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COMUNICAT
La invitația președintelui Republicii India, dr. Sarvapalli 

Radhakrishnan, președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu pre

ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, 

Ion Gheorghe Maurer, va face o vizită în India în cursul lunii 

octombrie 1962.

Muncitor
Sîmbătă 22 septembrie 1962

Cu planul 
pc 9 luni 
îndeplinit

Vineri, în primul schimb, mi
nerii de la Aninoasa au extras 
din abataje ultimele tone de căr
bune prevăzut în planul pe pri
mele 9 luni ale anului. Acest 
succes are la bază creșterea gra
dului de mecanizare în subteran, 
precum și preocuparea permanen
tă pentru ridicarea tuturor brigă
zilor de mineri la nivelul celor 
fruntașe. De la începutul anului 
și pînă în prezent, minerii din A- 
ninoasa au extras cu 20 000 tone 
mai mult cărbune decît prevedea 
planul. Prin reducerea prețului 
de cost, minerii de la Aninoasa 
au obținut în acest an economii 
suplimentare de aproape 500 000 
de lei.

Producția de cărbune brun și 
lignit, planiiicată pe primele trei 
trimestre din acest an, a iost rea
lizată de către minerii din unită
țile trustului „Ardealul" din re
giunea Crișana, cu 16 zile mai 
devreme, .

Fabrica de ciment „Temelia" 
este a 30-a întreprindere industria
lă din regiunea Brașov care a în
deplinit planul pe primele trei 
trimestre ale anului înainte de 
termen.

Datorită folosirii din plin a ca
pacității instalațiilor, petroliștii de 
la rafinăria Teleajen au realizat 
în ziua de 21 septembrie sarcini
le de plan pe primele 9 luni ale 
anului. Ei au dat peste pre
vederi mii de tone de benzi
nă, motorina, uleuiri superioare și 
alte produse de bună calitate și 
au redus pierderile de prelucrare 
cu 846 tone față de cele admise. 
Valoarea produselor petroliere ob
ținute dintr-o tonă de țiței supu
să prelucrării a iost în acest timp 
cu 7 la sută mai mare comparativ 
cu cea realizată în perioada co
respunzătoare a anului trecut, iar 
economiile suplimentare realizate 
prin reducerea prețului de cost 
depășesc 5 800 000 lei.

în regiunea Bacău, pînă la mij
locul acestei săptămîni, peste 30 
de întreprinderi industriale și uni
tăți economice au anunțat înde
plinirea planului pe primele trei 
trimestre din acest an. Cei dintîi 
care au raportat îndeplinirea pla
nului pe 9 luni au fost muncitorii 
din exploatările forestiere, lamino- 
riștii din Roman, sondorii Între
prinderii de foraj Moinești și con
structorii trustului regional.

(Agerpres)

99Marca fabricii“ pretinde 

mai multă răspundere

■ e cum intri în
halele sectorului 
de finisaj al între
prinderii textile 
„Dacia“ din Ca
pitală te impre
sionează, în pri

mul rînd, gradul înalt de teh
nicitate cu care este înzestra
tă această unitate industrială. 
De la mașinile de spălat și 
albit (la care întregul proces 
de producție este automatizat) 
și pînă la mașinile de vopsit, 
apretat și impregnat, peste tot 
tehnica nouă și-a spus cuvîn
tul.

De aici, zilnic pleacă spre 
magazine mii și , zeci de mii 
de metri de țesături realizate 
într-o variată gamă de desene 
și nuanțe coloristice. Multe 
dintre aceste produse se 
bucură de aprecierea unanimă 
a cumpărătorilor. Țesăturile 
realizate din fire., de bumbac 
tip „Grivița“ și. „Dacia“, pro
duse prezentate Ia cel de-al 
treilea pavilion de mostre, da
torită calității superioare (re
zistență la purtat, tușeu și 
vopsire uniformă) sînt în mă-

sură să satisfacă tot mai mult 
exigențele sporite ale cumpă
rătorilor.

Și totuși, cercetînd amănun
țit situația, faptele demonstrea
ză că rezultatele obținute aici 
pe linia îmbunătățirii, calității 
finisajului țesăturilor mi sînt 
încă pe măsura posibilităților 
existente în întreprindere. în 
lunile iulie și august, de exem
plu, procentul admis de cu
poane a fost cu mult depășit. 
Numai la țesăturile realizate 
în secția respectivă a între
prinderii, cantitatea de cupoane 
depășește procentul admis de 
aproape trei ori. La ce. a dus 
acest lucru ? în primul rînd, 
lâ faptul că o însemnată canti
tate de țesături a trebuit să 
fie introdusă din nou în pro
cesul de producție, imobili- 
zînd fonduri și capacități de 
producție, iar în al doilea rînd, 
calitatea finisajului a avut de 
suferit. Defectele cele mai 
frecvente apar de obicei la 
operația de vopsire a țesătu
rilor. Aici nu a fost asigurat 
un control preventiv înainte 
de a se introduce țesătura la

această operație. Controlul 
care se face numai prin son
daj la partidele introduse pen
tru vopsire nu este în măsură 
să satisfacă. Se întîmplă ast
fel ca din această cauză, la 
țesăturile vopsite în culori vii, 
să apară, striuri, sau nuanțe 
diferite. Vopsirea este unul 
dintre procesele tehnologice 
cele mai importante și mai 
complexe într-un sector de fi
nisaj. Această operație cere 
multă pricepere și pregătire 
din partea . muncitorilor. Cu 
cît aceștia posedă cunoștințe 
tehnice mai avansate și o mai 
mare îndemînare, cu atît și 
rezultatele sînt mai bune. Din 
păcate, aici se consideră că a- 
cești tineri, fiind de curînd 
absolvenți ai unor școli de ca
lificare sau școli profesionale, 
nu mai. au nevoie să învețe.

Necesitatea ridicării cali
ficării profesionale a muncito
rilor trebuie înțeleasă ca un 
proces continuu care dă posi
bilitatea tinerilor să-și îmbo
gățească permanent cunoștin
țele teoretice și profesionale, 
și, prin aceasta, să contribuie

TELEGRAMĂ

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a trimis președintelui 
Republicii Mali, Modibo Kei- 
ta, prin intermediul ambasa
dorului R.P. Romîne acreditat 
la Bamako, următoarea tele
gramă :

„Cu ocazia celei de-a doua 
aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Mali, a- 
dresez Excelenței Voastre, gu
vernului și harnicului popor 
malian, sincere felicitări și 
cele mai calde urări din 
partea mea, a Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, a guvernului și po
porului romîn.

Profit de acest prilej pentru 
a-mi exprima convingerea că 
relațiile prietenești ce s-au 
stabilit între țările noastre se 
vor dezvolta și în viitor spre 
binele ambelor noastre po
poare și al păcii în întreaga 
lume".

Peste 200 de elevi, fii de colectiviști și muncitori din regiunea Dobrogea se îndreaptă spre grupul 
profesional I.M.U. din Medgidia. Ei sînt hotărîfi să se califice ca frezori, strungari, sudori, tinichigii, 

rectificatori etc. Foto : AGERPRES

mai activ la îmbunătățirea 
calității. Unde a dus acest lu
cru se poate vedea limpede. 
Gheorghe Tiu, Călin Păun, 

' Emilia Mușat, Dumitru Gio- 
rază, sînt numai cîțiva dintre 
cei peste 230 de tineri care au 
așteptat să fie ajutați să-și 
ridice calificarea. însă nici 
comitetul U.T.M. al sectorului 
și nici comitetul U.T.M. din 
întreprindere (secretar Geor- 
geta Ifrim) nu s-au îngrijit 
de rezolvarea acestei pro
bleme.

Sînt și alte cazuri care au 
contribuit la înregistrarea 
unui număr sporit de cupoane, 
capete și fășii care depășesc 
procentul admis. Astfel, tre
buie spus că tovarășii din 
conducerea tehnico-adminis- 
trativă a întreprinderii și con
ducerea sectorului nu au luat 
măsuri care să asigure respec
tarea cu strictețe a tehnolo
giei de fabricație la toate 
punctele de lucru. Una din cau- 
;zele pentru care uneori mai 
apar defecțiuni în finisajul 
țesăturilor (apariția cutelor, 
îngroșări la marginea ma
terialului etc.) și care gene
rează cupoane, o constituie 
astfel calitatea necorespunză
toare a materialului din care 
sînt confecționate capetele de 
fixare a țesăturii pe cilindru. 
La țesăturile zefir și poplin, 
de exemplu, pentru un aspect 
cit mai plăcut al apreturii s-a 
propus o nouă metodă : trece
rea pînzei prin cilindrul chais- 
sing. Metoda a fost experi
mentată și, cum primele re
zultate — din cauza unei pre
gătiri insuficiente — nu au 
fost corespunzătoare, ideea s-a 
abandonat. Și în prezent pro-

V. DINULESCU
C. PRIESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

AJUTOR PREȚIOS
Pentru realizarea în termen 

scurt a unor construcții ieftine 
și durabile, gospodăriile agricdle 
colective din regiunea Crișana 
primesc un prețios sprijin din 
partea a peste 200 de ingineri 
constructori de la diferite între
prinderi și instituții din regiune 
care au luat inițiativa să acorde

voluntar colectiviștilor asistența 
tdhnică necesară. Pînă acum ei 
s-au deplasat în peste 400 de 
gospodării, îndrumînd pe colecti
viști să-și asigure materiale de 
construcții din resurse locale și 
să execute construcții durabile.

Datorită sprijinului acordat de 
inginerii constructori, și ca ur

mare a măsurilor luate pentru 
intensificarea lucrărilor de con
strucție, aproape 100 de gospo
dării agricole colective din re
giune au terminat ridicarea graj
durilor, saivanelor, magaziilor și 
pătulelor prevăzute pentru acest 
an.

(Agerpres)

PRIM FACULTĂȚILE GALĂȚENE
In anul acesta, nenumăratelor 

realizări arhitectonice gălățe- 
ne, li se va adăuga și noua 
cantină studențească, construi
tă în cel mai modern stil, cu 
o capacitate de 1500 de per

soane. In vederea deschiderii 
noului an universitar se fac acum ultimele 
pregătiri. Sălile de curs, reamenajate, proas
păt curățate și zugrăvite, așteaptă sărbăto
rește sosirea studenților.

— în toamna aceasta — ne spune tov. 
David Bujoreanu, directorul Institutului pe
dagogic de 3 ani — s-au efectuat reparații 
curente în valoare de 180 000 de lei. Cele 
3 cămine studențești ale institutului au fost 
îmbunătățite. în institut, laboratoarele de 
fiziologia plantelor, genetică, darwinism, 
anatomia și fiziologia plantelor au fost rea
menajate în spații corespunzătoare.

Și la institutul politehnic, se fac aceleași 
febrile pregătiri. Numărul de locuri în că
mine s-a lărgit simțitor. în primăvara anului 
acesta, studenților li s-a dat în folosință un

Re-cămin modern, cu peste 330 locuri, 
parațiile și curățenia sînt pe sfîrșite.

Pentru anul universitar în curs, ne spune 
tov. rector Egri Iosif, am obținut și spațiul 
Unei foste școli din apropiere pe care-1 vom 
adăuga institutului nostru. Aici se amena
jează noi laboratoare ca : Prelucrarea roți

de

In pragul noului 
an universitar

lor dințate, mașini-unelte speciale, mașini* 
unelte universale etc. dotate cu cele mai 
noi mașini și dispozitive. Este și firesc de 
altfel ca numărul sălilor de curs și semi- 
narii, precum și numărul de laboratoare, 
să se mărească. în anul acesta numărul 
studenților de la institutul nostru va crește 
și el cu circa 300. Conducerea institutului 
s-a străduit să le asigure toate condițiile de 
viață și de studiu.

într-adevăr, studenților gălățeni, ca 
altfel tuturor studenților din diferite cen
tre universitare ale țării, li se oferă din an 
în an, tot mai bune condiții de viață 
și studiu. Pentru trimestrul III al anului 
1963 sînt prevăzute încă 3 cămine ultramo
derne, care nu vor fi cu nimic mai prejos 
decît cele date în folosință studenților bucu. 
reșteni în anul acesta la Grozăvești și Regie. 
Spațiul în cămine va crește atunci și mai 
mult, asigurînd cazarea a 2 000 de studenți.

— Studenții noștri nu au însă nevoie nu
mai de cămine, cantine și săli de curs, ob
servă tov. Dinache, președintele consiliului 
asociației studențești. în orașul nostru se 
află în curs de amenajare și o bază spor
tivă nouă cu două terenuri de baschet, un 
teren de volei, două terenuri de handbal 
în 7. Desigur, construirea acestei baze spor
tive va constitui o adevărată bucurie pen
tru studenți. Aici vor avea posibilități largi 
să desfășoare diferitele activități sportive 
atît de necesare și de atrăgătoare.

MARIANA FILIMON

Sosirea 
unei delegații 
de activiști 

aî P. M. S. U.
La invitația C.C, al P.M.R., 

vineri a sosit în țara noastră, 
în schimb de experiență, o de
legație de activiști ai Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar, condusă de tov. Lajos 
Cseterki, membru al C.C. al 
P.M.S.U., prim-secretar al Co
mitetului Județean de partid 
Borșod.

La sosire, delegația a fost 
întîmpinată de tov. Ilie Ver- 
deț, membru al C.C. al 
P.M.R., C-tin Lăzărescu, mem
bru supleant al C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

A fost de față Jeno Kuty, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Ungare 
la București și colaboratori ai
ambasadei.

Imagine de noapte pe noua 
Cale a Grivifei.

Foto : AGERPRES

t m mm
■ venit toamna și,

după cum spune un 
proverb, colectiviștii 
din Mahmudia, raio
nul Tulcea, au în
cepui și ei „să nu
mere bobocii". Fie

care toamnă aduce gospodăriei 
un belșug sporit față de cea care 
a trecut, venituri mai mari și oa
menii trăiesc din ce în ce mai 
bine, lată : au adunat în acest an 
cu 1 650 kg grîu la hectar mai 
mult decît avuseseră în plan, gră
dina de zarzavat le-a adus veni
turi frumoase, iar vitele sînt grase, 
frumoase și dau producții bune. 
Meritul e al tuturor colectiviști
lor, după cum și bucuria e a tu
turora. ;

Prin munca lor unită și entu
ziastă au făcut pămîntul sterp să 
rodească, au stăvilit furia apelor 
Dunării și în locul păpurișului și 
al stufului au făcut să crească 
grîul ,,cît trestia“, iar condițiile de 
baltă au fost mai 
pentru creșterea
munca
este cuvîntul

rostească Militei Carpov, pre
ședintele gospodăriei. Numai ea 
constituie o forță în stare să des
facă baerele pămînfului pentru a-i 
scoate la suprafață comorile, nu
mai ea poate să înfrunte stihiile 
Dunării care altădată își aducea 
apele pînă în prispa caselor, ame-

©cm

bine fructificate 
animalelor. Da, 

unită, a tuturora, acesta 
care-i place să-l

nințînd să inunde satul. Dacă nu 
exista această putere, a colecti
vului, nici toamna aceasta n-ar fi 
fosf atît de bogată. Pentru că în 
această vară, Dunărea a încercat 
din nou puterea colectiviștilor 
Mahmudia. Și iată cum s-a 
tîmplat :

Mahmudia e așezată la sud dePREOCUPĂRI DE SEZON
A venit toamna. 

Și pentru a afla 
preocupările munci. 
lorilor de la G.A.S. 
Bîrlad în acest se
zon, însoțit de apa. 
râtul fotografic, am 
făcut o vizită prin 
diversele sectoare 
ale gospodăriei. Am 
trecut linia ferată de 
la marginea orașu
lui și iafă-ne la gră
dina de zarzavat. 
Oriunde privești, în 
dreapta, în sfînga, în 
fată vezi rodul hăr
niciei și priceperii 
muncitorilor de aici. 
Pe parcela cultivată 
cu rpșji, un grup de 
tineri, printre care 
Otilia Stoica, Emilia 
Varză, Panaite Sta
fie, Tănase Floarea 
și alții, pe care ii 
vedeți în fotografia 
noastră, recoltează

brațul Sfîntu Gheorghe, în apro
pierea lui, ocolită pe partea cea
laltă e șoseaua care vine de la 
Tulcea. Cînd Dunărea se umfla, 
primăvara și toamna, apele ajun
geau 
satul 
cîțiva 
încins 
apele 
terenul de cîteva șute de hectare, 
scos de sub inundații, l-au culti
vat în fiecare an și de fiecare 
dată a dat producții mereu mai 
mari. In acest an au avut acolo 
136 de hectare de grîu, 15 hecta
re de grădină de zarzavat și pă
șune pentru sectorul zootehnic. 
Pămîntul a fost muncit ca la carte, 
arat la adîncime și îngrășat cu 
bălegar, iar rezultatele se între
zăreau a fi peste așteptări. Altă
dată, prin părțile acestea cultura 
griului era necunoscută, așa că 
nu se puteau face comparați. Dar 
după paiul înalt, după spicul greu 
și mai ales în comparație cu la
nurile gospodăriilor vecine, grîul 
promitea o recoltă cum nu se mai 
văzuse. Lui Militei Carpov, pre
ședintele, îi plăcea să treacă în 
fiecare zi prin capul lanului, să-l 
măsoare din priviri, să se bucure 
Și grădina de zarzavat mergea 
bine, pentru că apa era aproape, 
iar pășunea, curățită și îngrijită 
de tinerii din gospodărie, prin mun
că patriotică, avea o iarbă grasă, 
de un verde închis. De fiecare 
dată Carpov Militei cerceta cu 
grijă tăria digului, să vadă dacă 
nu-l încearcă apele. Si iată că în- 
tr-o bună zi președintele a fost 
invitat 
Marii 
cînd 
dezvoltării agriculturii noastre so
cialiste. Multor delegați le-a vor
bit el despre succesele din ultimii 
ani ale gospodăriei din Mahmudia 
și mai ales despre marea lui pa
siune : culturile din incinta indi-

aproape pînă In șosea, iar 
rămînea o peninsulă. Cu 

ani în urmă colectiviștii au 
brațul cu un dig peste care 
nu mai puteau trece. Iar

(Continuare în pag. a UI-a)

să participe la sesiunea 
Adunări Naționale, atunci 

s-au dezbătut problemele

G. MIHÄIESCU

cele 21 000

pe 
vite-

Se

numai o oră, oa- 
cumpăra legume 
la

pe celălalt deal, 'a 
de aici se află via gos- 
Cîfeva camioane încăr- 
gata de plecare. Stru- 
roșietici și negri, așe-

tomatele cărnoase, fragede. Peste 
menii muncii din oraș vor putea 
proaspete., Ele se vor adăuga

kg recoltate pînă acum. Odată cu 
ele însă, vor pleca spre oraș alte 
mii. de kg de varză, ardei, mor
covi, vinete, căci grădinarii de 
aici au realizat la fiecare dintre 
aceste culturi, mult mai mult de 
cit era planificat.

De aici, de la grădina de zar. 
zavat se zărește acolo sus 
deal, lingă tabăra de vară a 
lor mari, forfotă de oameni
acoperă ultimele gropi în care au 
fost însilozate porumbul și mază
rea. Planul de însilozare era de 
5 537 tone, dar muncitorii au 
realizat 6 500 tone. Cele 754 de 
taurine vor avea la iarnă hrană 
bogată în substanțe nutritive. 
Acum, după cum se vede și în 
fotografie, se pun ultimii coceni 
peste porumbul-siloz.

Tocmai 
cîțiva km 
podăriei. 
cate erau 
guri albi, 
zați în Jădife speciale te fac atent, 
că în acest an s.a obținut o re. 
coltă bogată. De altfel, acest lu
cru ni l-au confirmat și tovarășii 
Florin (Jngureanu — directorul 
gospodăriei, Constantin Șerban —

inginerul șef, și Grigore Bancu — brigadierul vi- j 
ticol. în loc de 3 555 kg la hectar, cît a fost pla- ș 
nificat, s-au realizat 4 100 kg struguri. )

Foto text : ș
FLORIN ȚAGA — ajustor *
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VIATA 
surr erait

Ca în toate întreprinderile, 
și la noi, la „Electromotor“, ne 
spune tînărul lăcătuș Nicolau 
Nicolae, există nenumărate po
sibilități prin care ne putem 
îmbogăți cunoștințele. Peste 
150 de tineri urmăm cursurile 
de ridicare a calificării, orga
nizate la specialitățile bobinaj, 
strungărie și montaj. Lecțiile 
pe care le țin maiștrii și in
ginerii sînt foarte folositoare 
și se răsfrîng direct în rezul
tatele muncii noastre.

Folosirea din plin a acestor 
posibilități ce ni se oferă se 
datorește șl faptului că, la in
dicația comitetului de partid, 
în organizațiile U.T.M. din în
treprinderea noastră s-a vor
bit deseori despre necesitatea 
ridicării nivelului de pregăti
re, despre felul în care ne 
putem îmbogăți bagajul de 
cunoștințe științifice și tehni
ce. Comitetul U.T.M. se preo
cupă și de conținutul cursuri
lor de ridicarea calificării, ține 
o permanentă legătură cu cei 
care predau, pentru ca în lec- 
iile lor cît și la consultații 

să se dea tinerilor, pe lîngă 
datele strict legate de produc- 
ie, și cunoștințe științifice 

generale. Răspunzînd dorinței 
tinerilor, comitetul U.T.M. a 
cerut sprijinul cabinetului teh
nic, al inginerilor în organi
zarea de expuneri tehnice și 
pentru tinerii de alte specia
lități ca frezori, rabotori, tra
tamente termice, echilibrare.-

Răspindirea cunoștințelor științifice

întreprinderea „Electromotor'

In oricare întreprindere industrială întreaga activitate a clu
bului, a cabinetului tehnic, a bibliotecii și a tuturor factorilor 
a căror sarcină constă în răspîndirea și popularizarea datelor 
științei și tehnicii este de neconceput fără colaborarea strînsă 
cu organizația U.T.M. Cunoscînd cerințele tinerilor, preocupările 
lor, organizația U.T.M. poate iniția acțiuni care și prin tema
tică, prin conținut, prin forma de organizare și desfășurare să 
fie accesibile și utile tinerilor.

In ce măsură organizația U.T.M. ține seama de cerințele ti
nerilor în munca de educație științifică ? — iată tema anchetei 
noastre în rîndul tinerilor de la înir-n-înă—- 
Timișoara.

dă mai îndelungată și care 
sînt finalizate prin examina
rea celor ce participă la ele, 
există încă multe alte forme 
de răspândire a științei — in
tervine tînărul inginer Da- 
mian Marcel. Vreau să mă 
opresc asupra conferințelor 
științifice și tehnice. Acestea, 
reprezentînd unul din mijloa
cele operative și eficace de 
răspîndire a cunoștințelor ști
ințifice, au fost folosite destul 
de mult în întreprinderea 
noastră. Se țineau conferințe 
la club, la cabinetul tehnic, 
îrț adunările U.T.M., în cele sin
dicale. Mi se pare că am exa
gerat chiar programând un nu
măr prea mare de conferințe. 
Dar nu acest lucru a determi
nat slăbirea interesului tineri
lor față de conferințe, ci faptul 
că tematica lor a fost foarte 
îngustă, expunerile avînd un 
caracter monoton, plictisitor. 
Ne bucură că organizația 
U.T.M. a întreprins unele mă
suri pentru înlăturarea ace
stei situații. S-a întocmit un 
plan de conferințe pentru o 
perioadă mai îndelungată, au

fost numiți cei care trebuie 
să le pregătească formîndu-se 
un colectiv de conferențiari. 
Cîteva teme au și fost deja 
expuse. Dintre acestea unele 
conferințe ca: „Iluminatul 
modern al întreprinderilor in
dustriale“, „Principiile de func
ționare a releurilor“, au fost 
urmărite cu mult interes.

„Am dori însă, completează 
bobinatoarea Curățan Mioara, 
să audiem conferințe privind 
realizările științei din domenii 
cît mai diverse, din fizică, 
chimie, astronomie, medicină 
etc. Ar putea fi invitați mai

Ancheta noastră 
la întreprinderea 
„Electromotor“- 

Timișoara

des înl fabrica noastră 
meni de știință cadre 
dactice de la institutele 
învățămînt superior din oraș 
și îni special de la Institutul 
politehnic.

oa- 
di- 
de

CARTEA DE ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICA...

Numărul 
lucrări de 
în fabrica 
— declară 
garul Vlaicu Aurel, difuzor 
voluntar în secția strungărie, 
el însuși un cititor pasionat.

celor care citesc 
știință și tehnică 

noastră este mare 
cu mîndrie strun-

La Sighet 
o noua sala 

de spectacole

Zilele acestea la Sighet s-a 
sărbătorit inaugurarea 
unui frumos lăcaș de 

cultură. Este vorba de noua sală 
de spectacole din cadrul Casei 
raionale de cultură cu 554 locuri, 
înzestrată cu toate instalațiile 
necesare prezentării și vizionă
rii în bune condiții a specta
colelor. Cu ocazia inaugurării a 
fost prezentat și un bogat pro
gram artistic la care și-au dat 
concursul formațiile cultural-ar- 
tistice de la întreprinderile 
„Partizanul roșu", „Ilie Pinti- 
lie", clubul „I. C. Frimu“ precum 
și soliștii vocali și orchestra se- 
misimfonică a Casei raionale de 
cultură.

a puțin timp după încetarea 
lucrului, tinerii din schimbul 
întîi de la secția construcții 

metalice a Uzinelor de reparat u- 
tilaj minier din Petroșeni erau pre
zenți în sala de festivități a între
prinderii.

Era ziua cîntecului. In program : 
„Să fii partidului oștean".

Cîntau cu însuflețire. Repetară 
O dată, de două ori, și cîntecul 
„Să fii partidului oștean" era cu
noscut de toți.

La ultima adunare generală au 
hotărît să organizeze învățarea de 
cintece, să-i dea acestei activități 
un caracter permanent, sistematic. 
Cu ajutorul maistrului Boța Ion, 
membru în comitetul de partid, pa
sionat de muzică, această hotărlre 
prindea acum viață. S-au scurs a- 
proape două ceasuri și tinerii din 
secția construcții metalice au în
vățat șl al doilea cîntec nou 
„Partid din inimă-ți clntăm".

A doua zi, aceeași sală de fes
tivități era ocupată de tinerii din 
secția sculerie , a treia zi, de cei

Deși împrumutăm cărți de la 
biblioteca tehnică, mulți din
tre noi posedăm biblioteci 
personale, alcătuite în cea mai 
mare parte din cărți științi
fice și tehnice, care se vînd 
chiar în fabrică. Difuzarea a- 
cestor cărți este una din ac
țiunile inițiate de organizația 
U.T.M., în care s-au obținut 
rezultate foarte frumoase. Nu
mai în ultimele două luni s-au 
vîndut în întreprinderea noa
stră cărți științifice și tehnice 
în valoare de peste 8 000 lei.

Referitor la cărțile pe care 
le primim spre difuzare, vreau 
să arăt că nu întotdeauna 
sînt lucrări corespunzătoare 
cerințele tinerilor. Multe sînt 
editate cu 5—6 ani în urmă și 
și-au pierdut actualitatea, iar 
altele tratează probleme pri
vind cultivarea solului, cre
șterea păsărilor, folosirea în
grășămintelor chimice și care 
sînt desigur așteptate cu mult 
interes de tinerii din gospo
dăriile colective.

ALTE FORME MAI PUȚIN
FOLOSITE

Ședințele „cercului inovato
rilor“ — organizat de comite
tul U.T.M.,' constituie, de ase
menea, minunate ocazii de a 
afla lucruri noi, interesante 
— arată lăcătușul Toth Pavel. 
Demonstrațiile practice făcute 
de tinerii inovatori Hornea 
Vasile șl Cioruță Gheorghe 
precum și experiența pe care 
aceștia au împărtășit-o au Con-

tribuit la îmbogățirea cuno
ștințelor celor prezenți și, tot
odată, au trezit și mai mult 
interesul față de problemele 
științifice.

Deseori, au loc concursuri 
„Cine știe — răspunde“, pe 
teme științifice. De asemenea, 
vizitele pe care le-am făcut la 
muzeul regional — continuă 
tînărul Tămaș Sabin — ne-au 
învățat multe lucruri. Cunoș
tințe de istorie, de geografie, 
geologie etc. — iată ce cîștigi 
în urma unor asemenea vizite.

Răspunzînd la anchetă, tine
rii au făcut și numeroase pro
puneri pentru îmbunătățirea 
acestei activități. în continua
re reținem cîteva :

în colaborare cu întreprin
derea cinematografică regio
nală să se stabilească un ci
nematograf la care să ruleze 
în completare, și periodic, fil
me de popularizare a științei, 
jurnale de actualități tehnice 
etc.

La gazetele de perete să fie 
respectat spațiul destinat pro
blemelor științifice, iar artico
lele de prezentare a noutăților 
să se schimbe mai des.

Preocupîndu-se de continua 
îmbunătățire a muncii de răs
pîndire a cunoștințelor știin
țifice în rîndul tinerilor, orga
nizația U.T.M. de la „Electro- 
moțor“-Timișoara poate con
tribui la îmbogățirea cunoștin
țelor tinerilor, la înarmarea 
lor cu cunoașterea celor mai 
noi date ale științei și tehnicii.

Prof. N. ARSENIE

Corul Fabricii de rulmenfl din Bir Iad prezintă un nou spectacol. Strungarii, frezorii, rectificatorii, 
funcționarii se dovedesc a fi și pricepuji artiști amatori.

Andreescu- Autoportret
Atunci cînd evoluția furtunoasă 
tehnicii In a doua jumătate a 

secolului al XIX a adus pe lurne 
fotografia, invenția a invadat pe 
neașteptate domeniul artei. Portre
tul pictat, mai mult decît peisajul 
este sortit pieirii, ziceau unii, de 
vreme ce fotografia oferă într-un 
timp scurt, cu minimă cheltuială 
de mijloace și bani, o imagine a 
cărei autenticitate nu poate fi pusă 
la îndoială.

Prezicerea 
întemeiată, 
mai departe 
listă prin Rembrandt, Goya, Re- 
pin cucerise în domeniul portre
tului psihologic, principală mărtu
rie plastică despre omul contem
poran, despre lumea sa sufleteas
că. înseamnă deci că semnificația

a

s-a dovedit ne- 
Timpul nostru a dus 
ceea ce pictura rea-

portretului depășește obținerea a 
ceea ce de obicei se definește ca 
„identitate portretistică“ cu mo
delul, lucru foarte lesnicios de 
realizai cu ajutorul fotografiei. 
Portretizînd, pictorul tinde să-și 
cunoască eroul, să-i definească 
caracterul, lumea lui interioară și 
să dea în pictura sa o tmagine 
sintetică, adică să reflecte o pre
zentă umană în condiționarea el 
socială.

Privilegiul pictorilor de a-șl

Arta de a privi

y. MOINEAGU

Cîntecul

Pe lingă activitățile aminti
te, care se întind pe o perioa-

prieten nedespărțit

CONFERINȚELE,

Foto : AGERPRES
■

Biblioteca regională Galați 
»ala de lectură pentru copii.

din secția mecanică. In fiecare zi. 
cile un schimb, cile o secție. In 
mai puțin de o săplămină inițiati
va de a învăța cintece, cuprinse 
pe toți tinerii din uzină.

Au trecut două luni de-atunci. 
Din două în două săptămîni, tine
rii învafă noi și noi cintece. De 
curînd, comitetul U.T.M. al uzinei 
a organizat un recital de cintece 
închinate partidului, patriei. Și-au 
dat concursul strungarul Martin 
Ambruș, maistrul Zetea Ion, lăcă
tușul Cristea Alexandru, frezoarea 
Ivan Elena, pontatoarea Boroș Ma- 
ria și alfii. Cei mai buni recitatori 
și clntăreți din fiecare secție au 
interpretat din clntecele învățate, 
dar și multe noi. Tinerii prezent! 
în sală le-au ascultat cu atenție 
hotărînd să le învețe și ei. Curînd 
și aceste cintece vor fi învățate 
de toți cei peste 300 de tineri de 
la U.R.U.M.-Petroșeni, cărora cîn
tecul le-a devenit prieten nedes
părțit.

A. NICOLAE

O sărbătoare a cîntecului

și jocului
obișnuitl 

ca la început de 
toamnă să asistăm 
la spectacolele ce
lor mai bune for
mații din regiunea1 
București — echipe 
de dansuri popu
lare, soliști vocali 
și instrumentiști, 
tarafuri și fanfare 
•— în cadrul între
cerii artistice de 
mare amploare, 
„Festivalul cîntecu- 
lui, jocului și por
tului popular din 
regiunea Bucu
rești".

An de an a cres
cut numărul artiș
tilor amatori pârtii 
cipanți la aceste 
festivaluri, care au 
un caracter de 
ma'să. Astfel, de la 
15 decembrie, cînd

a început cel de-al 
treilea festival și 
pînă acum s-au în
trecut 1 385 forma
ții artistice care au 
cuprins peste 35 000 
artiști amatori. A- 
ceste formații au 
prezentat peste 
4 500 de spectacole 
la fazele comunale, 
inter - întreprinderi, 
și raionale la care 
au participat aproa
pe 700 000 de spec-: 
tatori.

Pe scena festiva1- 
lului de la Pusnicul, 
vor evolua dumini
că, 23 septembrie, 
începînd de la 9 di
mineața pînă noap
tea tîrziu, nenumă- 
rați artiști amatori 
cuprinși în 22 de 
coruri, 19 orchestre, 
89 formații de dans,

2 echipe de fluie
rași, 30 soliști vo
cali, 20 instrumen
tiști, 4 fanfare să
tești și 7 grupuri 
vocale, înregistrate 
ca formații nou a- 
părute.

Repertoriul pe 
care-1 prezintă for
mațiile artistice 
de amatori la cel 
de-al treilea festi
val al cântecului, 
jocului și portului 
din regiunea Bucu
rești, cuprinde cîn- 
tece închinate par
tidului, patriei so
cialiste, redă prin 
cîntec,și jo^șțșpegțp 
din munca și viața! 
oamenilor din a- 
ceastă regiune.

y. g.

SEARA LITERARĂ
omitetul U.T.M. al întreprin
derii noastre se străduiește 
să organizeze, cu ajutorul or
ganizației de bază P.M.R. și 

i al comitetului de întreprin
dere, cît mai multe manife
stări cultural-distractive pen- 
din întreprinderea noastră, 
cu un bogat conținut artistic 
In munca noastră de organi-

tinerii 
manifestări 
și educativ, 
zare a unor asemenea acțiuni ne vin din 
ce în ce mai mult în ajutor utemiștii din 
organizația noastră de bază. Primim de 
la ei numeroase propuneri interesante 
privind organizarea unor noi acțiuni cui- 
tural-artistice pe teme cît mai variate.

In organizația noastră de bază sa 
bucură de o largă popularizare în rîndul 
tinerilor serile literare, în cadrul cărora, 
prin montaje muzicale-literare, recenzii 
sau procese literare au loc dezbateri pe 
marginea celor mai reprezentative lucrări 
clasice și contemporane.

Recent, la propunerea unui grup de ti
neri, am organizat o seară de poezie pe 
tema „Dragostea și pacea în operele poe
ților noștri“. Am avut în vedere și faptul 
că dragostea de poezie și frumos a tine
retului nostru se cer îndrumate cu grijă 
spre cele mai reprezentative opere poe
tice. Astfel, vom putea contribui la for-

marea gustului lor estetic, la familiariza
rea lor cu comorile poeziei noastre,

O dată stabilită tematica generală, 
ne-am gindit la modul de organizare a 
acțiunii. Am hotărît ca seara noastră de 
poezie să cuprindă două părți: în prima 
parte să se recite poezii, avînd tematica 
respectivă, din operele clasicilor poeziei 
românești, iar în partea a doua — să pre
zentăm lecturi din opera poeților contem
porani. Am hotărît ca pentru realizarea 
părții a doua din program să invităm în

—................................... ....... ■ ---------------- , . -----------

Cum organizăm acțiunile 
culturaie peniru tineret

mijlocul nostru pe membrii cenaclului li
terar al Casei regionale de creație, tinerii 
poeți din orașul Bacău care să ne ci
tească din lucrările lor. Pentru aceasta 
am cerut sprijinul tovarășului Radu Cîr- 
neci — director al casei regionale de 
creație și secretar al cenaclului literar, 
împreună cu tovarășul Cîrneci, cu tova
rășa bibliotecară Braun Eti,. cu Gorbă- 
nescu Lucia și Dron Maria, membri în 
comitetul U.T.M.. am alcătuit un colec
tiv care să aleagă din operele clasicilor 
noștri cele mai frumoase și reprezenta-

tive poezii închinate păcii și dragostei. 
Acest colectiv s-a străduit ca programul 
întocmit să cuprindă lucrări valoroase, 
însă mai puțin cunoscute, pentru a se 
lărgi astfel cunoștințele participanțllor 
despre operele poeților citiți.

Vrând să asigurăm o cit mai corespun
zătoare redare a valorii artistice a poe
ziilor alese, ne-am adresat și organizației 
de bază U.T.M. a Teatrului de stat din 
Bacău. Cițiva tineri actori ne-au dat con
cursul, recitind versurile alese.

Ne-am bucurat că programul serii noa
stre literare a fost îmbogățit de partici
parea la discuții a unui mare număr da 
tineri, care au ținut să sublinieze impor
tanța educativă a 
terare, propunînd 
teme pentru alte 
Numeroși tineri 
exprimat apoi părerea despre lucrările ci
tite de membrii cenaclului literar, și des
pre semnificația poeziei de dragoste con
temporane, astfel incit seara noastră li
terară s-a transformat pe nesimțite în- 
tr-o dezbatere entuziastă despre poezie și 
frumos, despre tinerețe, dragoste și pace.

unor asemenea seri li- 
în același timp noi 

acțiuni asemănătoare, 
prezenți în sală și-au

DIȚU ION
secretar al organizației de bază 

U.T.M. din întreprinderea 
„Proletarul“-Bacău

putea face autoportretul pune în 
fața lor o problemă de două ori 
dificilă. Fiindcă un pictor — dacă 
este un mare artist, Inlegraf prin 
operă vremii sale « e solicitat 
să-și afirme atitudinea, să spună 
adevărul despre sine, să-și dez
văluie lumea de preocupări și vise, 

propriilesă se definească prin 
sale mijloace.

Ceea ce a realizat Ion 
seu, marele inovator al 
noastre din secolul XIX, 
portretul datat 1882 este 
plină de înțelesuri. Tabloul este 
lucrat cu cîteva luni înainte de 
moarte și poate ar fi firesc să 
găsim în el un chip consumat de 
boală, de privațiuni cotidiene, de 
singurătate și mizerie socială. Din 
autoportretul lui Andreescu ne 
privește însă un om uscățiv, cu o 
frunte spiritualizată deasupra unor 
ochi luminafi de o înțelepciune 
matură și o înțelegere secretă a 
condiției grele a artistului într-o 
lume guvernată de ban. Amănun- 
tul de îmbrăcăminte este cu totul 
uitat. Vestimentul, mai curînd 
sărăcăcios decît sobru, un surtuc 
de culoare închisă, tratat sumar, 
acuză albeața indiferentă a gule
rului și culoarea nesănătoasă a ■

Andree- 
picfurii 

In auto- 
o operă

obrazulul. Cîmpul picturii cuprindă 
capul și miinile încrucișate pa 
piept, fotul pa un fond de un ce
nușiu neutru, trecind într-un brun 
negricios, aproape contopit în 
partea de jos a tabloului cu haina. 
Mina este deabea schițată, In 
cîteva lovituri de pensulă. Privirea 
sa concentrează asupra feței, 
Faptul că tabloul dă și trei sferturi 
din trup nu urmărește să adauge 
vreun amănunt, ci să sugerez« 
prin atitudine, o demnitate șl o 
liniște impresionante, născute din 
conștiința unei valori pe care bur
ghezia a refuzat să o recunoască, 
condamnînd la mizerie pe pictorul 
care a renunțai să-i facă zugră
veli convenționale, ca șl pe poetul 
care nu i-a fost scrib. Căci An’ 
dreescu este contemporan, prin 
operă, destin artistic și moarte cu 
Eminescu. Tonalitatea sumbră a ta
bloului este întreruptă doar de 
pata luminoasă a frunții ceroase. 
Cu șapte ani mai devreme, An
dreescu pictase un alt autopor
tret ; de pe pînză ne privește, cu 
capul puțin Întors, un bărbat fer
mecător, sigur de vocația sa și de 
realizarea ei. Acum, în preajama 
morții — Andreescu avea doar 
ceva mai mult de 32 ani — fața 
este a unui Înțelept, meditativ, 
dar nu resemnat.

Pictorul moare din pricina tuber
culozei în toamna anului 1882 șl 
încheie prin autoportretul său 
(căruia i-au urmat cîteva naturi 
moarte, flori, un peisaj neterminat) 
o operă de atașament față da 
popor și suferințele lui, de protest 
și anticonformism. După Aman și 
Grigorescu, Andreescu aduce în 
pictura portretistică o înțelegere 
profundă a omului și îmbogățește 
astfel acea experiență picturală 
care va fi preluată mai- tirziu de 
Luchian, Tonitza, Ressu, Baba și 
dusă mai departe de noua gene
rație de artiști plastici.

MARIANA CELAC

Festivalul
filmului sovietic

„Nouă zile din- 
tr-un an“ (scena
riul: D. Hrabrovițki; 
regia : M. Romm). 
Această remarcabi
lă creație a cineaș
tilor sovietici, dis
tinsă cu Marele 
Premiu al Festiva
lului Internațional 
al filmului de la 
Karlovy-Vary din 
1962, este închinată 
savanților j care-și 
consacră întreaga 
viață științei, mili- 
tînd cu pasiune și 
perseverență pentru 
pătrunderea celor 
mai ascunse taine 
ale materiei, pentru 
a folosi în scopuri 
pașnice, pentru bi
nele omenirii, uria
șa forță a energiei 
nucleare. Fizicianul 
Gusev, eroul filmu
lui (interpretat do 
popularul actor A- 
lexei Batalov) este

9 zile dinfr-un an.

In lupta împotriva 
fasciștilor cotropi
tori. Alături de ta
lentatul Kolea Bur- 
liaev, interpretul lui 
Ioan, regăsim în 
acest film pe cu
noscutul și aprecia
tul actor Valentin

n ultima vreme, 
Casa de cultură a 
tineretului din Pi
tești se ocupă doar 
de baluri , — 
semnalează 
scrisoare

Păcureț, bibliotecară din 
tești. Nimic nu te mai atrage 
aici. Este adevărat că aproa
pe în fiecare sîmbătă seara se 
organizează un 
ore de dans. Am 
astfel de baluri, 
doresc 
nat o 
rească, 
sîntem 
străin.
țiți, stăteau în fața ușii și fă
ceau cu glas tare aprecieri
jignitoare la adresa fetelor
care intrau. în sală te îneca
fumul de țigară ; zeci de 
rechi se străduiau să țină 
cu ritmurile nefirești ale 
chestrei. Nici un spectacol 
zentat de vreo formație 
stică, nici un joc 
mic ! Cum eă te 
astfel de seară?

Ași dori să se 
în orașul nostru 
tractive, tinerești 
tesc în ziar că se organizează 
la alte case de cultură ale ti
neretului din țară. Am vrea să 
avem în oraș o casă de cul
tură a tineretului cu o activi^

ne 
într-o 
Elena 

Pi-

bal — cîteva 
fost și eu la 
dar
M-a întîmpi- 

de loc 
felul în 
eă ne

nu mai
să merg, 
atmosferă 
străină de 
obișnuiți

Cîțiva tineri, puțin

tine- 
care

di
sine-

Pe- 
pas 
or- 

pre- 
arti- 

distractiv, ni- 
odistrezi la

organizeze 
activități 

așa cum

NUMAI BALURI?
tate educativă, pe măsura 
preocupărilor noastre.

...Și iată-ne la Pitești. E du
minică după-amiază. Tinerii 
care n-au plecat în excursii, 
pe malul Argeșului, ori în 
parcuri, caută în oraș o moda
litate de a-și petrece cît mai 
plăcut orele libere, li întâlnești 
plimbîndu-se pe bulevardele 
frumoase, ocupîndu-și locurile 
în sălile și grădinile cinema
tografelor. O parte din ei se 
îndreaptă spre casa de cultu
ră a tineretului. Impunătoarea 
clădire îi primește însă cufun
dată în tăcere. Dezamăgiți, ti
nerii pleacă cu gîndul că doar 
un „accident“ a întrerupt ac
tivitatea casei de cultură în 
această duminică și că, negre
șit, data viitoare vor găsi aici 
manifestări interesante.

Din păcate, un astfel de 
„program“ a fost reeditat aproa
pe în toate duminicile acestei 
veri, ca de altfel, în mai toate 
zilele săptămânii. Cu excepția 
balurilor de sîmbătă seara, 
care au loc așa cum le descrie 
tovarășa Elena Păcureț — doar 
cîteva activități întâmplătoare 
au „tulburat“ liniștea casei de 
cultură în ultimele luni.

Motivul ? Ni-l explică în- 
tr-un fel cu totul original, di
rectorul casei de cultură, Emil 
Plăpceanu :

— Nu vin tinerii... nu am 
nici un sprijin...

Așa să fie ?
în august, la singura mani

festare organizată (o joie a ti
neretului dedicată tinerilor 
din colectivele cooperației 
meșteșugărești) au fost cîteva

acelea în care conducerea ca
sei de cultură nu le-a oferit 
activități care să-i intereseze, 
care să răspundă preocupări
lor lor.

Evident că organizarea ace
stora cere din partea conduce
rii casei de cultură un efort 
mai mare decît „programarea“ 
unor baluri. Pentru baluri nu-i 
nevoie decît de un plasator de 
bilete, de mobilizarea orche-

Pe urmele unei scrisori despre activitatea 
Casei de cultură a tineretului din Pitești

sute de tineri. Ce-i atrăsese ? 
Fără îndoială, programul. I-a 
interesat și ghicitoarea litera
ră pe tema romanului „Cloco
te“ de A. G. Vaida, și con
cursul 
tea cooperativei noastre“, 
spectacolul artistic bogat, 
teresant și, firește, dansul.

Iată numai un singur exem
plu care demonstrează nete
meinicia motivului invocat: 
„nu vin tinerii“. E drept, sînt 
zile cînd tinerii nu vin la casa 
de cultură. Dar aceste zile sînt

„Din viața și activită
ți 

in-

strei. Organizarea activității 
artistice la nivelul cerințelor 
privind educația tinerilor cere 
muncă entuziastă, inițiativă și 
pricepere. Or, de multă vreme 
colectivul de conducere al ca
sei de cultură dă dovadă de o 
totală lipsă de răspundere față 
de îndeplinirea sarcinilor ca- 
re-i revin.

în spusele directorului — „nu 
am nici un sprijin" — există 
un simbure de adevăr. Comi
tetul orășenesc U.T.M. Pitești 
nu l-a sprijinit la timp să U-

chideze cu stilul de muncă de
fectuos, cu delăsarea și lipsa 
de responsabilitate care și-au 
făcut loc în activitatea condu
cerii casei de cultură. Dacă 
activitatea casei de cultură ar 
fi fost analizată într-o ședință 
de birou, dacă s-ar fi luat mă
suri corespunzătoare, dacă nu 
s-ar fi tolerat un consiliu de 
conducere care să figureze doar 
pe hârtie, cu totul altfel ar fi 
stat azi lucrurile. Tinerii ar fi 
îndrăgit casa de cultură cape 
o a doua lor casă și ar fi răs
puns în număr mare dacă ar 
fi fost chemați să organizeze 
și să participe aici la activi
tăți atrăgătoare, folositoare. 
După cîteva acțiuni sporadice 
de încropire a unor formații 
artistice (a căror activitate a 
constat în interminabile repe
tiții), sau a unei joi a tinere
tului la patru luni de zile, 
atenția conducerii casei de 
cultură s-a concentrat doar 
spre organizarea balurilor și a 
unor pretinse „festivaluri ar
tistice“, (în fond programe al
cătuite ad-hoc, fără consisten
ță și valoare, cu un artist de 
la Teatrul de estradă din

intim-

U.T.M. 
cu indi- 

de 
cu 
de 
să

București Invitat la 
plare).

Comitetul orășenesc 
a privit multă vreme 
ferență activitatea casei
cultură, mulțumit, se vede, 
faptul că măcar la sfîrșit 
săptămână tinerii vin aici 
danseze. Or, este de datoria 
sa să îndrume organizațiile de 
bază U.T.M.
unor bogate și educative ac
țiuni la casa de cultură. Posi
bilități sînt, tineri dornici să 
activeze — de asemenea. Se 
pot organiza concursuri pe di
ferite teme, seri literare _ și 
științifice, întîlniri cu activiști 
de partid și de stat, cu oameni 
de cultură, interesante mani
festări muzicale, întilniri pe 
profesii, seri ale fruntașilor 
etc. la care să-și aducă con
tribuția toate organizațiile 
U.T.M. din oraș.

Situația existentă acum, 
semnalată și în scrisoarea co
respondentei noastre, trebuie 
remediată de comitetul orășe
nesc U.T.M. care nu poate ră
mâne indiferent că la casa lor 
de cultură tinerii nu găsesc 
ceea ce îi interesează, ceea ce 
i-ar ajuta să-și petreacă timpul 
liber într-un mod educativ și 
plăcut-

Flăcări șl flori

Zubkov, în rolul 
căpitanului Holin.

spre alcătuirea o personalitate com
plexă și interesan
tă, înmănunchind 
cele mai caracteris
tice însușiri morale 
ale omului sovietic, 
crescut de partid în 
spiritul umanismu
lui comunist, al 
luptei pentru fe
ricirea oamenilor de 
pretutindeni.

„Flăcări și flori“ 
scenariul > Bogomo- 
lov și Pop ova; re
gia : Andrei Tar- 
kovBki). Filmul (cu 
titlul original „Co
pilăria lui Ioan'), 
distins cu Marele 
Premiu „Leul de 
aur' la Festivalul 
Internațional de la 
Veneția-1962, este 
povestea micului a- 
gent de recunoaște
re Ioan, căzut eroio

VIORICA GRIGORESCU

„Oameni și fiare“ 
(scenariul și regia: 
Serghei Gherasi- 
mov). Filmul în 
două serii, realizat 
de studioul „Maxim 
Gorki* din Mosco-

va în colaborare cu 
studioul „Defa*- 
Berlin, este con
ceput în genul kino- 
romanului, fiind o 
narațiune cinemato
grafică bogată în 
fapte și acțiuni și 
avînd o numeroasă 
ȘÎ variată tipologie 
umană. In centru) 
acțiunii acestui ro
man cinematografic 
stă destinul lui A- 
lexei Pavlov (inter
pretat de Nikolai 
Eremenko) care, că
zi nd prizonier în 
zilele luptei pentru 
apărarea Leningra
dului asediat, se în
toarce în patrie 
după ce 17 ani a 
pribegit prin mul
te țări ale Africii, 
Americii și Europei, 
îndurînd cumplite 
suferințe pînă cînd 
reușește să pără
sească „raiul* ca
pitalist.

în distribuția fil
mului întîlnim și 
numele unor actori 
cunoscuți și apre- 
ciați de publicul 
nostru, ca Tamara 
Makarova, Vitali 
Doronin, Janna Bo- 
lotova și alții.

Oameni șl fiare



Activul extrabugetar Decorarea corului 
Căminului cultural 

din comuna Dobra, 
regiunea Hunedoara

Intilnim conducătorilor

un ajutor de nădejde
n cele peste 180 
de organizații de 
bază U.T.M. " 
raionul 
activează 
12 000 
Mobilizarea lor la 

îndeplinirea sarcinilor trasate 
de cel de-al IÎI-lea Congres 
al partidului, și îndeosebi îm
bunătățirea muncii de educa
ție, cere organizațiilor U.T.M. 
să-și perfecționeze continuu 
stilul de muncă. De un mare 
ajutor în activitatea pe care 
o desfășurăm ne 
tivul extrabugetar.

De la început, 
noastră preocupare 
activiștii extrabugetari 
lucrează în cadrul diferitelor 
comisii de pe lîngă comitetul 
raional U.T.M. (comisia tine
ret muncitoresc — 12 tovarăși, 
tineret sătesc — 15 tovarăși, 
școli medii și pionieri — 11 
tovarăși etc.) — să fie se
lecționați din rîndul celor 
mai buni tineri, membri 
și candidați de partid, cu 
experiență în munca de or
ganizație, cu prestigiu și popu- 
laritate, fruntași la locul de 
muncă. Am avut grijă ca ex
trabugetarii să fie recrutați 
din toate ramurile de activi
tate. Printre aceștia se numă
ră inginerul Vasile Plăcintă și 
economistul Marin Paraschiv 
de la Șantierul naval, Evdo- 
chia Galatcov de la G.A.C. din 
comuna Greaca, profesorii Du
mitru Roșu — comuna Bu- 
dești, Rădulescu Voltaire — 
comuna Hotare, Ion Lazăr, 
brigadier de cîmp, Ștefan Pa- 
raschivescu brigadier la G.A.C. 
etc.

Două probleme, de care de
pinde bunul mers al muncii 
activului extrabugetar, au 
stat mereu în centrul atenției 
noastre. în primul rînd, repar
tizarea activiștilor extrabuge
tari în organizațiile de bază 
U.T.M. a căror activitate o 
cunosc mai bine, în sectoarele 
de muncă cu care aceștia au 
contigență. Am constatat că, 
în acest fel, ajutorul, lor este 
mult mai eficace. Iată doar un 
exemplu. Economistul Marin 
Paraschiv a fost repartizat să 
se ocupe de îndrumarea ac
tivității organizației de bază 
U.T.M. de la Fabrica de con
serve „Valea roșie“. De ce ? 
Noi am socotit că un econo
mist din industrie, care cu
noaște din propria activitate 
problemele indicilor de plan, 
ale organizării muncii este cel 
mai indicat să ajute munca

din 
Oltenița, 

peste 
utemiști.

este ac-

principala 
a fost ca 

care
La 
se
de 
cu

tineretului din această fabri
că. Rezultatele obținute de el 
în îndrumarea organizației de 
bază U.T.M. confirmă pe de
plin acest lucru.

în același timp, cu toată a- 
tenția, ne-am ocupat de pre
gătirea activului extrabugetar. 
Cum realizăm acest lucru ? 
Mai întîi prin pregătirile tri
mestriale organizate la raion. 
Cu acest prilej, activiștii ex
trabugetari sînt puși la curent 
cu problemele de care trebuie 
să se ocupe ta perioada urmă
toare, realizează un schimb de 
experiență privind cele mai 
bune metode folosite în rezol
varea sarcinilor. Sînt prezen
tate în acest sens informări, 
se organizează discuții, 
pregătiri au fost invitați 
cretari ai unor organizații 
partid, activiști de partid
multă experiență care expu- 
nînd sarcinile actuale ale mun
cii politice au vorbit, în ace
lași timp, și despre modul în 
care pot fi ele rezolvate. în 
ultima perioadă, la ședințele 
comisiilor au fost invitați to
varăși de la consiliul raional 
agricol și de la Șantierul na
val care au expus materiale 
legate de sarcinile care stau 
în fața agriculturii și a indu
striei. Cu prilejul consfătuiri
lor pe comisii au fost organi
zate vizite la G.A.C. și în fa
brici. Secretarii organizațiilor 
de bază U.T.M. vizitate le-au 
vorbit activiștilor extrabuge
tari despre activitatea desfă
șurată în scopul mobilizării 
active a tinerilor la realizarea 
sarcinilor de plan. La Șantie
rul naval, spre pildă, activi
știi extrabugetari au audiat 
expuneri despre indicatorii de 
plan : preț de cost, producti
vitatea muncii etc. Rezultate
le obținute se datoresc în 
bună parte și faptului că fie
cărui activist extrabugetar îi 
sînt repartizate sarcini con
crete din planul de muncă al 
comisiei din oare face parte. 
Cei din comisia tineret mun
citoresc s-au ocupat, îndeosebi, 
în ultima perioadă, de pro
blema ridicării calificării pro
fesionale a tinerilor; cei din 
comisia învățămînt politic de 
pregătirea deschiderii anului 
de învățămînt etc.

Aleși cu 
îndeaproape, 
bugetari au 
țiile de bază
varea sarcinilor pe care 
aveau și au organizat acțiuni 
interesante. Ași dori să relev

grijă, îndrumați 
activiștii extra- 
ajutat organiza- 
U.T.M. în rezol- 

le

cîteva din ele. Tovarășul 
Gheorghe Fruze a organizat 
în. G.A.C. din comuna Rado- 
vanu o lecție model pe tema 
„Bogățiile și frumusețile pa
triei noastre“ la care au par
ticipat toți propagandiștii din 
comunele de care răspunde 
dînsul. S-a realizat astfel un 
valoros schimb de experiență 
în ce privește metodica pre
dării, folosirea materialului 
didactic, legarea lecției de 
problemele pe care le ridică 
viața de organizație, populari
zarea succeselor și a înnoiri
lor care au avut loc pe plan 
comunal. S-au făcut și propu
neri : folosirea diafilmelor, a 
fotomontajelor, organizarea de 
discuții la care să fie invitați 
activiști de partid și de stat 
etc.

La indicația biroului comi
tetului raional U.T.M., activi
știi extrabugetari s-au ocupat 
și au sprijinit organizațiile de 
bază U.T.M. în antrenarea ti
nerilor la acțiunile de redare 
în circuitul agricol a terenu
rilor neproductive. în comu
na Greaca, activiștii extrabu
getari din comisia tineret să
tesc au îndrumat și ajutat or
ganizațiile de bază U.T.M. 
pentru a mobiliza pe tineri la 
terasarea a 7 hectare pe care 
a fost plantată apoi viță de 
vie.

Activiștii extrabugetari, aju
toarele noastre de nădejde, au 
sprijinit organizațiile de bază 
U.T.M. în mobilizarea tineri
lor la munca în sectorul zoo
tehnic. în cele 55 G.A.C.,
organizațiile de bază U.T.M. 
cu ajutorul extrabugetarilor 
au reușit să mobilizeze la 
muncă în zootehnie peste 370 
de tineri dintre care mulți 
obțin acum producții sporite 
de lapte și carne

în munca noastră, cu acti
vul extrabugetar, am avut și 
o seamă de neajunsuri. Așa, 
de exemplu, la început comi
siile erau formate dintr-un 
număr restrîns de tineri (nu 
depășeau zece). Numărul or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
fiind mare, unele din ele ră- 
mîneau vreme îndelungată 
fără o îndrumare concretă și 
competentă. Neajunsul a fost 
remediat. Pe viitor ne-am 
propus să executăm pe teren 
un control mai amănunțit și 
să-i ajutăm mai mult pe to
varășii din activul extrabuge
tar în îndeplinirea sarcinilor 
ce le sînt încredințate. Sîn- 
tem hotărîți să dezvoltăm ex
periența dobîndită pînă acum 
și să facem din activul extra
bugetar o forță puternică, un 
ajutor de nădejde al organi
zațiilor U.T.M.

Consiliul de Stat a conferit 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a 
corului Căminului cultural 
din comuna Dobra, raionul 
llia, regiunea Hunedoara cu 
prilejul aniversării a 75 ani de 
la înființare, pentru activitate 
îndelungată și merite deosebi
te în domenitțl culturii de 
masă.

Unor membri ai corului le-a 
fost conferită Medalia Muncii.

(Agerpres)

Informații
Vineri dimineața a plecat în 

Austria o delegație 
de Mihail Levente, ministrul 
comerțului interior, care va 
lua parte la deschiderea Tîr- 
gului turistic de la Innsbruck.

★
în Capitală au început vi

neri lucrările Colocviului de 
teoria funcțiilor și analiză 
funcțională, organizat de Aca
demia R. P. Romîne — Secția 
de științe matematice și fizice, 
în colaborare cu Societatea de 
științe matematice și fizice.

La lucrări participă oameni 
de știință de specialitate din 
țara noastră și de peste ho
tare.

Lucrările colocviului conti
nuă, în ședințe plenare și pe 
secții, 
a.c.

condusă

pînă la 25 septembrie

(Agerpres)

Cronică
decret al ConsiliuluiPrin

de Stat al Republicii Populare 
Romîne, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
tovarășul Gheorghe Gaston 
Marin a fost numit în funcția 
de vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

® Astă seară, de la ora 18,30, 
pe stadionul Republicii echipa 
de fotbal a Etiopiei, cișligă- 
toarea Cupei Africii, va sus
ține un meci amical cu selec
ționata de tineret a R. P. Ro- 
mîne. Pentru acest foc, echi
pa romînă va fi alcătuită pe 
scheletul formației Viitorul.

® Stadionul „23 Augu-st" va 
găzdui duminică, de la ora 16, 
meciul dintre echipele 
reștene Steaua 
cadrul etapei a 
natului cat. A 
deschidere vor 
țiile de tineret 
cluburi.

bucu- 
și Rapid din 
6-a a campio- 
de fotbal. In 
evolua forma- 
ale celor două

organizațiilor de copii din țările 

regiunii Balcanilor și Mării Adriatice

pionierilor

FAPTE <
(dime,)

*‘**•••11111111111^'

In biroul comitetului U.T.M. a 
intrat un tînăr căruia, după tră
săturile iefei sale tuciurii, pupn 
copilărești, după ochii vioi și 
neastlmpărafi, nu-i dai mai mult 
de 19—20 de ani.

— Ei, n-am spus eu c-o să mear
gă, tovarășe secretar 1 Cabinetul 
tehnic a aprobat-o I

A așezat pe masă o hîrtie mili
metrică pe care erau desenate cu 
tuș schemele unor piese. Secreta
rul le-a cercetat zlmbind.

— Da I Acum cred c-o să stai 
liniștit în concediu. Cînd pleci f

— Am bilet pentru astă-seară la 
Mangalia. Am venit doar așa, să 
văd ce s-a făcut cu inovația, 
și-am avut și cu maistrul, cu nea 
Breca niște chestii de aranjat. Fa
cem Împreună niște Încercări.

Spunind .Încercări", arătă 
file și caietele ce le avea 
braț.

— Tot o inovafie ?
— Cam așa ceva. Dar mă 

besc, am venit doar să vă 
hlrtia...

In priviri 11 juca bucuria, o bucu
rie pe care se vede că n-o putea 
păstra numai pentru el. Venise să 
o spună secretarului.

După ce plecă, l-am Întrebat pe 
tovarășul Gherghișan cine-i tină- 
rul.

— Unul din inovatorii noștri. Se 
numește Nicolae Luncan și-i lăcă-

căr- 
mb

gră- 
arăt

La uzinele

55
August“

Aspect din seefia de cazangerle de la Atelierele de material rulant 
„16 Februarie" din Cluj,

GHEORGHE GLODEANU 
secretar, al Comitetului raional 
Oltenița al U.T.M., regiunea 

București

® Pe velodromul Dinamo 
din Capitală va avea loc astă 
seară meciul de box dintre e- 
chipele Dinamo București și 
Farul Constanța, conțină pen
tru campionatul republican. 
Gala începe la ora 19,30, ur
mând ca în caz de ploaie să 
se desfășoare în scila Dinamo.

alatul
găzduiește începînd 
de vineri 
intîlnjrea 
lorilor organizațiilor 
de copii din țările 
regiunii Balcanilor 

și Mării Adriatice. La lucrările 1n- 
tîlnirii iau parte reprezentanți ai 
organizațiilor din R.P. Albania, 
R.P. Bulgaria, Cipru, R.P.F. Iu
goslavia, Italia și R.P. Romînă 
precum și reprezentanta C.I.M.E.A. 
(Comitetul internațional pen.'ru 
mișcarea de copii și adolescenți 
de pe lîngă F.M.T.D.). Intîlnirea 
se înscrie pe linia inițiativelor în
treprinse pentru apropierea între 
tinerii ce trăiesc în această parte 
a Europei, pentru o mai bună cu
noaștere reciprocă, pentru dezvol
tarea colaborării organizațiilor lor 
sub semnul luptei pentru o pace 
trainică, împotriva primejdiei de 
război. Reuniunea este consacrată 
schimbului de experiență privind 
activitatea organizațiilor partici
pante în educarea copiilor în spi
ritul ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare.

Tov. Elena Poparad-Mantho, se- 
secrefar al C.C. al U.T.M., a adre
sat oaspeților 
din partea 
Muncitor, a 
noastre.

Vorbitoarea

dimineața 
conducă-

un călduros salut 
Uniunii ' Tineretului 
tineretului patriei

a subliniat în mod

Puterea gospodăriei stă în tăria colectivului
(Urmare din pag. I) Cineva a fost

guiță. Dar tot atunci a aflat de la 
buletinul hidrologic transmis la 
radio, că apele Dunării încep să 
crească vertiginos. Asta îl punea 
pe gînduri. De aceea, cînd s-a în
tors acasă, prima iui grijă a fost 
să întrebe dacă apele n-au forfat 
digul. Nu se întîmplase nimic. 
Colectiviștii erau dornici să afle 
ce se discutase acolo și el le-a 
povestit pînă seara tîrziu. Apoi 
simtindu-se obosit de drum, a 
plecat să se culce, dar n-a putut 
să doarmă. Tot timpul îl frămînfa 
problema digului : dacă apele 
cresc peste noapte și trec peste 
el ? în puterea nopții s-a sculat 
și a plecat spre dig. Acolo a 
văzut că temerile lui se adeveri
seră. Braful Dunării se umpluse și 
apa începuse să treacă dincolo, 
în lanul de grîu, ameninfînd între
gul teren. într-un suflet a ajuns 
acasă, a scultaf-o mai întîi pe 
Anija, nevastă-sa, și i-a spus să-și 
adune echipa de fete cu care lu
crează la grădină, apoi a plecat 
la secretarul organizației de partid, 
buca Fulga.

— Eu zic să chemăm tinerii, el 
sînt mai iuți și mai energici, ne 
putem baza mai bine pe ei, • zis

secretarul.
după Roșu Eugen, secretarul 
nizajiei U.T.M. Alții au plecat 
după brigadierii Baciu Petre și 
Dimidov Dumitru. Nu trebuia 
pierdută nici o clipă. Și în mai 
puțin de o jumătate de oră, în 
puterea nopții spre dig se forma
se un adevărat convoi de oameni 
cu sape, casmale, topoare și ță
ruși. S-a hotărît repede de unde 
trebuia începută treaba și colecti
viștii au început să astupe spărtu
ra. Pînă în zori au muncit Si- 
mon Casian, Brușoveanu Ivan, e- 
chipele de fete conduse de Lu- 
chian Dobrifa și Carpov Anifa și 
mai ales tînărul Demidov Dumi
tru care după ce s-au bătut țăru
șii și s-au pus crengi și pămînt, 
asfupîndu-se spărtura, a cerut să 
rămînă mai departe să păzească 
digul să Vadă dacă nu-l mai în
cearcă apele. Fapta aceasta a lui 
a fost de altfel mult apreciată 
după aceea de comuniștii din gos
podărie care l-au primit la cîteva 
săptămîni candidat de partid, 
„Tovarășul Demidov are dezvol
tat spiriiul proprietății colective și 
muncește cu toată puterea lui 
pentru dezvoltarea gospodăriei", 
au spus comuniștii, atunci cînd 
|-au caracterizat,

trimis 
orga-

Și astfel, ultima încercare a Du
nării de ' 
nuri de 
hălăduia 
cită. Iar 
grîu din 
de hectare s-a scos o producție 
de 3 600 kg la hectar iar de pe 
restul peste 3 000 de kg. Grădina 
a adus și ea venituri mari, iar 
pășunea va asigura hrana anima
lelor pînă la vremea stabulafiei.

Așadar, are dreptate Mititei 
Carpov, cînd spune că puterea 
gospodăriei stă în puterea colecti
vului.

a-și cuceri vechile tere- 
la Mahmudia, pe unde 

altădată, a fost zădărni- 
din 136 de hectare de 
incinta indiguită, pe 74

Aspect din timpul lucrărilor întîlnirii. 

deosebit Însemnătatea pe care o 
are educarea copiilor în spiritul 
ideilor păcii, deoarece cei care 
acum abia pășesc în viață vor 
avea mîine în propriile lor mîini 
destinele omenirii, vor trebui la 
rîndul lor să educe generațiile vii
toare. In continuare, vorbitoarea 
a prezentat o amplă și documen
tată expunere cu privire la viața 
copiilor patriei noastre socialiste 
și la activitatea organizației pio
nierilor din Republica Populară 
Romînă. Organizația de pionieri 
care cuprinde în rîndurile sale 
peste 1.200.000 de elevi, prin în
treaga sa activitate, sub condu
cerea partidului și cu îndrumarea 
de zi cu zi a Uniunii Tineretului 
Muncitor, 
copiilor 
muncitor. Alături de școală, orga
nizația de pionieri constituie un 
factor important în opera de edu
cație a copiilor.

Expunerea a înfățișat condițiile 
pe care puterea populară le-a 
creat pentru dezvoltarea multila
terală, armonioasă a copiilor. Edu
cația tinerei generații a devenit 
în țara noastră o importantă pro
blemă de stat și constituie o preo
cupare permanentă a întregului 
popor.

încheind prin prezentarea unor 
propuneri menite să dezvolte 
schimbul prietenesc de experiență 
între organizațiile participante, 
vorbitoarea a spus : „Uniunea 
Tineretului Muncitor va depune în 
continuare noi eforturi în vederea 
lărgirii contactelor și legăturilor 
de prietenie și bună vecinătate în
tre tînăra generație din zona Bal
canilor și Mării Adriatice, în inte
resul sporirii contribuției noastre 
comune la lupta dusă de popoare 
pentru crearea unui climat în care 
să rodească ideile păcii și priete
niei între popoare“.

Dezbaterile care au urmat s-au 
dovedit a fi fructuoase, animate 
de spiritul colaborării prietenești. 
Au vorbit despre munca organiza
țiilor lor, despre problemele ac
tuale ale educației copiilor din 
țările respective, reprezentanți din 
Cipru, R.P. Bulgaria, R.P. Albania, 
Italia și reprezentanta C.I.M.E.A.

O pauză prilejuiește oaspeților 
un popas prin Palatul pionierilor 
— palat al copilăriei fericite.

și-a cîștigat dragostea 
și prefuirea poporului

Tineri și tinere de la sate!
Formați-vă biblioteci personale din cărțile apărute în 

oolecții:

— PATRIA NOASTRĂ
4

— IN JURUL LUMII

CUTEZĂTORII

<— ȘTIINȚA ÎNVINGE

Cît de grăitoare sînt imaginile pe 
Mîinile 

au 
nu 

va-

care le cuprind privirile. 
îndemînatice ale pionierilor 
migălit obiecte ce dovedesc 
numai cunoștințe bogate și 
riale, ci și o profundă dragoste 
de muncă. Dealtfel, această dra
goste pentru muncă este ilustrată 
clar de o expoziție de desene ale 
copiilor. Ceea ce reții nu este 
doar valoarea lor artistică (deși 
aceasta merită relevată) cît mai 
ales sentimentele pe care le 
exprimă acele acuarele ale mici
lor artiști : respectul față de mun
că, prețuirea strădaniei creatoare, 
preocupările pașnice. Sputnicii 
miniaturali vădesc aspirațiile cute
zătoare ale copiilor, iar jurnalele 
lor de excursie evocă 6 vacanță 
plină de bucurie.

Cele văzute îi impresionează 
profund pe oaspeți. Peonidis Pa- 
nos, secretar general al E.D.O.N, 
(Cipru) ne declară că acest palat 
este o adevărată universitate pen
tru copii. „Aci în forme științifice, 
cu un simț pedagogic evident, co
piii sînt îndrumați să pătrundă pe 
calea cea dreaptă în lume, în 
fă — ne spune oaspetele, 
vești cu emoție mărturiile 
griji cu adevărat părintești 
de cei mâi mici cetățeni ai 
Palatul acesta este o imagine a 
preocupărilor Romîniei față de 
cei ce reprezintă viitorul ei“.

lordanka Petrova este secretară 
a Comitetului regional Pernik al 
D.K.M.S. (Uniunea Tineretului Co
munist Dimitrovist). Ea ne mărturi
sește că a fost impresionată de 
cele văzute în acest palat : „Poți 
remarca munca serioasă pentru 
însușirea științei și tehnicii, pentru 
educarea copiilor în spiritul dra
gostei față de muncă, al priete
niei cu toate popoarele, pentru 
dezvoltarea aptitudinilor 
cultură și sport. Totul 
eforturile Romîniei socialiste pen
tru a crește o generație tinără 
demnă de marile înfăptuiri ale 
poporului său. Și aș vrea să adaug 
că nu numai acest palat m-a im
presionat, ci întreaga priveliște a 
înfloritorului București“.

Lucrările întîlnirii au continuat 
pînă seara tîrziu. Ele vor fi relua
te astăzi dimineață.

v;a-
Pri- 

unei 
față 

țării.

în arfă, 
vădește

EUGENIU OBREA

In Editura politică 
a apărut: 

V. L Lesiin 
Opere voi. 39 

872 pag. 7,50 lei

„Marca fabricii“ 
pretinde mai multă răspundere

(Urmare din pag. I) 

blema este tacă nerezolvată, 
deși se cunoaște că ta țară la 
alte unități din ramura textilă, 
ge folosește cu succes acest 
procedeu.

în lupta pentru îmbunătăți
rea calității produselor, în fie
care secție, la fiecare loc de 
muncă, există încă suficiențe 
rezerve interne. Ele trebuie 
însă căutate de întregul co
lectiv și puse în valoare în 
mod permanent. Nu se poate 
spune că la întreprinderea 
textilă „Dacia' nu a existat 
o asemenea preocupare. Din 
păcate nu întotdeauna se ac
ționează suficient de operativ 
în rezolvarea unor probleme. 
O parte din deficientele sem
nalate sînt cunoscute. Pentru 
înlăturarea lor s-au stabilit la 
începutul anului, sau pe par
curs, măsuri tehnico-organiza
torice corespunzătoare. Apli
carea acestor măsuri s-a fă
cut însă cu întîrziere, iar în 
unele cazuri nu s-a făcut de 
loc. Printre primele măsuri a 
fost prevăzută în plan și pre
vederea în legătură cu mări
rea gradului de albire a țesă
turilor. Problema are o foarte 
mare importanță. De gradul 
de albire a țesăturilor depta-

de, în mare parte, și calitatea 
prelucrării lor la finisaj. Re« 
zotlvarea ei cerea înlocuirea 
vechii metode de albire, prin 
folosirea în procesul tehnolo
gic a albirii cu apă oxigenată. 
S-au făcut probe de labora
tor, s-au obținut rezultate din
tre cele mai bune, și totuși 
nici pînă în prezent nu s-a 
trecut la extinderea noii me
tode. De ce ? Pentru simplul 
motiv că aplicarea acestei me
tode cerea tacă un efort din 
partea cadrelor tehnice, care 
aveau sarcina să generalizeze 
în producție rezultatele obți
nute în laborator.

în timpul prelucrării, la 
spălare, trectad printr-un 
proces tehnologic complex, 
țesăturile își schimbă proprie
tățile inițiale (se alungesc, sa 
contractă etc.). Pentru evita
rea acestui neajuns, în plan 
a fost înscrisă o măsură teh- 
nico-organizatorică deosebit de 
eficientă: introducerea unui 
nou proces tehnologic de fi
xare a țesăturilor. Deși apli
carea acestei măsuri avea ter
men 30 iunie a.c., ea con
tinuă să rămînă doar pe hîr
tie. Aceeași soartă au avut-o 
și alte măsuri — și ne refe
rim în special la cele oare ur
măreau eliminarea petelor de

rugină, îmbunătățirea calități« 
lor de prelucrare la articole 
de zefir și poiplin etc.

Desigur, există toate posi
bilitățile ca în timpul cel mai 
scurt, marca întreprinderii 
„Dacia“ să devină marca celei 
mai bune calități. Ce trebuie 
făcut ?

Se cere, îndeosebi, o mal 
temeinică urmărire a măsuri
lor tehnico-organizatorice, sta
bilite astfel îneît acestea să 
fie aplicate în termen, fără 
nici o întîrziere.

Multe din deficiențele exis
tente își găsesc explicația și 
în faptul că munca de ridi
care a calificării muncitorilor 
n-a stat în atenția conducerii 
întreprinderii. în această di
recție trebuie depășit stadiul 
„studierii“ problemei. în sec« 
tor, în întreprindere există in
gineri capabili care pot înde
plini sarcina de lectori ai 
cursurilor de ridicare a cali
ficării. Odată organizate aces
te cursuri, comitetul U.T.M. 
va trebui să mobilizeze la 
frecventarea lor aproape toți 
tinerii. Acest lucru se impune 
cu atît mai mult cu cît majo
ritatea tinerilor muncitori sînt 
calificați la locul de muncă 
sau au ieșit de curând de pe 
băncile școlilor profesionale.

în atenția comitetului U.T.M,

pe întreprindere va trebui să 
stea și îmbunătățirea activi
tății organizației de bază 
U.T.M. a sectorului. Se poate 
spune că la lipsurile semnala
te. a contribuit și faptul că 
munca politică de masă n-a 
pus în centrul ei lupta pen
tru calitate. în adunările ge
nerale U.T.M. va trebui să se 
dezbată mai mult problemele 
producției, respectării tehno
logiei. ridicării calificării, în
tăririi disciplinei în muncă. 
Multe din aceste probleme pot 
fi rezolvate și cu ajutorul 
posturilor utemiste de control. 
Se cere însă ca în activitatea 
acestora să se facă o cotitură. 
Ele trebuie să activeze perma
nent. nu pe etape; să organi
zeze cît mai multe raiduri cu 
participarea inginerilor și teh
nicienilor tineri, a muncitori
lor fruntași, care să scoată la 
iveală rezervele existente și 
cauzele nefolosirii lor, să ana
lizeze lipsurile și să dea so
luții de îmbunătățire a muncii.

Evident că. odată cu întări
rea activității organizației 
U.T.M., cu îmbunătățirea for
melor de mobilizare a tineri
lor în producție, preocuparea 
acestora față de calitatea pro
duselor va spori, răspunderea 
față de „marca fabricii' va 
crește.

pe care le puteți procura de la t .

« Librăriile și magazinele cooperativelor de consum și

- Difuzorii de cărți de la sate, ț

tuș la automotoare. L-aji văzut ? 
Băiatul ăsta a făcut 12 inovații 
în anul acesta. Asta despre care 
spunea, se referă la matrifarea și 
ambutisarea capacelor de la cu
tiile de unsoare pentru vagoane. 
Auziji, 12 inovații 1 Și citi ani 
credeți că are ? Douăzeci și șapte I

...Telefonul a sunat scurt. Tova
rășul Gherghișan a ridicat recep
torul și, după o clipă, a repetat 
Întrebarea pe care, de la celălalt 
capăt al tirului, o punea o voce 
pu/in răgușită :

— Ce-au tăcut 
lă ? Stai tovarășe 
ceput examenul... 
doar s-au pregătit, ce naiba. Cum 
aflăm ceva, vă dăm noi de veste...

După ce lăsă receptorul In turcă 
spuse :

— Anul acesta Uzinele „23 Au
gust" au trimis la examenele 
admitere in lacultăji un număr 
105 tineri.

— La ce facultăți dau ?
— Cei mai multi urmează 

cultățile de mecanică, electroteh
nică, metalurgie și construcții de 
mașini. . ,

— Dar o Întrebare, dacă nu vă 
supăra/i : cine era la teleion i

—'A, da 1 Maistrul de la „teh
nic motoare". Are și dlnsul doi 
tineri plecați la examen și le-a 
promis să fină pumnii strinși pen
tru ei. Ștefan Vogel dă la meca
nică, iar Pavel Carol la construc
ții de mașini. Are emofii bătrinul, 
că doar el i-a crescut. Și, ca să 
fiu cinstit, toți avem emoții pen
tru ei.

băieții la școa- 
că abia au ln- 

O să reușească,

de 
de

ta-

Cu pași grăbiți, sărind cile două 
trepte odată, lăcătușul Victor PeJ 
Ir eseu a urcat scările ■ ■ unuia din 
blocurile noi din cartierul Balta 
Albă. S-a oprit in ia/a unei uși. 
A privit-o cîteva clipe. Dedesub
tul soneriei, pe eticheta albă era 
scris cite/ : Victor Petrescu, lăcă
tuș. Era numele lui. Cu mina ușor 
tremurlnd de emoție a introdus 
cheia in broască și-a deschis. Ușa, 
proaspăt vopsită, a scirfiit ușor. 
Înăuntru, bătea soarele prin gea
murile mari.

— Asta-i locuința, și-a întimpi- 
fiat el so/ia, cîteva clipe mai tlr- 
ziu. Avem două camere, spafioase 
și dependințe. Hai să vezi baia, 
să vezi cămara și balconul și...

— Aici vom pune șifonierul, aici 
studioul. Adică nu... 
măsuța cu radioul și 
nierui...

S-au privit o clipă 
greu să te hotărăști, 
nouă,

— La geamul ăsta însă aranjăm 
coltul băiatului. Și-o să-i cumpă
răm o măsuță, numai. pentru

Dacă i-ar ii întrebat cineva 
ce așează tocmai aici coltul 
pilUiui, ar ti răspuns :

— Știli, are Înclinație spre 
sen. Și aici, la geam, o să aibă 
ce desena. Ia uitați-vă. Se vede 
tot cartierul ca-n palmă.

Da! Va putea desena băiatul 
lăcătușului Victor Petrescu. De la 
geamul lui, perspectiva care se 
deschide e minunată.

Odată cu lăcătușul Victor Petres
cu s-au mutat in locuințe noi 65 
de muncitori de la Uzinele .,23 
August"..,

VIOREL TONCEANU

IPROFil IRâdâuți
Regiunea

Angajează imediat

Suceava

Punem aici 
dincolo șito-

zlmbind. E 
Ca în casă

el. 
de 

co-

de-

trei ani în 
funcții eco- 
la serviciul

cu trei ani 
industriali-

următorul personal :
— inginer în industrializarea lemnului cu șase ani vechime 

în funcții tehnice, pentru postul de șef serviciu pro
ducție ;

— economist cu studii economice superioare și 
funcții economice superioare și trei ani în 
nomice pentru postul de economist principal 
contabilitate ;

— economist cu studii economice superioare și 
vechime în funcții economice sau inginer în
zarea lemnului cu cinci ani vechime în funcții tehnice 
pentru postul de șef al serviciului O.M.N.S.;

— Contabil revizor cu studii medii și doi ani vechime în 
funcții economice pentru postul de revizor contabil prin
cipal ;

— Recepționeri mobilă, cu studii medii și doi ani vechime 
în funcții de specialtate ;

— Tehnicieni, tehnologi absolvenți de școală medie tehnică 
de produse finite de lemn.

Cererile se vor adresa direct IPROFIL Rădăuți — regiunea 
Suceava, str. Volovățului 82. Pentru informații — telefon 370.

Centrul școlar tehnic al Ministerului 
Industriei Ușoare din București, pregătește 

personal tehnic pentru specialitățile:
— tehnicieni textiliști pentru structura și proiectarea 

țesăturilor și tricoturilor ;
— tehnicieni confecționeri pentru țesături și tricotaje ;
— tehnicieni mecanici pentru bunuri de consum metalice ;
— tehnicieni finisori de produse textile.
Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cultură generală, 

cu examen de maturitate.
Durata școlarizării este de 3 ani.
Examenul de admitere se va ține între 25 septembrie-1 

octombrie 1962.
Informații suplimentare se pot lua de la secretariatul 

școlii din str. Poetul Cerna nr. 1, Raionul T. Vladimirescu, 
telefon 21.25.80.



Rezultatele preliminare
ale alegerilor din Algeria

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
NEW YORK 21 (Agerpres). 

La ședința plenară din dimi
neața zilei de 21 septembrie 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a continuat discuția politicii 
generale. Au luat cuvîntul 
Masayoshi Ohira, ministrul 
afacerilor externe al Japoniei, 
și Lange, ministrul afacerilor 
externe al Norvegiei.

Reprezentantul Japoniei și-a 
exprimat regretul în legătură 
cu intensificarea în ultimul 
timp a războiului rece și a 
cerut delegațiilor să nu trans
forme O.N.U. „într-o arenă de 
conflicte“.

Referindu-se pe scurt la pro
blema colonială, el a , recunos
cut că problema acordării in
dependenței popoarelor colo-

nlale și dependente provoacă 
mai mult ca oricînd îngrijo
rare generală. Totodată Ohira 
a declarat însă că popoarele 
ce năzuiesc spre independență 
nu trebuie să se „grăbească“ 
și „să manifeste nerăbdare“ în 
această problemă, ci trebuie 
„să se apropie treptat de țe
lul dorit“.

Delegatul japonez a cerut 
schimbarea structurii Consi
liului de Securitate.

Declarînd că țara sa se pro
nunță pentru dezarmarea ge
nerală și totală, ministrul 
afacerilor externe al Japoniei 
a spus că cel mai bine ar fi 
să se înceapă dezarmarea cu 
„măsuri parțiale“ și numai 
cînd se va „stabili încredere"

Cuvîntarea acad. Horia Hulubei
VIENA 21 (Agerpres). — In 

cadrul dezbaterilor generala ale 
celei de-a Vl-a sesiuni a Agenției 
internaționale pentru energia 
atomică (A.I.E.A.), care își des
fășoară lucrările Ia Viena, a 
luat cuvîntul acad. Horia Hulu
bei, șeful delegației R. P, Ro- 
mîne și președinte al Comitetu
lui pentru problemele admini
strative și juridice al A.I.E.A. 
Reprezentantul romîn a arătat 
că Agenția va obține rezultatele 
așteptate numai dacă va deveni 
un instrument activ de colabo
rare internațională și va sprijini 
realizarea unei dezarmări gene
rale și totale.

In continuare, 
romîn, după ce a 
tatea A.I.E.A. pe

a criticat deficiențele activității 
acestei instituții, mai ales în 
ceea ce privește asistența tehni
că necesară țărilor în curs de 
dezvoltare, a subliniat că R. P. 
Romînă împreună cu celelalte 
țării socialiste a propus un an
samblu de măsuri practice în 
vederea remedierii acestei defi
ciențe. In acest sens acad. Horia 
Hulubei a arătat că, împreună 
cu U.R.S.S. și celelalte țări so
cialiste, R. P. Romînă este gata 
să pună la dispoziția Agenției, 
în cadrul unui program comun, 
burse de studii și specializare, 
experți, utilaj și aparatura teh
nică în domeniul utilizării ener
giei atomice în scopuri pașnice, 
ca ajutor tehnic nemijlocit pen
tru dezvoltarea acestor țări.

între țări, să se procedeze la 
extinderea măsurilor de de
zarmare. Potrivit afirmațiilor 
sale, încetarea experiențelor 
nucleare ar putea constitui 
un prim, pas spre dezarmare.

Delegatul japonez a vorbit 
despre problema admiterii în 
O.N.U. a reprezentantului R.P. 
Chineze. Recunoscînd că acea
stă problemă este foarte im
portantă, el a declarat totuși 
că „este nerezonabil și peri
culos să se ia măsuri pripite 
în această problemă".

Lange, ministrul afacerilor 
externe al Norvegiei, și-a ex
primat neliniștea în legătură 
cu continuarea cursei înarmă
rilor. El a spus că această 
cursă poate duce, la conflicte 
periculoase în lume.

în legătură cu aceasta, Lan
ge a exprimat dorința guver
nului său de a se găsi anumite 
forme de control asupra cursei 
înarmărilor și de a se sista 
crearea de noi tipuri de arme. 
Guvernul Norvegiei consideră 
că actuala sesiune trebuie să 
depună toate eforturile pen
tru a nu împiedica activitatea 
Comitetului pentru dezarmare 
care va reîncepe la Geneva

în ședința de după-amiază 
au fost reluate discuțiile cu 
intervențiile reprezentanților 
Uniunii Sovietice și Afganista
nului.

ALGER 21’ (Agerpres). — 
Anunțînd primele rezultate 
parțiale ale alegerilor pentru 
Adunarea Națională, care au 
început ieri în Algeria, agen
ția France Presse scrie că în 
centrele de votare unde nu
mărătoarea voturilor a fost 
efectuată se înregistrează o 
foarte importantă proporție 
de voturi „Da“ — ceea ce în
seamnă că alegătorii sînt de 
acord ca Adunarea aleasă a- 
cum să devină o Adunare con
stituantă. Participarea la vot, 
scrie France Presse, depășește 
proporția de 80 la sută.

★
ALGER 21 (Agerpres). — Ale. 

gerile pentru Adunarea națio
nală constituantă a Algeriei s-au 
desfășurat la 20 septembrie în
tr-o perfectă ordine, cu excep
ția unui incident care a avut loc 
în pădurea de eucalipți la ră
sărit de capitală, unde soldații 
districtului militar nr. 4 au în
ceput un schimb de focuri cu 
unitățile armatei populare națio
nale a Algeriei.

Comisia centrală de alegeri a

prelimi- 1®
din cele
țării au

50—70 la 
)ă cum a-

comunicat rezultatele 
nare : în majoritatea 
15 departamente ale 
participat la vot între 
sută din alegători. Duj
nunță agenția France Presse, în 
Sahara au votat 22 Ia sută din 
alegători, ceea ce se consideră 
un rezultat bun, dacă se ține 
seama de dificultățile pe care 
le au de întâmpinat alegătorii 
pentru a ajunge la centrele de 
vot. în departamentele Saura și 
Oazis au votat un număr record 
de alegători — între 80—90 la 
sută. Secretarul general al Bi
roului Politic al Frontului de E- 
liberare Națională, Mohammed 
Khider, a declarat la radio că 
votul masiv în alegerile de ieri 
a fost o demonstrație „a încre
derii în Biroul Politic”.

Președintele Organului Execu
tiv Provizoriu Algerian, Abder- 
rahman Fares, luînd cuvîntul la 
20 septembrie la televiziune, a 
declarat că Organul Executiv 
Provizoriu își va preda împu
ternicirile Prezidiului Adunării 
Naționale constituante la 25 
septembrie.

Vizita lui M. Suder
în Anglia

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Ministrul economiei forestiere, 
Mihai Suder, care la invitația 
Comisiei forestiere din Marea 
Britanie se află in vizită la

care nu și-a
WASHINGTON 21 (Agerpres).- 

Camera Reprezentanților din 
S.U.A. a adoptat joi hotărîrea de 
a se reduce cu aproape un miliard 
și jumătate de dolari creditele ce
rute de președintele Kennedy în 
cadrul așa.numitului „ajutor” pen
tru străinătate (în cea mai mare 
parte cu destinafie pur militară).

Camera Reprezentanților a luat 
această hotărîre trecînd peste a. 
pelurile insistente ale președinte
lui și ale secretarului său de sfat 
de a nu se da curs recomandării 
comisiei pentru alocații care se 
pronunfase cu cîteva zile înainte 
în acest sens. In declarația Casei 
Albe, dată publicității în ajunul 
ședinfei Camerei Reprezentanților, 
președintele acuză comisia de

reprezentantul 
analizat activi- 
anul curent și

atins scopul
„lipsă de simț al răspunderii” și 
afirmă vehement că o asemenea 
reducere ar „primejdui" lupta îm
potriva comunismului, efortul de 
a zăgăzui lupta popoarelor Ame- 
ricii Latine pentru înlăturarea re
gimurilor care sprijină politica 
S.U.A.

Poziția pe care s-a situat Ca
mera Reprezentanților nu înseam
nă că majoritatea care dorește 
această reducere s-ar declara îm
potriva unor asemenea obiective. 
Dimpotrivă, principalul argument 
adus în favoarea reducerii aloca
țiilor destinate „ajutorului’’ pentru 
străinătate, este tocmai faptul că 
el a fost ineficient, prost admi
nistrat și nu și-a atins scopul.

Londra, a avut la 20 septem
brie o întrevedere cu lordul 
Radnor, președintele Comisiei 
forestiere. La întrevedere au 
au asistat sir Henry Beres- 
ford-Peirse, director general, 
și funcționari superiori ai Co
misiei forestiere, precum și 
ministrul R.P. Romîne la Lon
dra, Al. Lăzăreanu.

In cursul întrevederii a 
avut loc un schimb de vederi 
în problemele economiei fo
restiere interesînd cele două 
țări.

In aceeași zi, guvernul bri
tanic a oferit o recepție în 
cinstea lui Mihai Suder. La 
recepție au luat parte Peter 
Thomas, subsecretar de stat 
parlamentar la Ministerul de 
Externe, lordul Radnor, pre
ședintele Comisiei forestiere, 
Arnott, președinte de secție în 
cadrul Camerei de Comerț, 
funcționari superiori de la Mi
nisterul de Externe, ministrul 
comerțului, Ministerul Agricul
turii, reprezentanți ai unor 
organizații economice, oameni 
de afaceri, ziariști.

A participat, de asemenea, 
Al. Lăzăreanu, ministrul R.P. 
Romîne la Londra precum 
alți membri ai legației.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă

desfășurat 
cordială.

R. P. Polonă : Vedere parțială a Varșoviei.

?i

în-

H

Aspect din capitala Republicii Mali : In fotografie clădirea Băncii populare.

MM

Doi ani de la proclamarea

independenței Republicii Mali
stăzi, poporul Re
publicii Mali săr
bătorește împlini
rea a doi ani de 
la proclamarea 
independenței re
publicii.

Proclamarea, la 
22 septembrie 1960 a Republi
cii independente și suverane 
Mali a fost rodul luptei grele 
și îndelungate duse de po
porul acestei țări pentru scu
turarea jugului colonial, pen
tru făurirea unei vieți libere 
într-o patrie independentă.

Nașterea Republicii Mali pe 
teritoriul fostei colonii fran
ceze Sudan a constituit încă o 
lovitură dată odiosului sistem 
colonial, încă o ilustrare a for
ței mișcării de eliberare a po
poarelor Africii.

Pornind pe drumul lichidă
rii grelei moșteniri lăsate de 
dominația colonială, poporul 
din Mali muncește cu abnega
ție pentru consolidarea inde
pendenței naționale, pentru a 
dezvolta economia națională 
și a obține ridicarea nivelului 
său de trai.

Pe planul politicii externe, 
tînărul stat african luptă pen
tru lichidarea colonialismului 
și deplina eliberare a Africii, 
se pronunță în favoarea dezar
mării generale și totale, pen
tru înțelegere și colaborare 
internațională.

Intre R. P. Romînă și Repu
blica Mali se dezvoltă legă
turi prietenești. Deși situate 
la mari depărtări, țările noa
stre sînt apropiate prin inte
resul vital și comun de a 
lupta pentru pace, progres și 
bunăstare. Poporul și tineretul 
nostru privesc cu caldă sim
patie lupta poporului din Mali 
pentru făurirea unei vieți noi.

Prezentarea scrisorilor de 
acreditare de către ambasado
rul Republicii Mali la Bucu
rești, care a avjit loc zilele 
trecute, a fost un nou prilej de

reafirmare a prieteniei dintre 
poporul romîn și poporul Re
publicii Mali.

Cu prilejul celei de a doua 
aniversări a proclamării Repu
blicii Mali, poporul nostru și, 
împreună cu el tînăra noastră 
generație, urează poporului 
prieten din Mali noi succese 
în lupta pentru consolidarea 
independenței naționale, pen
tru dezvoltarea economiei pa
triei sale, pentru făurirea vie
ții noi, libere și prospere, pen
tru victoria cauzei păcii.

Evoluția situației din Argentina
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). 

— Potrivit relatărilor corespon
dentului agenției U.P.I., grava criză 
militară din Argentina se pare că 
s-a încheiat cu victoria generali
lor rebeli de la Campo Mayo. In 
zorii zilei de 21 septembrie pre
ședintele Guido a anunțat că 
criza a fost rezolvată prin demi
sia generalului Cornejo, Saravia 
din postul de ministru de război 
și punerea în retragere a genera
lilor Carlo Lorio, comandantul șef 
al armatei, și Bernardina Labairu, 
șeful statului major al armatei. 
Demiterea celor trei generali fu
sese cerută de rebelii de la 
Campo Mayo. Comunicatul guver-

namental publicat de serviciul de 
presă al președinției precizează 
că și ceilalți miniștri ai cabinetu
lui și-au prezentat demisia „pen
tru a ușura sarcina președintelui 
Guido de a reorganiza guvernul“.

Guido a declarat că va prelua 
postul de ministru de război pînă 
la găsirea unui înlocuitor pentru 
generalul Savaria.

O telegramă a agenției France 
Presse anunță însă că generalii 
Lorio și Labayru refuză să accepte 
această soluționare a crizei și că 
au hotărît să continue opera
țiunile militare împotriva forțelor 
rebele de la Campo Mayo con
duse de generalul Ongania.

PE SCURT

James Meredith 
și „democrația americană66 
/^n ultimele zile, Universita

tea din statul Mississippi a 
devenit arena luptei rasi

știlor din acest stat pentru a nu 
admite înscrierea la universitate a 
primului student negru din istoria 
sfatului Mississippi, James Mere
dith, în vîrstă de 29 de ani, care 
a făcut serviciul în forjele mili
tare aeriene ale S.U.A.

Guvernatorul statului Mississippi, 
Ross Barnett, a cerut „să nu se 
țină seama deloc“ de hotărîrea 
Curjii supreme a S.U.A. privind 
înscrierea lui Meredith la univer
sitate. Tribunalul din Statul Mis
sissippi a emis o hotărîre în care 
se interzice primirea lui Meredith. 
Adunarea legislativă a statului 
Mississippi a adoptat de urgență 
două legi speciale avînd ca scop 
să împiedice înscrierea Iul Mere
dith la universitate.

După cum anunță coresponden
tul ziarului „New York Times“, ra
siștii asaltează pe studenții uni
versității cu telefoane anonime a- 
nunțindu-i despre „arderea cruci
lor“. Corespondentul 
siștii au și spînzurat 
lui Meredith pentru

și a-l determina să renunțe la in
tenția sa de a studia la Universi
tatea din statul Mississippi.

Temîndu-se de dezordini rasiste, 
autoritățile federale trimit la Ox- 
ford întăriri polițienești. Agenția 
United Press Internațional anunță 
că în preajma sosirii lui Mere
dith la universitate, Ia Oxlord 
și-au făcut apariția 50-75 de ma
șini ale poliției.

Demonstrația
șomeri

SOLIDARI CU CUBA

scrie că ra- 
manechinul 

a-l intimida

aeptem- 
1 do 
șomeri 

de
in fața 
asigurării 

produc- 
tineret 
Kirkby 
de Li- 
purtau 

inscrip-

După cum anunță M.T.I., 
Secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului 

Democrat a dat publicității o 
declarație în care exprimă so
lidaritatea tineretului din în
treaga lume cu poporul cuban. 

în telegrama adresată de 
F.M.T.D. președintelui Adună
rii Generale a O.N.U., se cere 
ca organizația Națiunilor Unite 
să pună capăt agresiunii 
S.U.A. împotriva Cubei și să

preîntâmpine invadarea acestei 
țări. O.N.U., se spune în tele
gramă, trebuie să asigure res
pectarea suveranității națio
nale, a dreptului popoarelor 
la autodeterminare, la coexi
stență pașnică, O.N.U. trebuie 
să apere pacea în întreaga 
lume care este amenințată de 
o gravă primejdie.

NAȚIUNILE 
NEW YORK. 
azzani, reprezentant al Maro
cului la O.N.U. și conducător 
al secretariatului general al 
țărilor grupului de la Casa- 
blanca, a anunțat că miniștrii 
de externe ai acestor țări se 
vor întruni la 24 și 25 sep
tembrie pentru a discuta co
ordonarea eforturilor în vede
rea promovării 
unite a țărilor 
O.N.U.

MOSCOVA. — 
aniversării a 150
războiul pentru apărarea pa
triei din 1812, Comisia pentru 
editarea documentelor diplo
matice de pe lingă Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a scos de sub tipar volumul 
al 6-lea special, al ediției do
cumentare „Politica externă

UNITE — 
■ Thami Ou-

unei poziții 
africane la

Cu prilejul 
de ani de Ia

a Rusiei în secolul XIX și 
la începutul secolului XX".

WASHINGTON. — Senatul 
S.U.A. a adoptat joi rezoluția 
elaborată de Comisia senato
rială pentru afacerile externe 
împreună cu cea pentru for
țele armate, conținînd ame
nințări împotriva Cubei. A- 
ceastă hotărîre a Senatului, 
care se așteaptă să fie urmată 
de adoptarea unei rezoluții si
milare în Camera Reprezen
tanților, face parte din cam
pania organizată de oficialită
țile americane pentru a ca
mufla, prin injurii și calom
nii la adresa Cubei libere, 
acțiunile inițiate în S.U.A. în 
vederea organizării unei agre
siuni.

PARIS „Concilierea" franco- 
germană nu poate urma calea 
colaborării dintre statele ma-

jore militare sau dintre marele 
capital din cele două țări, se 
spune în rezoluția Ligii drep
turilor omului cu privire la 
relațiile dintre Franța și 
R.F.G. O asemenea apropiere, 
se arată în rezoluție, nu poate 
oferi nici o garanție reală nici 
cauzei păcii, nici poporului 
francez și nici Europei, care 
în momentul de față este pe 
bună dreptate îngrijorată din 
pricina reînvierii militarismu
lui german.

HAVANA 21 (Agerpres). — 
După cum comunică Ministe
rul Forțelor Armate Revolu
ționare al Cubei, in zorii zilei 
de 19 septembrie, un avion 
american cu reacție a violat 
frontiera Cubei, pătrunzînd 
în spațiul aerian deasupra 
coastei sudice a provinciei 
Havana.

NEW YORK — La 20 sep
tembrie Camera Reprezentan
ților a Congresului S.U.A. a 
adoptat hotărîrea cu privire la 
încetarea ajutorului american 
pentru țările care desfășoară 
comerț cu Cuba. După cum a- 
nunță agenția United Press 
Internațional, această hotă- 
rîre a fost propusă de Walter 
Rodgers, membru al Camerei 
Reprezentanților, sub formă 
de amendament Ia proiectul 
de lege al Președintelui Ken- 
nedy cu privire la ajutorarea 
statelor străine.

PEKIN. — Agenția China 
Nouă a transmis declarația 
guvernului R. P. Chineze, pu
blicată în presa chineză, în 
care protestează împotriva 
violării spațiului aerian al 
Chinei de către un avion de 
tip „U-2”. ;

unor tineri 
englezi

Impasul unei politici dezaprobate

L. 18 ae;
brie, 300 
tineri ț 

au organizat o 
monstrație 
Direcției 
locurilor în 
ție pentru 
din orașul 
în apropiere 
verpool. Ei 
panouri cu 
țiile : „Construiți cît 
mai multe uzine

loc de a 
pe cele 
„Cerem

fabrici, în 
le închide 
existente”, 
de lucru”, „Mai mul
te fabrici, uzine și 
mai puține promisi
uni mincinoase”. De
monstrația a fost or
ganizată de tineri

Ministrul muncii, 
Hare, a făcut o călă
torie prin regiunile 
unde șomajul este 
deosebit de accen-

tuat cu icopul de a 
îndulci critica la a- 
dresa guvernului. Lu- 
înd cuvîntul în ziua 
de 18 septembrie la 
Darlington, el a re
cunoscut că în re
giunea de nord-est 
există 2 823 de tineri 
și 1 739 de tinere 
care și-au terminat 
recent studiile, dar 
nu pot să-și găsească 
de lucru.

Această fotografie reprodusă după revista americană „Time” este un document fotografic care 
demască teroarea dezlănțuită de clica Ngo-Dinh-Diemistă și protectorii ei americani împotriva 
patriojilor sud-vietnamezi. Sub supravegherea unui „instructor" american . soldații Ngo-Dinh-Die.miști 

se pregătesc să execute doi tineri, patrioți.

La Londra a luat sfîrșit 
după 10 zile de dezbateri
— termen record pentru 

o asemenea reuniune — confe
rința primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului.

Conferința de la Londra, că
reia i s-a acordat cu mult timp 
înaintea întrunirii ei o mare 
importanță, nu a făcut parte din 
seria conferințelor „obișnuite" 
ale Commonivealthului. Ea a avut 
drept principal scop să exami
neze una din problemele care 
frămîntă într-un mod serios opi
nia publică engleză și popoarele 
țărilor Commonwealthului și a- 
nume, aderarea Angliei la 
„Piața comună”.

După cum se știe, în ultimul 
timp eforturile guvernului en
glez de a adera la „Piața co
mună" întîmpină rezistență pe 
mai multe planuri. O puternică 
opoziție se manifestă din partea 
opiniei publice din Marea Brita
nie. O dezaprobare fățișă își ex
primă țările Commonwealthului, 
foste sau actuale colonii engleze, 
cu care imperialismul englez 
menține legături economice și 
politce. In sfîrșit, piedici serioa
se sînt create de către grupul 
„celor șase" care pun Angliei 
condiții vădit inacceptabile drept 
preț al 
comună".

Anglia 
mătoarei 
„Piața comună' 
aderării Commonwealthului 
preună cu Anglia la „Comunita
tea Economică Europeană" în- 
trucît aceasta ar întări mult 
prea mult pozițiile engleze în 
„Piața comună"; pe de altă 
parte, intrarea Angliei singură 
în „Piața comună" ar duce la 
ruperea relațiilor economice și 
comerciale tradiționale ale impe
rialismului englez cu țările Com
monwealthului, ceea ce ar pro
voca desființarea sistemului im
perial preferențial, pe baza că

reia Anglia 
je mari în 
rile Commonwealthului.

Analiza cea mai succintă a co
merțului exterior britanic arată 
că Anglia nu poate ignora sub 
nici o formă comerțul său cu ță
rile Commonwealthului. Potrivit 
broșurii editată de ziarul „DAI- 
LY TELEGRAPH" intitulată 
„Anglia și Piața comună", pon
derea țărilor Commonwealthului 
în exportul britanic a reprezen
tat în 1960 — 42 la sută, iar în 
import 38,5 la sută. In același 
timp, ponderea țărilor „Pieții 
comune" în exportul britanic s-a 
cifrat la numai 16,7 la sută, iar,

aderării ei la „Piața

este pusă în fața ur
alternative : țările

I” sînt împotriva 
îm-

dispune de avanta- 
comerțul ei cu ță-

Commonwealthului serioase difi
cultăți economice.

In conferința de la Londra, 
imperialismul britanic și-a pus 
foarte multe speranțe. El căuta 
să obțină aprobarea politicii gu
vernului englez în ce privește a- 
derarea la „Piața comună". Nici 
un moment însă, presa britanică 
și observatorii politici londonezi 
n-au prevăzut că această confe
rință se va transforma într-un 
rechizitoriu atît de puternic al 
politicii britanice, într-un eșec a- 
tît de serios. După cum reiese 
din comunicatul final, dar mai 
ales din dezbateri, conferința de 
la Londra a materializat opozi-

DIAN). Chiar ziarul i american 
„NEW YORK TIMES' recunoștea 
faptul că „vehemența opoziției 
Commonwealthului va întări pro
babil opoziția internă din Marea 
Britanie“. s

Conferința de la Londra a re
levat, odată mai mult, faptul că 
„Piața comună", prin politica ei, 
are drept scop să înrobească tot 
mai mult țările slab dezvoltate, 
în deosebi țările africane. La 
baza creării „Pieței comune" se 
află și încercarea de a traduce 
în viață o nouă formulă, care să 
permită exploatarea colonială în 
Africa. Asta și explică de ce im
perialismul englez sau francez

După încheierea Conferinței 
primilor miniștri ai țărilor 

Commonwealth-ului

în import la 15,4 la sută. Anglia 
importă din țările Common
wealthului alimente și materii 
prime: țările Commonwealth
ului dau jumătate din ce
realele întrebuințate de Anglia 
(față de 7 la sută cît obține ea 
din țările „Pieții comune") 69 
la sută din zahăr (față de 2 la 
sută) 56 la sută din produse lac
tate și ouă (față de 7 la sută), 33 
la sută din carne (față de 8 la 
sută) etc.

Și pentru țările Common
wealthului, în general, Anglia 
este o piață importantă; unele 
din aceste țări depind în mod 
cît se poate de strîns de aceas
tă piață. Este firesc că, în aces
te condiții, perspectivele aderă
rii Angliei la „Piața comună" 
sau, cum apreciază presa engle
ză „schimbarea Commonivealthu- 
lui pentru Rin" riscă să provoa
ce pentru majoritatea țărilor

ția netă a majorității țărilor 
membre din Commonwealth față 
de ideea aderării la „Piața co
mună”. Cu multă pregnanță a 
reieșit poziția acestor țări 
cuvântările participanților.

Caracteristic și demn de 
marcat este .refuzul net al țări
lor Africii de a deveni sub orice 
formă țări „asociate“ în „Piața 
comună".

Conferința primilor miniștri ai, 
țărilor Commonwealthului nu a 
făcut decît să demonstreze că 
nu numai opinia publică engleză, 
dar și celelalte țări membre ale 
Commonwealthului recunosc ca
racterul nefast al proiectelor de 
aderare a Angliei la „Piața co
mună". După părerea unor co
respondenți englezi, conferința 
de la Londra a avut în ultima 
instanță drept rezultat să „adîn- 
cească și mai mult scindarea opi
niei publice din Anglia“ (GUAR-

din

re-

caută nu să anexeze (cum puteau 
să-și permită în trecut), ci să „a- 
socieze" fostele colonii la „Piața 
comună“.

Nu-i de mirare că țările din 
Commonwealth ca și alte țări 
slab dezvoltate se opun „Pieței 
comune” și refuză statutul de 
așa ziși, „membri asociați”. După 
cum se știe, potrivit prevederi
lor „celor șase”, membrilor aso
ciați li se permite să aducă pro
ducția lor agricolă în țările „Pie
ței comune” cu taxa vamale 
avantajoase pentru acestea din 
urmă. Totodată „membri aso
ciați”, sînt obligați să-și reducă 
propriile tarife vamale. Astfel, 
o serie de țări din Africa de 
Vest care au aderat la „Piața 
comună” și-au redus în 1962 cu 
30 la sută taxele vamale la 
mărfurile importate din țările 
„Pieței comune”. Așadar, deve
nind „membre asociate” ale „Pie

ței comune” țările înapoiate ar fi 
silite să-și deschidă larg porțile 
pentru mărfurile industriale ale 
țărilor membre ale „Pieței co
mune”. Ele ar fi astfel reduse în 
permanență la rolul de furni
zoare de materii prime și pro
duse agricole ieftine, ar rămîne 
obiect al jafului și exploatării 
imperialiste. O asemenea situa
ție, o asemenea subordonare e- 
conomică duce în mod firesc la 
o amenințare directă pentru su
veranitatea și independența ță
rilor slab dezvoltate.

Un element deosebit de im
portant pentru caracterizarea 
atmosferei conferinței de la 
Londra îl reprezintă faptul că 
în cursul ei s-a dat din partea 
reprezentanților țărilor Common- 
wealth-ului o alternată cît se 
poate de eficientă proiectelor de 
aderare la „Piața comună”. A- 
ceastă alternativă constă în apro
barea proiectului de extindere a 
comerțului internațional și, în 
mod direct, în traducerea în via
ță a propunerii U.R.S.S. prezen
tată Adunării Generale a O.N.U., 
cu privire la convocarea unei con
ferințe economice internaționale. 
In cuvîntarea sa, primul mini
stru al Indiei, Nehru a cerut 
participanților la conferință să 
aprobe la O.N.U. rezoluția cu 
privire la întrunirea unei confe
rințe comerciale lărgite. Astfel, 
politicii „blocului economic în
chis”, cu toate consecințele ce 
decurg de aici, îi este opusă 
politica rezonabilă a lărgirii le
găturilor economice internațio
nale, pe baza egalității în 
drepturi.

In ciuda speranțelor și efor
turilor sale, guvernul englez nu 
a obținut la Conferința de la 
Londra nici un fel de vot favo
rabil pentru politica sa de ade
rare la „Piața comună”. Ca și 
pînă acum, impasul politicii en
gleze rămîne deschis.

S. VERONA
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