prima poruncă le arăta că ei 

sînt pe pămînt mari și tari și că 
sfinții cei din ceruri n-au a se a-

înfățișat de loc la o înfruntare di
rectă. Îmbărbătați de această vic
torie, padre Martinelli și padre 
Vesco au purces la îndeplinirea 
ultimelor două porunci.

Și iată că într-una din zile în 
biserica Sf. Filippo, unde cei doi 
preoți călugări dețineau funcții 
însemnate, ecoul a răsunat mai 
grav, mai prelung și mai jalnic, 
ca într-un cavou părăsit. Biserica 
era goală. Bogățiile adunate aici 
de secole (clădirea datează din

calcul aproximativ reiese că cei 
doi padre au jefuit obiecte în va
loare de două miliarde de lire.

S-ar înșela însă cel care s-ar 
gîndi la dificultățile lui padre Mar
tinelli și padre Vesco, ivite odată 
cu descoperirea furturilor. Forurile 
în drept n-au dat aproape nici o 
atenție cazului. E semnificativ fap
tul că încă mult timp după ce a- 
facerea a fost dată în vileag, ca
mioane continuau să scoată din 
biserică averi imense.

In cele din urmă au început 
totuși cercetări care vor face o- 
biectul procesului ce va începe la 
19 decembrie a.c. în fața tribuna
lului din Napoli. Cei doi popi sînt 
însă în libertate și sfidează pe 
oricine susține furturile, într-atît se 
bazează pe măiestria cu care le-au 
săvîrșit. Al Capone ar fi fost bucu
ros și mîndru să-i aibă în gașca 
sa. Căci cu toate ostenelile, nu 
s-a găsit pînă acum nici o urmă 
din imensul material furat. Lupul 
pus să păzească oile le-a înghițit 
cu blană cu tot.

Indiferent de felul cum vor evo
lua dezbaterile la proces și indi
ferent de sentința care va fi pro
nunțată, cazul de față, alături de 
sute și sute de alte cazuri asemă
nătoare, stă mărturie corupției și 
putreziciunii pe care capitalismul 
o generează în mod continuu. Cei 
doi hoți ascunși îndărătul veștmin
telor bisericești sînt specimene ti
pice ale lumii burgheze în des
compunere.

lată de ce despre asemenea 
slujitori bisericești s-ar putea scrie 
o povestire cu următorul început :

„In două celule alăturate din 
faimoasa pușcărie X, își duceau 
zilele deținuții cu nr... și nr... foști 
padre Martinelli și padre Vesco..."

N-ar fi un început clasic, dar ar 
fi cel mai nimerit 1

ION D. GOIA
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eu privire ia ședința a X-a a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru industria 
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(Urmare din pag. l-a)

Fotbal

cursuri

pa

anul

Cadru din Ulmul J>octorul din Bothenow".

Pitești

IRINA DRĂGAN
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fost 
după
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despre

650 mm de- 
secție frun- 
și dacă veți

la briga- 
Gheorghe 
care s-au

Progresul- 
a fost ami-

Meciul 
Brașov

timp, în brigadă se va deschi
de un curs de specializare ca- 
re-și propune drept scop : fie
care tînăr să ajungă la nivelul 
primului laminatorist.

al 
tî-

Paul 
la 

pre-

Ion, Munteanu 
au cumpărat 

fi „Tehnologia 
„îndrumătorul

ne- 
suferin- 
acciden-

un om 
de sim-

de a fi 
fel dra- 

„Docto-

a tî- 
» tim
ar fi

turneului pe 
in Anglia,

în compania pu- 
Arsenal. Foiba-

ION DĂRÂMUȘ 
maistru în sectorul 
pregătirea cajelor

pe un drum greșit, 
concepției comuniste

Echipa de dansuri a Casei de cultură din Cisnădie. 
Foto : AGERPRES

spun
erilor 

invățămîntul 
sprijine

IOAN COMANESCU 
secretarul comitetului

U.T.M., secția laminorul 
de 650 mm.

s-a bucurat de

de vorbă cu se-

și să vadă ce 
teresează în 
pe care vor 

la cursul

vU, deși au ales 
banală în aparență, 

au reușit să 
interesante

felul. cum va pre- 
va preda aceste
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ă Va- 
rgani- 
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ANGAJEAZĂ:

eu 1-0 dar în repriza a doua ju
cătorii sovietici au dominat, reu
șind să egaleze prin Troianovski.

Volei
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Foto : AGERPRES

Knittel
așa

Dumitrescu, adjunct 
Afacerilor Externe, 

O. Livezeanu, vice- 
I.R.R.C.S., conducă- 

Și
J'

de arfă și cultură,

înfăptuiesc măsurile stabilite 

in adunarea generală IL L M.
cum, în gospodă
ria agricolă co
lectivă din Văleni- 
Podgoria, regiu
nea Argeș, lucră
rile agricole de 
toamnă s-au ter
minat. Porumbul

se află de mult în pătulele 
gospodăriei ori în magaziile 
oamenilor (nu de mult gospo
dăria a împărțit avansul de 
40 la sută). S-au terminat și 

arăturile de toamnă pe ulti
mele hectare. Este timpul cînd 
odată cu bilanțul muncii de 
un an întreg în gospodărie, 
colectiviștii, tineri și vîrstnici, 
se gîndesc la noi măsuri pen
tru asigurarea belșugului vi
itor. Una din aceste măsuri 
este și pregătirea învățămîn
tului agrozootehnic din acest 
an, la care ei vor învăța cele 
mai înaintate metode de lu
crare a pămîntului, regulile 
științifice de îngrijire a ani- 
malelor.

Cu citva timp în urm 
e Corbu, secretarul o: 
țjei de bază U.TJd. i-s 
at pe toți membrii con 

ui UTM . s-a sfătuit 
ți au hotărit împreună s 
o adunare generală U.T.M. 
deschisă, la care în mod spe
cial să se discute despre în
vățămîntul agrozootehnic, des
pre necesitatea ca tot mai 
multi tineri care lucrează în 
producție. în gospodăria colec
tivă. să vină să învețe, să-ți 
ridice calificarea.

Era o sarcină primită din 
partea organizației de partid 
ca organizația de bază U.T.M. 
să se ocupe cu toată 
derea de antrenarea 
colectiviști la 
agrozootehnic ți să 
buna organizare a acestuia.

Zis și făcut. Tema acestei 
adunări generale U.T.M. s-a 
anunțat cu cîteva zile înainte
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ARMAND ROSENTHAL. (R.P.R.) „Dantelă de oțel" 
(Al IlI-lea Salon internațional de artă fotografică al R.P.R)

Deschiderea celui de-al lll-lea Salon 
internațional de artă fotografică al R. P. R

Sub auspiciile Ministerului 
învățămîntului și Culturii și 
Asociației artiștilor fotografi 
din țara noastră, marți la 
amiază a avut loc în sălile 
Muzeului de Artă al R.P. Ro- 
mîne deschiderea celui de-al 
3-lea Salon internațional de 
artă fotografică al Republicii 
Populare Romîne.

La manifestare au luat cu- 
vîntul dr. Spiru Constanti- 
nescu, președintele Asociației 
artiștilor fotografi din R.P. 
Romînă, Andre Leonard, re
prezentant al președintelui 
Federației internaționale de 
artă fotografică, președintele 
Fotoclubului din Bordeaux, și 
Nestor Ignat, președintele 

S-a stat de vorbă cu fiecare 
tînăr în parte.

— Vă interesează pe fiecare 
— Ie spunea secretarul. E vor
ba de meseria noastră doar !

Biroul organizației de bază 
U.T.M. hotărîse ca la această 
adunare să se prezinte un re
ferat bine documentat despre 
importanța învățămîntului a- 
grozootehnic, cu exemple con
crete din gospodăria colectivă, 
cu fapte petrecute în sectorul 
zootehnic ori la brigăzile de 
cîmp.

— Adunarea aceasta gene
rală a organizației U.T.M. a 
fost un lucru bun, îmi spunea 
deunăzi secretarul. S-au a- 
prins inimile tinerilor pentru 
învățătură. Dar numai asta nu 
era deajuns. Focul acesta tre
buie întreținut. Și de aceea 
am trecut la înfăptuirea mă
surilor stabilite în adunarea 
generală.

Secretarul a povestit apoi 
cum membrii comitetului or
ganizației de bază U. T. M. 
au început chiar de a doua 
zi după această adunare ge
nerală UTJd să stea de vor
bă cu tinerii, cu fiecare in 
parte. în vederea înscrierii lor 
la cercul agrotehnic și la 
cercul zootehnic. Vizitiu Va- 
silica. Nela Iordache, Constan
tin Lungu, Gheorghe Lungu 
și alții care lucrează în secto
rul zootehnic au fost printre 
primii tineri care au făcut ce
reri de înscriere la învâțămîn- 
tul agrozootehnic.

— Pînă acum majoritatea 
tinerilor care vor lua pane la 
aceste cursuri au fost înscriși. 
Urmează să mai stăm de vor
bă numai cu vreo cîțiva care 
lucrează în echipele de cîmp.

L-am întîlnit, în aceeași zi, 
și pe Gorițaș Costas, tehnicia
nul zootehnic din comună. 
Dînsul va ține lecțiile la cer
cul de zootehnie. Acum

Sa- 
fo-

să-

Uniunii ziariștilor, membru al 
juriului celui de-al 3-lea 
Ion internațional de artă 
tografică al R.P. Romîne.

Asistența a vizitat apoi 
Iile în care sînt expuse 640 de 
lucrări alb-negru și color, a- 
parținînd unor artiști foto
grafi din 45 de țări, lucrări 
selecționate din cele 4.000 pre
zentate. Artiștii fotografi din 
țara noastră expun la Salon 
aproape 90 de lucrări. Printre 
lucrările expuse se găsesc și 
cele 24 de fotografii alb-ne
gru și color, pe care, înainte 
de deschiderea Salonului, ju
riul le-a distins cu medalii 
de aur, argint și bronz.

(Agerpres) 

stătea 
cretarul organizației U.T.M. 
despre 
găti și 
lecții. Discutau despre suges
tiile unor tineri îngrijitori de 
animale în legătură cu tema
tica lecțiilor. Pe baza acestor 
sugestii tehnicianul și-a pro
pus să insiste mai mult asu
pra întocmirii rațiilor furaje
re, asupra necesității hrănirii 
vacilor de lapte în funcție de 
greutatea corporală și de pro
ducția pe care o dau, asupra 
respectării programului de 
grajd.

Secretarul organizației de 
bază U.T.M. și tehnicianul 
zootehnist au mai discutat 
încă multe lucruri referitoare 
la buna desfășurare a învăță
mîntului agrozootehnic. Au 
hotărî t de pildă să scoată 
deoparte din biblioteca gospo
dăriei colective cărțile și bro
șurile de specialitate de care 
tinerii vor avea nevoie la 
cursuri. Să mai stea de vorbă 
incă o dată cu cei care lucrea
ză în zootehnie 
probleme îi i 
mod deosebit ți 
să și le lămurească 
zootehnic.

Am aflat apoi de 
dierul de cîmp 
Neacșu că și tinerii 
înscris la cercul . agrotehnic 
așteaptă nerăbdători începerea 
cursurilor. Lucrurile pe care 
vor să le învețe la aceste 
cursuri de la tovarășa inginer 
agronom Adriana Popescu sînt 
destul de multe. Gospodăria 
colectivă și-a propus, 
exemplu, ca de pe 30 de 
de teren să scoată la anul, 
condiții de neirigare, 5.000 
porumb boabe la hectar, 
aceste loturi vor lucra și 
Care sînt lucrările de pregă
tire a solului ? Ce lucrări de 
întreținere vor face ? Ce den
sitate a plantelor vor lăsa la 
hectar ? Iată numai cîteva din 
problemele pe care așteaptă 
să și le lămurească la învă- 
țămîntul agrozootehnic.

— Deocamdată acestea sînt 
pregătirile noastre — ne-a 
spus la despărțire secretarul 
organizației de bază U.T.M. 
In curînd vom deschide 
cursurile. Și odată cu aceasta 
biroul organizației de bază 
U.T.M. și-a propus să urmă
rească îndeaproape felul în 
care vor participa tinerii la 
învățămîntul agrozootehnic, 
cum se vor pregăti și mai ales 
cum vor aplica în practică 
cele învățate. în adunările 
noastre generale U.T.M. vom 
analiza periodic asemenea 
probleme. Vrem să facem din 
aceste cursuri o școală cît 
mai largă la care tinerii să 
învețe știința înaintată a bel
șugului.

PETRE GHELMEZ

ema recentei rea
lizări 
rilor 
lin a 
seori 
literatură, 
și chiar în 
matografie.

a studiouri- 
„Defa“-Ber- 

mai fost de- 
abordată în 

teatru 
cine- 
Este 

meritul scenaristului Gerhard 
Bengsch și al regizorului Jo
hannes 
conceput în 
matur gia filmului 
rul din Bothenow" încît sfera 
lui tematică să poată cuprinde 
mai multe aspecte și proble
me ale realității din Germa
nia democrată, pe care le pre
zintă și le dezbate interesant, 
dezvăluindu-le adînca semni
ficație.

Dar înainte de a analiza în 
ce măsură cineaștii germani 
au reușit să ne transmită idei
le majore cuprinse în scena
riul acestui film, este necesar 
să facem cunoștință cu „doc
torul din Bothenow". Cine 
este el ? Harry Brenner — a- 
cesta-i este numele — a fost 
cu cîțiva ani în urmă un sim
plu lăcătuș, într-o mare uzină. 
Datorită noilor relații sociale 
și condițiilor de viață create 
de primul stat german 
muncitorilor și țăranilor, 
nărui lăcătuș reușește să de
vină un medic cu o înaltă pre
gătire profesională. A primit 
o educație politică și etică să
nătoasă atît de la mama sa, o 
veche și încercată comunistă,

Informație
Cu prilejul turneului pe 

care îl întreprinde 
noastră formația 
preclasică „I. 
nistrul 
Alberto 
ferit un 
legației.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea, O.S.T.A., oameni de 
artă și cultură, reprezentanți 
ai presei.

în țara 
de muzică 

:. Menestrelii", mi- 
Italiei la București, 

Paveri Fontana, a o- 
cocteil în saloanele

(Agerpres)

Ulfima etapă a 
turului campio
natului categoriei 
A da fotbal, 
care se va des
fășura duminică, 
cuprinde 6 în- 
tîlniri. In Capi

tală va avea loc un singur meci : 
Dinamo BucureștrȘtiința Timișoara 
care se va disputa de la ora 14 
pe stadionul Dinamo.

In țară se desfășoară jocurile : 
Petrolul Ploiești-Rapid București ; 
Metalul Tîrgovișfe-Jiul Petroșani ; 
Dinamo Pitești-Știința Cluj ; Mi
nerul Lupeni-U.T. Arad și Dinamo 
Bacâu-C.C.A.
Steagul Roșu 
nat.

*
Tn ultimul maci 4l' 

care l-a întreprins 
echipa sovietică de fotbal Dinamo 
Kiev a jucat pe stadionul High
bury din Londra 
femicei format» 
listii englezi au condus la pauză

eit și în uzină, in cadrul orga
nizației Tineretului Liber Ger
man din care făcea parte. A- 
flăm toate aceste date, privi
toare la eroul principal, încă 
din primele secvențe ale fil
mului. De aceea ne surprinde 
neplăcut atmosfera din casa 
lui, specifică mediului bur
ghez, în care Brenner se com
place, alături de soția lui și 
de superficialii ei prieteni. 
Dar surprinderea noastră, a 
tuturora, se transformă în 
nedumerire și revoltă cînd îl 
vedem nesocotindu-și atribu
țiile și datoriile de medic de 
gardă și provocînd prin 
glijența sa agravarea 
țelor unui muncitor 
tat.

Este oare Brenner 
lipsit de conștiință și 
țul datoriei ? A înșelat el oare 
încrederea partidului și a to
varășilor săi din uzină care 
l-au ajutat să-și împlineas
că dorința de a fi medic ?

Acestor întrebări născute 
spontan în mintea spectatori
lor odată cu dezvăluirea gra
vei abateri săvîrșite de docto
rul Brenner, creatorii filmu
lui le răspund printr-un ele
ment capabil să explice în 
cea mai mare măsură cauzele 
pentru care tânărul medic a 
pornit 
străin 
despre viață. Soția lui, Chris
tine, fiica unui fost fabricant, 
a făcut totul pentru ea tină- 

In perioada 15—20 noiem
brie 1961 a avut loc la Bucu
rești ședința a X-a ordi
nară a Comisiei Permanente 
C.A.E.R. pentru industria de 
petrol și gaze.

La ședința Comisiei, în a- 
fară de delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R., a parti
cipat în calitate de observator 
reprezentantul R.P.D. Co
reene.

Comisia a ascultat informa
țiile conducătorilor delegații
lor cu privire la îndeplinirea 
recomandărilor organelor Con
siliului privind problemele in

Zilele filmului francez“
La cinematograful „Patria" din 

Capitală a avuf loc marți seara 
un spectacol de gală cu filmul ar
tistic „Prințesa de Cleves", pri
mul din seria celor șapte filme 
ce se prezintă tn cadrul „Zilelor 
filmului francez".

Au participat C. Prisnea, ad
junct al ministrului Învăfămînfului 
și Culturii, V. 
al ministrului 
Al. Buican și 
președinți ai 
tori ai unor instituții centrale 
organizații obștești, cineaști 
alți oameni 
ziariști, un numeros public.

Au fost de față Pierre 
Bouffanais, ministrul Franței 
București, membri ai legației, 
cum și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Artistul emerit Radu Beliqan a 
prezentat spectatorilor pe mem
brii delegației de cineaști

Meciurile de volei dintre repre
zentativele R.S.F.S. Ruse și R. P. 
Romîne au atras un public nu
meros marți seara în sala Dinamo 
din Capitală.

Victoriile au fost repurtate de 
voleibaliștii romîni : la băieți cu 
3—0 (15—10; 15—4; 15—9),
iar fa fete cu 3—1 (15—10 ; 
15—12; 13—15; 15—12).

Sah
Partidele desfășurate asea

ră în cea de-a XVII-a rundă 
a campionatului republican 
de șah s-au terminat cu ur
mătoarele rezultate : Pușcașu 
—Ciocîltea 0—1 ; Gunsberger 
—Szabo 1—0 ; Ghițescu—Ra
dovici 1—0 ; Botez—Georges
cu, remiză ; Pavlov—Mititelu, 
remiză ; Weisman—Riecher
1—0 ; Bartoș—Fischer remiză.

Astăzi se joacă partidele 
din penultima rundă.

rul muncitor, cu care s-a că
sătorit împotriva voinței fa
miliei sale, să-și piardă nu 
numai „petele" de ulei de pe 
hainele-i de lăcătuș, care o 
„deranjau", dar și idealurile 
înalte pentru triumful cărora 
acesta fusese deprins să lupte 
incă din copilărie. Iubindu-și 
cu pasiune soția, Harry Bren
ner cedează din ce în ce mai 
mult gusturilor și concepțiilor 

ei burgheze, făcând o serie de 
compromisuri cu proptia-i 
conștiință, pentru a păstra 
dragostea Christinei.

Dar el nu va înțelege toate 
acestea decît mult mai târziu, 
după ce-și va fi redobîndit 
entuziasmul și simțul datoriei 
cetățenești și umane, în mij
locul țăranilor din Bothenow. 
satul îndepărtat unde a 
trimis să se reabiliteze 
greșeala săvârșită.

Transformarea morală 
nărului medic doar prin 
tarea lui în Bothenow < 
consituit o rezolvare simplistă 
a conflictului dacă creatorii 
filmului și-ar fi rupt eroul de 
„cauza" care i-a determinat 
slăbiciunile și proastele de
prinderi. Dar ei și-au propus 
o soluție mai complexă ți mai 
interesantă. In pofida convin- 

dustriel de petrol și gaze, 
rezultatele obținute de țările 
membre ale C.A.E.R. pe baza 
acestor recomandări, precum 
și informațiile privind rezul
tatele și orientarea lucrărilor 
de explorări geologice pentru 
țiței și gaze în țările membre 
ale C.A.E.R.

Comisia a aprobat planul 
său de lucru pe anul 1962 și 
a examinat o serie de alte 
probleme.

Lucrările ședinței Comisiei 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de înțelegere reciprocă și 
colaborare.

cezi sosiți în țară cu prilejul „Zi
lelor filmului francez".

Actorul Jean Marais și Francois 
Chavane, conducătorul delegației 
de cineaști francezi au mulțumit 
pentru primirea călduroasă ce le-a 
lost făcută în țara noastră.

Tn completare a fost prezentat 
filmul de scurt metraj „Mica 
Franță”.

Spectacolul 
succes.

lificării, care a durat pînă în 
iulie a.c. Am avut acolo lec
tor pe tovarășul Savu . Ale
xandru, maistru principal pe 
schimb, care nu ne lăsa pînă 
ce nu cunoșteam, ca la carte, 
problema pusă în discuție. La 
noi reglarea cajelor are o 
mare importanță. Ai reglat 
bine, merge laminorul bine, 
n-ai făcut aceasta, dai lami
nate cu toleranțe mari, de ca
litate necorespunzătoare. Dar 
reglarea cajelor ne dădea la 
început cea mai mare bătaie 
de cap. Și iată că tovarășul 
maistru ne-a predat 
lecții în șir tocmai 
această problemă.

Dar parcă numai la 
ne-am însușit noi bine mese
ria ? Băieții au pus mîna pe 
cărți. Dragnea 
Virgil și alții 
cărți cum ar 
laminării1*, 
muncitorului de' la laminorul 
de profile" etc. Citirea, stu
dierea lor au constituit pentru 
mulți tineri din secție un pri
lej de a-și îmbogăți cunoștin
țele profesionale.

Desigur, toate acestea au 
avut urmări directe asupra 
calității produselor noastre, 
înainte, de pildă, primeam a- 
deseori reclamații pentru ca
litatea unor profile „U“ și „I". 
Acum, la multe dintre aceste 
produse calitatea I trece„de 
90—95 la sută, iar în ceea ce 
privește reclamațiile ele au 
dispărut aproape complet.

Noi nu ne vom opri, bineîn
țeles, la ceea ce s-a făcut 
pînă acum. Astfel, în scurt 

perilor sale, Christine își ur
mează, după cîteva săptămâni, 
soțul in îndepărtatul sat, lip
sit de confort, de canalizare 
sau de distracții mondene. 
Medicul — care se adaptase 
destul de repede noilor con
diții de viață și datorită dra
gostei cu care este întâmpinat 
de țăranii colectiviști și de se
cretarul de partid — un co
munist care-și părăsise o 
muncă interesantă din capita
lă pentru a sprijini transfor
marea socialistă a agriculturii 
— începe să înțeleagă prăpas
tia care-l desparte de soția 
lui, cu toată dragostea care-i 
lega în aparență. Faptul că 
Christine era principala cauză 
a ruperii lui de colectiv și a 
îndepărtării de idealurile sale 
din tinerețe i se dezvăluie 
prin compararea și confrun
tarea ei zilnică cu noua rea
litate care-l înconjoară. Dis
prețul față de muncă, superfi
cialitatea, egoismul ei — pe 
care le intuise și înainte — ii 
apar de nesuportat aici, unde 
de la mic la mare oamenii 
muncesc și luptă din răspu
teri pentru a-și czea o viață 
nouă, îmbelșugată și fericită. 
Iubind-o el se străduiește s-o 
transforme, crezînd că de data 
aceasta, devenit el însuși mai 
puternic, va reuși să-i impri
me concepția lui despre viață 
și muncă. Dar comparația din
tre ea și oamenii dimprejur 
este revelatoare nu numai

I
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îmbunătățit 
laminatelor

La noi, la pregătirea cajelor, 
problema întăririi disciplinei, 
a respectării procesului teh
nologic sînt de mare impor
tanță în asigurarea unei pro
ducții de calitate.

S-a acordat în acest sens o 
mare atenție — la fiecare Ioc 
de muncă — respectării, mi
limetru cu milimetru, a pro
cesului tehnologic. Am dat, de 
exemplu, o mare importanță 
pregătirii montării cajelor de 
laminare, reglării corecte a ci
lindrilor, schimbării la timp a 
lagărelor de textolit etc.

S-a . încetățenit, de aseme
nea, un bun obicei la noi, a- 
cela că responsabilii de bri
găzi vin cu 10—15 minute 
înainte de începerea schim
bului, cercetează starea agre
gatelor, își pregătesc sculele 
etc. Aceasta asigură în primul 
rînd tocmai respectarea stric
tă a procesului tehnologic în 
toate fazele de lucru. In 
același timp, trebuie să subli
niez că în întărirea discipli
nai.de producție un rol im
portant l-au. avut colectivele 
brigăzilor. S-a creat astfel în 
sector o opinie combativă față 
de indisciplinați, față de ca
zurile de slabă organizare a 
muncii. Orice abatere de la 
disciplina de producție era 
discutată în brigadă sau 
chiar într-o adunare generală 
U.T.M., în felul acesta între
gul colectiv luînd atitudine 
împotriva unor asemenea ca
zuri. De asemenea postul ute- 
mist de control și-a făcut un 
obicei de a nu trece cu ve
derea abaterile unor tineri 
de la disciplina muncii. Drept 
urmare absențele nemotivate 
s-au redus la zero, iar de Ia 
începutul anului pînă acum 
n-am avut nici un accident. 
Și fără îndoială că aceasta a 
avut o mare influență asupra 
respectării procesului tehnolo
gic asupra calității produselor.

Secția laminor 
ține drapelul de 
tașă pe combinat 
discuta cu fiecare membru al 
ei vă veți convinge de hotă- 
rîrea muncitorilor, maiștrilor 

pentru Brenner ci și pentru 
Christine. De aceea ea este 
aceea care va spune lucruri
lor pe nume și-l va părăsi, 
simțindu-se incapabilă să-l 
înțeleagă și să se adapteze 
modului de viață socialist.

Această analiză, destul de 
sumară a noului film realizat 
de studiourile „Defa“-Berlin, 
relevă faptul că, 
o temă I 
cineaștii germani 
găsească soluții 
pentru conflictul psihologic al 
eroului lor, dezvăluind sobru, 
dar cu mare putere de convin
gere. forța educativă a colec
tivului comunist. Episodul 
despre munca și activitatea 
complexă a medicului Bren
ner la Bothenow, în afară de 
faptul că ne relevă o multi
tudine de aspecte din viața 
satului german în condițiile 
transformării lui socialiste, 
subliniază ideea că un carac
ter nu se poate căli și nu-și 
poate dezvălui în toată forța 
capacitățile sale decît în lupta 
pentru înfăptuirea unui ideal 
măreț.

La reușita acestui film in
teresant și cu multiple valențe 
educative contribuie și va
loroasa interpretare a actori
lor Otto Mellies (Brenner), 
Christine Laszar (Christine) și 
Raimund Schelcher (secreta
rul de partid din Bothenow). 

și inginerilor de aici de a 
păstra acest drapel, de a apă
ra printr-o muncă susținută, 
entuziastă bunul renume de 
care se bucură.

Indiscutabil că secția a ob
ținut rezultate bune datorită, 
înainte de toate, muncii po
litice desfășurate și conduse 
de comitetul de partid. Pe 
baza indicațiilor comitetului 
de partid, problema mobiliză
rii tinerilor la producerea 
unor laminate de bună cali
tate a stat în atenția tutu
ror organizațiilor U.T.M. de 
schimburi, s-a bucurat de în- 
tîietate în planurile birourilor 
U.T.M. și al comitetului 
U.T.M. pe secție.

Firește că în aceste planuri 
s-a pus un accent deosebit pe 
ridicarea calificării tinerilor. 
Comitetul U.T.M., ajutat de 
conducerea secției, în colabo
rare cu comitetul sindicatului 
a mobilizat pe toți cei 500 ti
neri ai secției la cursurile de 
ridicare a calificării pe dife
rite specialități.

Dar noi nu ne-am mulțumit 
cu atît. O atenție deosebită 
am acordat-o muncii politice 
de explicare, de convingere a 
tinerilor asupra necesității 
luptei pentru realizarea unor 
produse numai de calitate su- . 
perioară. în acest sens un 
mare accent l-am pus pe adu
nările generale U.T.M. Pro
bleme ca : disciplina și calita
tea* ce .se poate realiza din- 
tr-o tonă de laminatejși altele 
au fost obiectul multor adu
nări generale pe schimburi. 
Aceasta a dezvoltat la tineri 
sentimentul răspunderii pen
tru calitatea laminatelor, le-a 
stimulat și mai mult intere
sul față de ridicarea califică
rii.

Multă atenție au acordat 
organizațiile U.T.M. activității 
brigăzilor de producție ale ti
neretului, problemei alcătuirii 
programelor lor de lucru, în
trecerii pentru cîștigarea tit
lului de cinste de brigadă 
fruntașă. Și aceasta nu a fost 
o muncă în zadar . Azi ne 
mîndrim cu brigăzi bune : a 
lui Alexandru Junie, Asado- 
rin Traian, Trifan loan și 
multe altele.

S-au primit deja indicii de 
plan pentru 1962. în fața 
noastră vor fi puse în 
viitor, sarcini mai mari atît 
cantitativ cît și calitativ. A- 
cum, bătălia principală în 
secție se dă pentru ca în cele 
două luni care au mai rămas 
să lucrăm cu indicii anului 
1962. Și acestui scop își con
sacră întreaga activitate po
litică toate organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid.

— un inginer în specialita
tea sudură automată. Soli
citantul trebuie să înde
plinească condițiile legale 
de calificare.

Ofertele se vor adresa di
rect întreprinderii în Pi
tești, str. Tudor Vladimi- 
rescu nr. (telefon
230-836-968).
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