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sărbătoriți

Ședința plenară 
a Consiliului Superior 

ai Agriculturii
Miercuri dimineața, la Palatul Marii Adu

nări Naționale a început ședința plenară a 
Consiliului Superior al Agriculturii.

La ședință iau parte membrii Consiliului 
Superior al Agriculturii, precum și secretarii 
cu problemele agrare ai comitetelor regionale 
ale P.M.R. și un mare număr de activiști ai 
consiliilor agricole regionale.

La ședința de deschidere au participat to
varășii Chivu Stoica, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al P.M.R., Alexandru 
Moghioroș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, miniștri, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații obștești.

Lucrările ședinței au fost deschise de tova
rășul Mihai Halea, secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Superior al Agricul
turii.

Tovarășul Eugen Alexe, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, a pre
zentat raportul privind analiza realizării pla
nului în agricultură pe anul 1962 și sarcinile 
planului pe anul 1963.

Tovarășul Nicolae Giosan, vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agriculturii, a pre
zentat raportul cu privire la principalele rea
lizări ale cercetărilor științifice în domeniul 
agriculturii în anul 1962 și planul tematic de 
cercetare pe anul 1963.

Dezbaterile în legătură cu rapoartele pre
zentate au continuat în cursul după-amiezii 
în secțiile de specialitate ale Consiliului Su
perior al Agriculturii. (Agerpres)

Tinerii din fotografie sînt studenfi în anul II al 
Facultății de chimie alimentară de la Institutul 
politehnic din Galați. Ei ascultă cu atenție expir 

cațiile asistentei Mioara Selin
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FIECARE MR -
PARTICIPAM LA ÎNTRECERE

u pasiune și mul
tă dragoste mun
cesc tinerii de la 
Fabrica de con
fecții „6 Martie", 
Curtea de Argeș, 
pentru prestigiul 

mărcii fabricii.
Lupta lor pentru produse de 

calitate superioară, pentru în
deplinirea planului la toți in
dicii își are istoricul ei. Mai în- 
tîi, s-a socotit că tinerii trebuie 
să cunoască sarcinile, obiecti
vele muncii pe care o vor duce 
în cursul anului. Comitetul 
U.T.M., în colaborare cu co
mitetul sindicatului au orga
nizat cunoașterea amănunțită 
de către fiecare tînăr a sar
cinilor ce Ie revin din planul 
anual de producție.

Drin prima lună a anului, 
fiecare birou al organizației 
de bază U.T.M. pe secție s-a 
ocupat de antrenarea tine
rilor în întrecerea socialistă. 
Așa se face că toți cei 710 
utemiști, care lucrează direct 
în producție, au fost și sînt 
antrenați în întrecere cu an
gajamente și sarcini concrete.

Cum s-a procedat ?
în primul rlnd, tinerii au 

participat la dezbaterile pla
nului de producție al fabricii 
în ansamblu. Planul a fost 
defalcat apoi pe luni, pentru 
fiecare sector și secție în par
te. Comitetul U.T.M. a pornit 
însă de la ideea că pe lîngă 
cunoașterea precisă a planu
lui fabricii, sectorului și sec
ției, fiecare tînăr muncitor 
trebuie să-și cunoască precis 
sarcinile personale, partea care 
îi revine lui din acest plan, să 
cunoască precis cîte produse 
îi revin lui să execute la ope
rația la care lucrează într-o 
lună, care sînt cerințele cali
tății, care sînt normele de con
sum la materialele auxiliare, 
care sînt căile reducerii pre
țului de cost. Cu fiecare tînăr 
în parte s-a discutat despre 
modul în care va trebui să

muncească pentru bunul mers 
al producției. I s-a explicat 
apoi concret cum să-și orga
nizeze mai bine munca pentru 
a confecționa mai multe pro
duse și de bună calitate. S-au 
organizat pe această temă în 
sectoare și în secții largi dez
bateri în adunările generale 
U.T.M.

Datorită muncii politice dusă 
de birourile organizațiilor 
U.T.M. de secții, angajamen
tele luate de tineri în între
cerea socialistă au crescut de 
la o lună la alta. Așa bunăoa
ră, Aurelia Ticuță, care lu
crează la sectorul doi la ope
rația de matlasat haine de 
protecție, în urmă cu 3 luni 
se angajase să execute 62 bu
căți peste sarcina lunară de 
plan care îi revenea. In luna 
noiembrie, lucrînd la aceeași 
operație, ea și-a sporit angaja
mentul la 130 bucăți peste plan.

Despre sarcinile ce revin 
fiecărui tînăr în producție s-a 
discutat și în cadrul cercu
rilor de îr.vățămînt politic 
U.T.M.

Un rol important în mobili
zarea și antrenarea tinerilor 
în întrecerea socialistă l-au 
avut și consfătuirile de pro
ducție. Aici, tinerii au fost a- 
jutați să-și formuleze angaja
mente concrete, să se ia la 
întrecere cu tovarăși de 
muncă pentru îndeplinirea 
planului lunar al secției.

Consfătuirile de producție 
le-au dat tinerilor posibilita
tea să învețe de la fruntași 
cum să-și organizeze mai 
bine locul de muncă, să cu
noască o seamă întreagă de 
metode înaintate a căror apli-
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0 SEARA Cil NEUITATE BUCURII
■ înănjl Eugen Cri- 

șu, cazangiu la A- 
telierele R. M. R.

Nicolina, a privit 
încă o dată invita
ția pe care era scris 
numele său. Co

mitetul orășenesc U.T.M. Iași 
organiza în seara aceea la casa 
de cultură a tineretului și stu
denților încă una din manifes
tările interesante, tinerești din 
perioada de pregătire a sărbă
toririi majoratului. La casa de 
cultură el a fost întîmpinat cu 
tradiționalul ,,La mulți ani“: o 
fată i-a prins pe piept, la reve
rul hainei o cocardă, pe care 
era desenat un porumbel în 
plin zbor, simbol al păcii, al 
tinereții și cutezanței. în seara 
aceea, 500 de tineri de-o vîrstă 
cu el au purtat pe piept acest 
simbol.

La adunarea festivă deschisă 
de tovarășul Petre Ștefănescu, 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Iași, le-a 
vorbit tinerilor tovarășul An- 
ghel Negulescu, membru al co
mitetului regional de partid, 
președinte al Sfatului popular 
Iași, și Petre Enache, prim se
cretar al Comitetului regional 
U.T.M. Iași. Trecerea în re
vistă a celor mai însemnate 
realizări din regiunea și orașul 
Iași a fost subliniată de înde

lungi aplauze prin care tinerii 
mărturiseau hotărîrea colectivă 
de a munci și învăța cu tot en
tuziasmul lor spre a deveni 
constructori de nădejde ai pa
triei socialiste.

A vorbit în numele celor de 
18 ani, Maria Tanca pînă nu 
de mult elevă la o școală 
medie din Arad, acum stu
dentă la facultatea de indus
trie ușoară. Ea și-a împlinit 
deja un vis : să fie studentă. 
Ca și Maria Ghica care a luat 
apoi cuvîntul. Ea a dorit să 
devină muncitoare calificată la 
Fabrica de antibiotice. Acum 
este laborantă. Maria Ghica ar 
putea să-și exprime astfel cei 18 
ani: „absolventă a Școlii profe
sionale de chimie, laborantă, e- 
levă în clasa a VlII-a seral, 
fruntașă în producție, membră a 
colectivului care a propus ino
vația „Probelor de penicilină 
eu un centimetru sub 3 000 
U.I.”, pasionată artistă ama
toare, sportivă. La 18 ani are 
deja o biografie bogată și fru
moasă așa cum o au majorita
tea tinerilor crescuți sub soa
rele Republicii.

A vorbit și Eugen Crișu. Cele 
mai mari bucurii ale sale ?

NICOLAE DRAGOȘ
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FULEA MARIA HOMORODEAN IOAN

I W

Aproape 5 000 de tineri muncitori, țărani 
colectiviști, elevi, studenți din regiunea Hu
nedoara vor păși anul acesta pragul majora
tului. Pretutindeni se fac intense pregătiri 
pentru sărbătorirea acestui important eveni

FULEA MARIA lucrează de doi 
ani ca mulgătoare la ferma de 
vaci a G.A.C. din Petrești, ra
ionul Sebeș. Alături de ea lu
crează părinții și sora mai mare, 
Elisabefa. Au efectuat împreună 
în acest an peste 1 100 de zile, 
muncă.

— Un eveniment cu totul deo
sebit din viața mea a fost pri
mirea în rîndul candidaților de 
partid, spune tînăra mulgătoare 
fruntașă. Această mare încredere 
îmi mărește și mai mult răspun
derea față de sarcinile pe care 
le am în gospodăria colectivă.

Visul ei este să termine cursu
rile fără frecvență ale Școlii 
medii pentru a fi șf mai bine pre(Continuare în pag. a Ii-a)

Aspect de la tntîlniraa tinerilor ele 18 ani din orașul BîrlacL
Foto : FL’. ȚAGA
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IGNEI RAFILA

ment din viața lor. Din buchetul tinerilor de 
18 ani am ales pe cei trei din fotografiile de 
față, care ne-au relatat fapte din viața lor 
și gînduri de viitor.

gătită în meseria de răspundere 
pe care și-a ales-o, aceea de 
crescătoare de animale.

HOMORODEAN IOAN : - Ta
tăl meu este muncitor mecanic, 
iar eu am îndrăgit strungăria in 
fier, spune proaspătul strungar de 
la Atelierele R.M.R. din Simeria.

De la terminarea școlii profe
sionale, adică de cîteva luni, Ho- 
morodean n-a încetat să studieze 
noi și noi cărți tehnice despre 
meseria lui. Așa a ajuns fruntaș 
în produefie. Nu demult el a 
conceput cîteva inovații îndrăz
nețe. In școala medie serală pe 
care o urmează, fiind în clasa a 
Xl-a, el se dovedește la fel de 
silitor ca și în producție. Nu a 
primit niciodată vreo nota mai 
mică de 8. lată de ce dorin/a lui

de a deveni inginer constructor 
de căi ferate este cit se poate 
de legitimă și pe deplin reali
zabilă.

Visul IGNEI RAFILA a fost 
acela de a deveni învățătoare. 
Și iat-o elevă în anul V, secția 
învățători, la Școala medie „1. A. 
Komenski“ din Deva. Ea vrea să 
fie o învățătoare bine pregătită, 
capabilă să îndeplinească nobila 
sarcină de a educa fiii oamenilor 
muncii. Numeroasele note jde 10 
pe care le-a primit Rafila de la 
începutul acestui an școlar, si- 
tuînd-o în rîndurile elevilor frun
tași pe școală, vorbesc despre 
înalta conștiinciozitate a viitoarei 
învățătoare.

LAL ROMULUS

PREGĂTIRI PENTRU

APROPIATA SĂRBĂTOARE A MAJORATULUI

Case noi 
pentru colectiviști

In comuna Recea din regiunea 
Maramureș s-au ridicat, in ultimii 
cinci ani, mai multe case decît au 
fost construite într-un secol din 
vremea regimului burghezo-moșie- 
resc. Acum și in comunele Urzi- 
ceni, Foieni, Tiream, Berveni, Bo- 
tiz și altele, fiecare a treia fami
lie de săteni locuiește !n casă nouă 
sau renovată, iar în comune ca 
Moisei, Apa și Cărășeu, peste 80 
Ia sută din fondul de locuințe îl 
formează casele noi cu cîte 2—3 
camere, construite în ultimii ani.

In întreaga regiune, în curs de 
un deceniu, au fost ridicate pes
te 30 000 de case noi, iar alte a- 
proape 40 000 au fost renovate.

(Agerpres)

CERCETĂTORI IN
Colectivul Institutului de 

cercetări foraj-extracție din 
Clmpina sprijină eforturile 
petroliștilor din schele pen
tru Introducerea de proce
dee moderne.

In vederea exploatării ra
ționale a zăcămintelor de 
țiței, specialiștii institutului 
au întocmit proiecte de am-

plasare judicioasă a sonde
lor, stabilind totodată și un 
regim optim de exploatare 
a acestora. Numai în ultimii 
doi ani, la unul din zăcămin
tele unde s-a lucrat după a- 
ceste proiecte, s-a ob/inut 
un plus de producție de zeci 
de mii de tone de țiței.

(Agerpres)

Moș Gerilă se pregătește...
Pregătirile intense 

ce se fac în între
prinderile producă
toare de îmbrăcă
minte și încălțămin
te, jucării, și podoa
be, dulciuri etc ves
tesc că sacul cu da-

ruri al Iul Moș Ge- 
rilă va fi mai bogat 
ca în alți ani. Pen
tru copii se produc 
circa 350 de modele 
de jucării, cu 15 la 
sută mai multe de
cît anul trecut.

Se pregătesc

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Printr-o telegramă adresată C.C. al P.M.R., 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, colec
tivul Uzinei de reparat utilaj minier din Pe- 
troșeni. raportează realizarea și depășirea 
planului de stat pe anul 1962 și a angajamen
telor luate în întrecerea socialistă. Metalur- 
giștii uzinei au îndeplinit planul anual îna
inte de termen și de dada stabilită prin an
gajamentul luat la începutul anului.

Ținînd seama de rezervele interne ce pot 
fi puse în valoare la fiecare loc de muncă, 
colectivul uzinei a hotărît ca pînă la sfîrși- 
tul anului, în cinstea celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării R. P. Romîne, să realizeze 
peste plan o producție în valoare de 5 500 000 
lei.

(Agerpres)

_ _ Și 
alte daruri. Indu
stria ușoară a în
ceput să livreze co
merțului aproape 
400 de noi modele 
de confecții, tricota
je și ciorapi, diverse 
țesături, încălțămin
te etc.

Și fabricile de 
bomboane și cioco
lată au pregătit 
pentru pomul de 
iarnă un bogat 
sortiment de dul
ciuri și produse za
haroase.

(Agerpres)

• Comitetul orășenesc U.T.M. Lugoj a organizat 
pentru tinerii de 18 ani o duminică cultural-sportivă. 
Cu acest prilej s-a prezentat montajul literar „Figuri 
de eroi uteciști”, s-au învățat cîntece patriotice, iar 
elevele școlii sportive au executat un frumos program 
de gimnastică.

,---- , :: .
• Două sute de tineri muncitori, constructori, elevi 

din orașul Suceava au luat parte Ia seara culturală 
organizată în aula Școlii medii „Șteian cel Mare” pe 
tema : „Pagini din trecutul de luptă a clasei munci
toare".

• Tinerii de la Uzina mecanică Teleajen care îm
plinesc în acest an vîrstă majoratului au petrecut o 
seară de cîntec și dans împreună cu tovarășii lor de 
aceeași vîrstă de la Atelierele C.F.R. Cei 350 de ti
neri au aplaudat cu căldură programul brigăzii ar
tistice de agitație a Uzinei mecanice pregătit anume 
pentru el.

• Duminică dimineața la Huși a avut loc o întîlnire 
a generației de 18 ani. Activiști de partid și de stat 
le-au vorbit celor peste 150 de tineri din raion des
pre „Drepturile șl îndatoririle cetățenilor patriei so
cialiste". In ultima parte a întîlnirii formațiile cul- 
tural-artistice ale casei de cultură au prezentat un 
bogat program artistic.

• După o vizită Ia cîteva din întreprinderile ora
șului Bacău, organizată de comitetul orășenesc 
U.T.M., 150 de tineri de 18 ani s-au întîlnit Ia clubul 
Fabricii de confecții cu fruntași în producție. Ei au 
asistat apoi la un recital de poezie.

Lecție la învățâmîntul

La Casimcea, un^sat dobrogean, într-o sală a gospodăriei 
'colective se adună în bănci tineri colectiviști și învață. In 
serile în care se țin lecțiile cercului de învățamînt politic 
U.T.M. tinerii cursanți sînt absorbiți de pasiunea studiului, 
li atrage aici și bogăția cunoștințelor politice pe care le 
capătă și felul interesant în care le sînt prezentate lec
țiile și discuțiile vii care au loc.

Foto ; 1, CUCII

politic U. T. M.



In regiunea DoDrogea

Crește volumul

PATRIEI! lucrărilor

„De Ia tinerii brăileni 
pentru Hunedoara“

lice, Iorga Emil și Popovicin Ion de la sculerie 
fi alții.

de reparații

ȘiTinerii din fabricile, uzinele, instituțiile 
școlile orașului Brăila au răspuns cu entu
ziasm chemării comitetului orășenesc U.T.M. 
care a declarat săptămîna 11—18 noiembrie 
„Săptămîna colectării fierului vechi”.

Peste 6 000 de tineri, organizați în brigăzi 
de muncă patriotică în săptămîna respectivă, 
au adunat fierul vechi bucată cu bucată din 
toate colțurile atelierelor, de pe malul Du
nării și din alte părți ale orașului, reușind 
să strîngă aproximativ 400 de tone.

Acestei cantități i s-au adăugat încă cîteva 
zeci de tone de fier colectate din curțile ce
tățenilor de echipe formate din elevi.

Ca urmare a acestor acțiuni la sfîrșitul 
săptămînii un tren cu peste 20 de vagoane 
a luat drumul Hunedoarei avînd scris pe el : 
„De la tinerii brăileni pentru Hunedoara”.

în mod deosebit, la această frumoasă ac
țiune, s-au evidențiat organizațiile U.T.M. 
de la Uzina „Progresul” care a colectat peste 
150 tone, „Laminorul” 45 tone precum și 
unele din școlile medii.

ALEXANDRU COADA 
lăcătuș

la

F AN IȚA VETRE
lăcătuș în S.M.T.-uri

Acțiunea continuă
Antrenați de birourile organizațiilor U.Ț.M. 

pe clase 243 de elevi de la Școala medie din 
C'.a/cova au întreprins de curînd o acțiune 
de colectare a fierului vechi. Fiecare clasă 
s-a îndreptat spre unul din șalele din jurul 
comunei Ciacova : Ghilad, Abad, Petroman, 
pentru a aduna cit mai mult fier vechi. 
După 3 zile s-au totalizat 13 412 kg fier 
vechi. S-au evidențiat organizația clasei a 
X-a care de 3 ani de zile deține titlul de 
clasă fruntașă la colectarea fierului vechi și 
organizația U.T.M. a claselor a VilTa A și 
a Vlll-a B.

Acțiunea de colectare a fierului vechi con
tinuă.

ION POTORAC 
elev

a-

în 10 zile ale lunii noiembrie tinerii de 
Uzipele, Mecanice Timișoara mgbUizați de co
mitetul U.T.M. au strîns 23 900 kg fier vecțji 
care au fost predate Î.C.M.-ului.

La strîngerea acestei cantități de fier vechi 
au luat parte peste 650 de tineri din secțiile 
lăcătuș-montaj, construcții metalice tehnjco- 
conoepții, sculerie, strungărie și altele.

Îh fruntea acestei acțiuni patriotico s-au si
tuat utemiștii : Gheorghe Mircea, Sindea Romu- 
lus, Crucița Nicolae, Racoți Francisc din secția 
lăcătușerie, Operman Francisc,- Comari Gligor 
și Mihăiescu Gh. de la secția construcții meta-

• Utemiștii de la Uzina de pompe și mașini 
gricole din Capitală au colectat în cîteva ore 4 000 
kg lipr vechi pe care l-au predat I.C.M. (Iriza Ion 
— elev).

® In numai două zile din luna noiembrie, tinerii 
din țaiopul „Nicolae Bălcescu" au colectat peste 
80 tone fler vechi. S-aq evidențiat orgqniialiile 
U.T.M. de la Combinatul de cauciuc Jilava, I.T.B, 
LînSriei, Școala medie nr. 20, G.A.S. Popești-Leor- 
den! și altele (Nicolae Apăru — corespondent vo
luntar).

® Numai în lunile octombrie și noiembrie con
structorii complexului Săvinești aq predat I.C.M. 
peste 80 tone fier vechi colectat prin muncă pa
triotică (Mh>«il lordacha — tehnician).
• De la începutul anului, tinerii muncitori pi Fa

bricii de rulmenți Blrlad, au expediat oțelărillpr 
peste 1 000 tone fier vechi. S-au evidențiat tinerii 
din secțiile: forța, ștrumfiue, reparații mecanice 
și bile-role (Dumitru Băjenaru — strungar).

în atelierele S.M.T. din Do- 
brogea au fost reparate pînă a- 
cum 25 Ia sută din numărul 
tractoarelor, pțecum și o mare 
parte din pluguri, semănători de 
cereale, cultivatoare. La S.M.T. 
Topraisar, Castelu, Horia și 
Dăeni, planul de reparare a trac
toarelor a fost realizat în pro
porție de 40—60 la sută.

Ținînd seama de posibilitățile 
exisțepte, colectivele unor sta
țiuni de mașini și tractoare prin
tre care Topraisar și Castelu s-au 
angajat să termine repararea 
tractoarelor pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni.

Anul acesta 93 Ia sută din vo
lumul de reparații la tractoare 
se execută în atelierele proprii 
ale stațiunilor. în acest scop s-a 
extins experiența dobîndită de 
stațiunile Topraisar . și Castelu 
care, anul trecut, organizînd te- 
meinie munca, au terminat aceș» 
te lucrări îneij din luna decem
brie. Atelierele ap fest usiguva, 
te astfel dip vreme cu jpstajații 
de încălzire, cu diapozitivele, u- 
tilajele și materialele necesare. 
Ele ap fost dotate cu încă 25 de 
macarale mobile, cu ciocane 
pneumatice, mașini electrice de 
găurit, strunguri ctc. în zece 
S.M.T.-uri S-au montat instalații 
de probă și de rodaj. Au fost 
luate, de asemenea, măsuri pen
tru recondiționarea unor piese și 
refolpșirea lor la lucrările de re
parații,

Foto : AGERPRES

Vedere generală a noii săli de lectură a publicațiilor periodice de la Biblioteca centrală univer
sitară din București.

Miron

pel do-al Vll-lca 
țară al formațiilor 

amatori, organizat

A început 
Concurs pe 
artistice de 
de Comitetul de șțat pentru cul
tură și artă, Consiliul Central al 
Sindicatelor, Comitetul Central 
al U.T.M. și Uniunea centrală a 
cooperativelor meșteșugărești.

La concurs participă coruri, 
formații de instrumente popu
lare, orchestre simfonice. și 
semisimfonice, de cameră, fanfa
re, colective de operetă, forma
ții de dansuri, brigăzi artistice 
de agitație, soliști vocali, instru
mentiști și dansatori din între
prinderi și instituții, cluburi, u- 
nități agricole socialiste, coope
rative meșteșugărești, cămine 
culturale, case de cultură raio
nale și ale tineretului.

Cel de-al VII-lea Concurs al 
formațiilor artistice de amgtpri 
se va desfășura în două etape, 
pipă în vara anului 1964, cînd 
va avea loc finala pe țară.

(Ager preș)

Scorobete : »MANUSCRIS“
; olumul cu care șe 
i înfățișează publi- 
I cyiui Igrg tinărip
i ppgț cîuje.an Mi- 
1 von Scorobete, vă
dește mai puțin 
amprenta debuîu- 

comparație cu efortul 
unei modalități pro- 

artistică.

Nici îndrăzneala de ordin 
formal, niei imagistica bo
gată, nu salvează poezia de 
platitudine și descriptivism 
(„Unghiuri arhitectonice“, ,,PloT 
ile de mai“), Acestea se da- 
toț-eșc insuficientei cunoașteri 
a materialului 
flectat, ceea ce 
cercarea de a 
mijloacele unei 
tice, învechite, 
proprii lui Miron 
Cînd șensibiljtațea sa poetică 
luminează din interior faptele, 
Miron Scorobete reușește să 
prindă elementul semnifica
tiv din viață, reușește să ta’ 
preșiopeze prin sinceritatea și 
vjgpșrga emoției artistice.

Lui Miron Sporohete nu-i 
gste propriu patetismul de«- 
clarațjei directe, dar senti. 
mentul de dăruire toțală și 
sinceră cauzei comunismului îi 
smulge 
accepte 
trecute 
dens al 
tății poetului:

tul în acest poem acuză ab
sența brîului de aur pe care 
pămîntul l-ar fi putut avșa, 
dacă n-ar fi fost 14 531 de 
războaie, dacă nu ar fi mu
rit 3 640 000 000 de oameni. 
Poetul cheamă pe oameni lș 
rațiune:

caracterul inuman al acestui 
eveniment tragic.

Sensibilitatea poetică a lui 
Miron Scorobete răspunde mai 
ales acelor teme legate de 
realitatea imediată, ce se cer. 
prin importanța și semnifica
ția lor, reflectate în poezie.

Avîntul construcției îi stîr- 
nește entuziasmul participă
rii la dărîmarea unui vechi 
cartier, odată cu care sînt în
lăturate rămășițe ale trecutei 
orînduiri („Cartierul Draga
lina“) sau fiorul celui ce sim-

de viață re- 
determină în- 
convinge prin 
poetici dicioc

care nu-i sînt 
Scorobete,

găsirii 
prii de exprimare 
Acest fapt se datorește în pri
mul rînd experienței poetice 
relativ îndelungate a lui Mi
ron Scorobete, colaborator 
activ al revistelor noastre li
terare de cîțiva ani încoace, 
ceea ce presupune maturiza
rea talentului său prin con
tactul nemijlocit cu opinia ci
titorilor și a criticilor.

Miron Scorobete reflectă 
revoluția șo.ciaiiștă din un
ghiul schimbărilor radicale în 
planul conștiinței umane („Le
genda unui gigant“) voind gă 
demonstreze, că revoluția nu 
înseamnă numai un act de 
dreptate pentru omul care^și 
„tîra lanțul prin sloată“, ci 
și un salt calitativ pe linia 
conștiinței sociale, ceea ce 
presupune descoperirea ade
văratelor posibilități de îm
plinire a personalității uma
ne și apariția conștiinței de 
cuceritor al naturii la cel ce 
nu putea muri „de-atîta dor 
de dreptate“.

Copilăria netrăită, ucisă de 
război este evocată în poezii 
de notație a impresiilor adînc 
săpate în conștiința fragedă, 
dar lucidă a copilului, care 
încearcă să pătrundă tragis
mul războiului, să-și explice 
sensul lui, războiul fiind 
trar însuși sensului firii, 
turii în general.

Vigoarea condamnării 
boiului și a urmărilor 
(„O scrisoare“, „Treceau 
nurile“, „Caietul de geogra
fie“) este revelatoare pentru 
forța de convingere a poetu
lui, urmare a unui patos re
ținut, dar vehement atunci 
cînd dă glas opoziției poetu
lui față de monstruozitatea și

(Agerpres)

In cplgftiy, după ce și pi 
gătii individual lecțiile, proble
mele școlare se rezolvă mai 
ușor. Acest lucru îl știu și 
elevii din clasa a Vlll-a D de 
la Școala medie nr. 34 „C. A. 
Rosefti‘< din Capitală pe care-i 
vedeți în fotografie. Ei obiș- 
nyișsc să rezolv® problemei^ 
da rnatgmafiqț grgle în. 

colectiv.

Foto : N. STELORIAN

„Lăsați pentru o clipă orice 
metaforă! 

Urmăriți calculul prpcis al sa- 
vanților' 

S-a distrus atît, incit ar fi a- 
junș

O-ÆLIkl LSlwJ.il J..À â J? 4 f
te că mîinile lui construiesc 
frumosul în splendoarea pei
sajului marin („Constructor pe 
țărm“).

■ Simbolul, frecvent folosit 
de Miron Scorobete, sporește 
forța sugestivă a poeziei sale, 
făcînd-o să cîștige în pro
funzime și în capacitatea de 
generalizare. Remarcăm 
acest punct de vedere 
mul „Brîul de aur“, 
graiul cifrelor capătă o 
de simbol, prin crearea 
trastului dintre frumusețile 
pământului, bogățiile lui și pa
gubele imense pricinuite de 
războaie. Forța demascatoare 
a cifrelor, semnificațiile lor 
profunde sînt relevabile nu
mai datorită contextului. Țo-

Să se-nconjoară pămîntul cu 
un brîu de aur!

din 
poe- 
unde 
forță 
con-

Există Jn volum și poezii 
mai puțin realizate, în care 
domină declarativul și incon
sistența imaginii artistice, Că 
rezultaț al insuficientei cău
tări a metaforei revelatoare 
pentru ideea poetică. Notațiile 
lirice sînt searbede, nu comu
nică un fior autentic, ci tran
scriu discursiv:

„Noi aici coborîm din zori, 
Din viață și sonoritate
Cu bustul gol, cu brațe-ncor- 

date 
Trecem prin noapte, învingă

tori („Gravură”)

unul dintre puținele 
patetice din volum, 

și acestea prin filtrul 
echilibrului și sobrie-

„Inălțăm noul ev comunist,
O, necuprins anotimp 1 
Sufletul nostru întreg 
Azur în juru-ți și nimb, 
Inima noastră în inima ta, 
Nesupusă fugarului țimp“

(„Alt anotimp“)

G. DOCA

O seară 
eu neuitate 

bucurii

CHERMESA: Republica, Fio- 
reasca. G. Coșbuc. MAGIS
TRATUL rulează la cinema
tografele Magheru, București, 
Gh. Doja, MOARTEA ÎN 
INSULA DE LăHĂB -= (cine
mascop) rulează la cinemato
grafele V. Alecsandri, Elena

Pavel, 1 Mg!, 23 ĂUgUSt. A’ 
LIBIUL NU AJUNGE rulează 
la cinematografele I. C. Frimu, 
Flacăra, Miorița, 30 Decem
brie. MIZERABILII — cine
mascop (ambele serii): Victo
ria. FATA CU CARE AM 
FOST PRIETEN — cinema
scop : Lumina, Înfrățirea în
tre popoare, Alex. Sahja. 
MISTERUL CELQR DOI 
DOMNI „N"; Central, V, 
Roaiță, Arta. PROGRAM SPE
CIAL PENTRU CORII — di
mineața ; 13 Septembrie. CE
LEBRUL 702 — după-amiază; 
13 Septembrie, program de 
FILME DOCUMENTARE:

Timpuri Noi. UN OM trece 
PRIN ZID rulează la cinema
tograful Maxim Gorki. BĂ
IEȚII NOȘTRI : Cultural. PE
TRE CEL ISTEȚ rulează la 
cinematografele Alex. Popov 
— dimineața, Unirea. CU
LISELE VARIETEULUI — 
după-amiază! Alex. Popov. 
VARA ROMANTICĂ : 8 Mar
tie, Luceafărul. 713 CERE A- 
TERIZAREA : Grivița, FAN
TOMELE DIN SPESSART ru- 
Jegz.ă la ținem,atograful Ț. 
.Vladimirescu. ACORD FINAL;

Munca, CARȚQUCHE : Popu
lar. LUPII LA STÎNĂ : Mo
șilor, G. Bacovia. VÎRSTA 
DRAGOSTEI : Donca Simo. 
HAIDUCII DIN RIO-FRIO; 
C-tin David. QMUL AMFI- 
BIE rulează la® cinematogra
fele M. Emijieșcu, Ilie Pi«)tț- 
lie. FLĂCĂRI ȘI FLORI; 8 
Mai. HAMLET: Volga. OA
MENI ȘI FIARE — ambele 
serii, rulează la cinematogra
fele Olgș Banele, B. Dela- 
vrancea. CONTELE DE MON
TE CRISTO — cinemascop 
(ambele serii); Drumul serii.

VASILE UNGUREANU

Cercul de matematică 
și fizică 

și-a reluat activitatea
Incepînd cu șăptămîna tre

cută cercul de matematică și 
fizică din școala noastră și-ți 
reluat activitatea. Cercul este 
îndrumat și condus de tova
rășa profesoară Arvinte Cela.

Elevii Buleteanu Ion, care 
este președintele cercului, Ng? 
ghină Elena, Mazilu Ana, Ola- 
ru Gheorghe, Dima Marin, 
Barbu Maria, Cercel Ion și al
ții, participanți la activitatea 
cercului au rezolvat piuă «' 
cum un număr mare de pro
bleme de matematică și fizică.

în setele Institutului de cer
cetări horti-viticole vara este 
yeșnică, Specialiștii de aici 
își eentinuă cercetările șl în 
sezonul rece, tată in fotogra
fie, un aspect din serele Insti

tutului,

(Urmare din, pag. I)

Primirea cravatei de pionier, 
primirea în organizația U.T.M. 
apoi absolvirea școlii profesio
nale și intrarea în prpducție. 
Un buchet do bucurii acum la 
18 ani, cînd ss află in pragul 
vtrstei maturității, a noilor 
drepțuri dar și a marilor răs
punderi. A trăit o copilărie fe
ricită, fieeare an din viața sa 
de adolescent a însemnat mun
că pentru împlinirea unei pa
siuni, pentru a deveni un bun 
muncitor. Firește, va învăța 
mai departe. E elev la seral și 
dorește să devină, după cum 
ne-a declarat cu convingere, 
inginer.

La spectacolul prezentat 
pentru tinerii de 18 ani, artiști 
ai Teatrului Național ieșean 
au recitat versuri înaripate 
care slăvesc viața noastră 
nouă, partidul, iubit conducă
tor. A urmat apoi un program 
de dansuri și melodii de muzi
că ușoară. Participanții la a- 
ceastă tinerească manifestare 
din cadrul pregătirilor pentru 
sărbătorirea majoratului au a- 
plaudat la scenă deschisă pie
sa „într-o gară mică“ a cărei 
acțiune se desfășoară în preaj
ma lui 23 August 1944, anul 
nașterii tinerilor sărbătoriți.

La reuniunea care a urmat 
după programul artistic, primul 
dans a fost dedicat celor de 18 
ani. ...Alunecau ușor în ritmul 
valsului, cu fețe radiind de e- 
moție, fericiți.

Foto: AGERPRES

ORGANIZAREA CICLURILOR 
DE CONFERINȚE ÎN SCOLI

La Comitetul orășenesc U.T.M. București, mai mulți se
cretari U.T.M. și membri ai comitetelor U.T.M. din școli, 
precum și activiști U.T.M. au făcut un interesant schimb 
de experiență privind organizarea și desfășurarea ciclurilor 
de conferințe. Socotind discuția plină de învățăminte și 
pentru alte organizații U.T.M. din școli, publicăm mai jos o 
relatare a acesteia.

Anul acesta, pentru elevii 
claselor a IX-a, a X-a 
și a Xl-a și ai anilor II 

și III de la școlile profesio
nale, s-au organizat cicluri de 
conferințe.

Pornind de la rolul pe care 
îl are ciclul de conferințe în 
activitatea desfășurată de or
ganizația U.T.M. în scopul e- 
ducării comuniste a elevilor, 
comitetele U.T.M. din școli au 
chibzuit mult asupra proble
maticii care să fie dezbătută 
în cadrul conferințelor. S-a ți
nut seama că aceste conferin
țe se vor desfășura în fața u- 
nor elevi care studiază anu
mite probleme politice, ideo
logice. științifice și culturale 
la disciplinele școlare, iar pro
blemele privind educația co
munistă a elevilor le dezbat și 
în cadrul adunărilor generale, 
precum și în cadrul orelor e- 
ducative, Totodată s-a ținut 
seama că vîrsta elevilor impli
că organizarea unor conferin
țe atractive, antrenante, care 
să răspundă problemelor edu

cative ce se ridică într-o clasă 
sau alta. Iată, practic, din re
latările la discuția amintită, 
cum au fost stabilite aceste 
cicluri de conferințe.

IACHIMOV SERGHEI 
(Grupul școlar 23 August). — 
Pentru a stabili problematica 
ciclurilor de conferințe, am 
mers în anii de studii și 
ne-am sfătuit cu utemiștii. Ei 
au făcut multe propuneri. în 
cadrul aceleiași discuții, ne-am 
sfătuit cu utemiștii cum să 
organizăm dezbaterea unei 
probleme sau alta, să îmbi
năm expunerile cu organiza
rea unor simpozioane. însăși 
viața Si activitatea elevilor au 
sugerat probleme pe care să 
le dezbatem în cadrul ciclu
lui de conferințe. De pildă, de 
la începutul anului școlar am 
avut prilejul să constatăm că 
mai sînt și utemiști care nu-și 
îndeplinesc sarcinile așa cum 
se cuvine, că uneori lipsesc 
de la adunările generale, de 
la acțiunile organizației U.T.M. 
Se simțea neapărat nevoia să

discutăm într-un cadru orga
nizat despre aceasta. La pro
punerea utemiștilor, am hotă- 
rîf ca. în cadrul ciclului de 
conferințe, să organizăm con
ferința „Despre rolul și sar
cinile Uniunii Tineretului 
Muncitor“. Aceasta a fost, de 
fapt, prima conferință pe care 
am ținut-o la toți anii de stu
diu. Expunerea a fost ținută 
da tovarășa Oancea Maria, se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. 23 August. înainte 
de conferință, tovarășa Oan
cea a stat mai multe zile în 
școală pentru a cunoaște mai 
bine activitatea utemiștilor în 
fața cărora avea să țină con
ferința. A stat de vorbă cu 
utemiștii. cu birourile U.T.M. 
de an. cu comitetul U.T.M., cu 
profesorii. în felul acesta, con
ferința. vorbind despre rolul 
și sarcinile U.T.M., a avut un 
caracter foarte concret. A 
fost plină de fapte și date, po
zitive și negative din viața 
organizației U.T.M. a școlii 
noastre. Acest caracter con
cret, faptul că problema dezbă
tută răspundea unei necesi
tăți, a suscitat interesul ele
vilor și totodată a sporit efica
citatea expunerii.

O altă conferință va fi inti
tulată „Uzina unde vom

a
munci“ (este vorba despre U- 
zinele „23 August“). De ce 
ne-am oprit asupra acestei pro
puneri făcută de elevi. Este 
foarte necesar ca tînărul care 
s-a născut în acești ani ai Re
publicii să cunoască și trecu
tul fabricii, condițiile neome
nești de muncă ale muncito
rului care a trăit în anii ex
ploatării capitaliste. Astfel 
vor învăța să prețuiască mai 
mult posibilitățile ce le sînt 
create astăzi în școală de că
tre partid și statul nostru și 
vor dovedi mai multă stră
duință la învățătură. Școala 
noastră pregătește cadre pen
tru uzină, iar pregătirea lor 
trebuie să fie foarte trainică. 
Aceasta depinde în mare mă
sură de elevi. Iar elevii înva
ță mai bine, cu mai multă răs
pundere, dacă cunosc perspec
tiva muncii pentru care se 
pregătesc, ce sarcini le vor 
reveni ca muncitori. Conferin
ța este în curs de pregătire. 
Ne-am propus să o ținem la 
casa de cultură a tineretului. 
Ea va fi organizată într-un 
mod mai interesant. îl vom 
invita pe directorul general al 
Uzinei „23 August” să le vor
bească elevilor despre uzină, 
despre istoricul ei, despre sar
cinile și locul uzinei în econo
mia noastră națională, despre

perspectivele ei de dezvoltare 
în anii viitori, cînd șl ei vor 
fi muncitori ai uzinei. Doi 
muncitori mai în vîrstă vor fi 
invitați să vorbească despre 
condițiile grele în care au în
vățat ei meseria în trecut, 
despre munca pînă la epui
zare în slujba patronului, 
pentru un salariu de mi
zerie. Doi, trei tineri, de 
curînd absolvenți ai școlii, a- 
cum muncitori, vor vorbi des
pre felul cum i-a primit uzina, 
despre ceea ce a cerut de la 
ei, despre necesitatea de a 
învăța în permanență, chiar 
și după ce ai primit carnetul 
de muncitor calificat. Direc
torul școlii noastre va vorbi 
despre cum îi pregătește școa
la pe elevi pentru a răspunde 
cerințelor uzinei.

în curînd, vom sărbători a- 
niversarea Republicii. Confe
rința va fi și un bun prilej de 
a le arăta tinerilor tabloul 
vast al dezvoltării tării noas
tre în anii Republicii, realiză
rile dobîndite de poporul nos
tru, sub conducerea partidu
lui, pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste. De’ a- 
ceea, vorbind despre prezentul 
uzinei, despre perspectivele ei, 
cei care vor lua cuvîntul în 
cadrul ciclului de conferințe 
vor vorbi elevilor și despre

cei 15 ani cîțl împlinește Re
publica noastră.

ANTON CHEVORCHIAN 
(Școala medie nr. 13). —■
De la bun început noi am cău
tat să cunoaștem dorințele e- 
levilor în legătyră cu confe
rințele pe care urmează să le 
organizăm anul acesta. Birou
rile U.T.M. pe ani de studiu 
au făeut sondaje în elase, au 
stat de vorbă și cu diriginți, 
cu profesori, care, ca pedagogi, 
le-au dat sfaturi prețioase a- 
supra cărora din propunerile 
făcute de elevi să se oprească. 
Analizîndu-le, împreună cu 
organizația de partid, am con
statat că unele teme erau co
mune tuturor anilor de studiu. 
Pe acestea le vom organiza la 
nivelul școlii. Prima conferin
ță a și avut loc. Este vorba de 
conferința „Revoluția cubană 
și influența el asupra mișcă
rii de eliberare în America 
Latină“. L-am invitat pe scrii
torul Pop Simion, care a vizi
tat Cuba, să vorbească elevi
lor. Dar cum ? Nu vroiam să 
facem o expunere lungă, plic
tisitoare, pe care conferenția
rul să vină s-o citească elevi
lor. Ne-am gîndit la o altă so
luție, propusă de altfel de e- 
levi. Fiecare clasă a adus la 
comitetul U.Ț.M. întrebările la 
care elevii doreau să afle răs
puns. Am dat întrebările to
varășului Pop Simion pentru 
a se pregăti să răspundă. A- 
cesta a făcut o expunere sub 
formă de răspunsuri la între
bări. A doua zi, în clase se dis
cuta numai despre conferința 
ținută cu o seară înainte. Le 
plăcuse mult elevilor, învăța
seră multe, și doreau ca în fe
lul acesta să fie organizate și 
alte conferințe. într-adevăr,

așa vpm proceda. în afara u- 
nor expuneri interesante, care 
vor fi prezentate fie de profe
sori, fie de tovarăși din afara 
școlii, vom pregăti șl confe
rințe sub forma răspunsurilor 
Ja întrebări, De pildă, la 
clasele a X-a va avea loc 
conferința „Munca - factor 
important în formarea con
științei socialiste”. La o parte 
din întrebări vor da răspun
suri cîțiva muncitori din uzi
na în care elevii fac practică, 
iar la altele vor răspunde cî
țiva dintre cei mai buni ute
miști. Răspunsurile vor con
stitui un bun prilej de învă
țăminte, căci și muncitorii și 
elevii vor vorbi despre muncă, 
despre rolul ei 'n viața so
cietății socialiste pornind de 
la fapte trăite, vor veni cu 
exemple pozitive și negative. 
Fără îndoială că se vor naște 
discuții care vor antrena și 
pe elevii participanți, ceea ce 
va spori mult eficiența con
ferinței. în încheiere, elevii 
vor prezenta un montaj lite
rar — „Laudă muncii’ — cu 
lucrări ale scriitorilor și lu
crări originale ale elevilor^ 
Tot la clasele a X-a elevii au 
propus să se organizeze con
ferința „Frumosul în viață și 
în artă”.

în legătură cu această temă, 
participanții la discuție au re
marcat că ea are un caracter 
prea larg. O asemenea pro
blemă nu poate fi epuizată 
într-o conferință ; cel mult 
pot fi enunțate teoretic cîteva 
principii.

Iată cum s-a gîndit să or
ganizeze o asemenea dezba
tere comitetul U.T.M. de la 
Școala medie nr. 15.

— Și la noi elevii .au pro-
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to rtoto tototot
agrozooteh- 
un çurs cu 
pentru co-

In curînd, în blocul C 5 din cartierul Floreasca se 
vor muta noii locatari. Ei vor găsi confortul ne
cesar. Constructorii se străduiesc să facă din fie
care apartament un loc plăcut, odihnitor. In foto
grafie : un aspect dintr-o zi obișnuită dș muncă.

Foto : AGERPRES

Șkîhjpg olimpică de fotbal a U.R.S.S. a so
sit 13 4 decembrie la Sao Paulo, de unde își 
va înțepe turneul îp America de Sud; Vineri 
seara, fotbaliștii sovietici vor întîlni pe F C 
Sșijtoș, urmînd să susțină apoi încă două 
meciuri, probabil cu Botafogo și Vașco dă 
Ggfna. Pin Brasilia, echipa U.R.S.S. fși va 
contir.ua turneul in Argentina și Columbia! 
Acșgt turneu Va fi prima etapă importanță 
din programul de pregătire al fotbaliștilor 
sovietici pentru preliminariile competiției 
olimpie« de fotbal.

In meci retur pentru optimile 
de finală ale cupei orașelor tîr- 
guri la fotbal, Bayern Mănchen 
a invinș cu . Ș—Q (1—0) pe Drum- 
candra Dublin. De remarcat eă 
irlandezii câștigaseră pe teren 
propriu cu 4—1 prima întilnire. 
Grație golaverajului, Bayern se

califică in sferturile de firmlă, urmînd să în- 
tîlneașcă pe ciștigățoarea meciului Dinamo 
Zagreb—u. St. Gilloișe.

F, C. Napoli și Ujpest Dozsa Budapesta 
s-au întîlnit la Lausanpe în cel de-âl treilea 
meci pentru calificarea în sferturile de finală 
ale .„Cupei cupelor’’ la fotbal. A învins Na- 
p<51i cu 3—1 (3—0). Adversarul echipei ita
liene va fi O.F.K, Beograd- Celelalte întâlniri 
din „sferturi” sg dișpută astfel : Botev Plov- 
div—Ațletic,p Madrid ; Slovan Bratislava— 
Tottepham șau Gfesgow Rangers ; Odense— 
F.C. Nurenberg.

Campionatul unional de șah a continuat 
cu dișsputargg, partidelor întrerupte și ami- 

■ națe, ț'ărg, să mai reia jocul, Taimanov s-a 
recunoscut învins în partida cu Tal, dar a 
cîșțiggț, de asemened, fără joc, la Mifcenas. 
Steln 1’5 învins pe Șavqn, Korelov pe 'H<r 
dos, iar Rorcinoi pe I. Zaițev. Remiză s-au 
terpiingă partidele Mnațakanian-~Mikenas, 
Hodoș—Bantțik, Mnațakanian—Taimanov.
Partida dintre Spaski și Taimanov s-a între
rupt , cu șange da clștig pentru primul.

După 9 runde, în clasament conduce ma
rele maestru Victor Korcinai cu 7,5 puncte, 
urmat de Tal, Steln și Holmov cu cite 6 
punște fiecare.

• Pentru prima oară în istoria tenisului, 
echipa Mexicului s-a calificat în finala „Cu
pei Davis“. După ce a învins reprezentativele 
Iugoslaviei, S.U.A. și Suediei, jucătorii mexi
cani'-au terminat victoriași și întîlnirea de la 
Madraș eu selecționata Indiei.

Al doilea mecj de ’simplu (Osuna—Rrish- 
nan), întrerupt din ș'auza întunericului, a foșț 
cîștiigat în țele din urmă de Osuna cu 8-—6, 
2—6, 7—5, 6—8, 6—4. L,a dublu, cuplul me
xican Osuna—Palafox a învins cu 10--8, 
lî-’lO, 6—4 perechea Lall—Mukerjhas. La 
scorul de 3—0 Mexicul este practic eelițicat 
și va întîlni astfel în finala „Cupei Davis” 
selecționata Australiei.

Dar nu în ge- 
pornind de la se
care le-au făcut 
în atitudinea unor

pus să discutăm despre fru
mosul în viață, să-1 ajutăm 
să înțeleagă acest lucru — 
spunea toV. COSTE A ELENA, 
secretara oomltetului U.T.M. 
pe școală, 
neral, ci 
sizările pe 
elevii înșiși 
colegi. „Unii dintre elevi — 
ne spuneau ei — nu știu ce 
înseamnă o comportare fru
moasă, demnă, nu-și îndră
gesc uniforma școlară, nu le 
place pieptănătura îngrijită, 
dacă vreți cochetă a vîrstei 
de 16—17 ani. Sînt extrava
ganți în ținută, în dans, în 
comportare, în limbaj. Să le 
arătăm ce greșesc, să le spu
nem noi ce înseamnă frumo
sul în viața de elev”. Tot 
elevii au făcut propunerea 
cum Să organizăm această dis
cuție. Propunerea s-a născut 
în urma citirii paginii apărute 
în „SQÎnteia tineretului” pe 
marginea adunării organizate 
eu tinerii din orașul Iași.

Cîțiva profesori din școală, 
muncitori, artiști și cîțiva din
tre cei mai buni elevi vor lua 
cuvîntul pentru a vorbi des
pre comportarea în școală și 
în afara școlii, despre ținuta 
elevului, despre ceea ce tre
buie să înțeleagă un elev prin 
a se distra etc. Aceste discuții 
vot fj ilustrate de exemplifi
cări prezentate de brigăzile 
artistice de agitație, care, în 
limbajul efatecufai, al epigra
melor, al dansului vor arăta 
cum trebuie și cum nu tre
buie să ne comportăm (totul 
pe baza faptelor din școală).

Elevii au propus să organi
zăm și o conferință despre 
rolul educativ al filmului în 
viața tineretului. Am consi-

Festivalul Ulmului pen
tru șale șg desfășoară în 
regiunea Crișana In 92 ei- 
nematografe sătești. In 
același timp 8 earavang 
prezintă în cătunele înde
părtate din raioanele de 
munte Beiuș, Gurahont, 
Aleșd, Șlpilgg, filme ar
tistice și documentare. Pe 
lingă filmele artistice, în 
regiune sînt prezentate 63 
cicluri de filme documen
tare pe teme agrozooteh, 
nice care oglindesc as-

(Agerpres)

(Urmare din pag 1)

Pregătiri pentru 
sezonul de iarnă
La complexele turistice și 

sportive din munții Banatului 
s-au făcut intense pregătiri în 
vederea sezonului de iarnă și 
a sărbătoririi revelionului. La 
cabanele de pe Muntele Mic, 
de pildă, au fost terminate 
toate lucrările de reparații și 
de dezvoltare a capacității 
cazare. Numărul locurilor 
crescut cu 40. Camerele 
fost zugrăvite și completate 
mobilier corespunzător,

Și cabanele complexului tu
ristic și sportiv de pe muntele 
Semenic, unde deobicei vin șă 
petreacă siderwrgiști și con
structori de mașini din Re
șița, sînt pregătite pentru a-și 
primi oaspeții.

l.ulh;i. ................................... 1

Elena Androne. Așe se nu
mește filatparea fruntașă pe 
care colectivul Filaturii Găva- 
na, din Pitești, o respectă și 
de la cere fiecare tînăr are 
rqulfe lucruri de învățat. Con
știincioasă, ea își îngrijește 
mașina, urrrigrește mersul fire
lor ea acestea să nu se rupă, 
să nu se producă multe de
șeuri. Numeroase tinere care 
lucrează alături de ea i-au 
sim|ii ajutorul, Tuturor le îm
părtășește ep drag din expe
riența sa de muncitoare frun

tașă.
Foto: I, CUCU

derat binevenită această pro
punere. Elevii noștri îndră
gesc filmul, vizionează multe 
filme și discută despre filme. 
Dar nu întotdeauna știu să 
aprecieze valoarea filmelor, se 
lasă furați de scenele de efect 
ieftin. Lipsindu-le din discer- 
nămîntul critic, ei nu sesi
zează uneori adevăratul me
saj educativ al fimului. Ne-am 
propus să-1 ajutăm. Astfel, 
vom invita un regizor sau un 
cronicar de film care să vor
bească elevilor, pe baza unor 
filme valoroase, „cum trebuie 
văzut un film, cum trebuie 
înțeles mesajul filmului".

CIMPONERU PETRE (Școa
la profesională „Grivița roșie”)
— Dintre numeroasele confe
rințe pe care noi le-am sta
bilit, în urma propunerilor 
elevilor, aș vrea să amintesc 
doar una.

în februarie 1963 se împli
nesc 30 de ani de la eroieele 
lupte ale ceferiștilor. Cu acest 
prilej, vom ține una din con
ferințele din cadrul ciclului 
stabilit și anume conferința 
intitulată : „Grivița — 1933 — 
Grîvîța 1975”. Despre G'rivița
— 1933 ne va vorbi un bă- 
trîn muncitor care a partici
pat la luptele din 1933, iar 
despre Grivița — 1975, ne-am 
gîndit să invităm să vor
bească un tovarăș din condu
cerea uzinei. Cei care cresc la 
școala Uzinei „Grivița roșie“ 
vor avea în felul acesta prile
jul să cunoască istoria de 
luptă revoluționară a ceferiști
lor, trecutul eroic al uzinei, și; 
totodată, vor afla noi lucruri 
despre prezentul uzinei în 
care vor lucra, despre viața 
acesteia, despre perspectivele 
însuflețitoare care i-au fost

Festivalul filmului 
la sate

peels din realizările uni
tăților agricole socialiste. 
Totodată, în holurile a 
peste 60 de cinemato
grafe din satele regiunii 
s,au organizat expoziții 
de cărți din domeniul a- 
gricol, de știinfă popu
larizată etc. Numai în 
primele 4 zile de la des
chiderea festivalului fil
mele prezentate au fost 
vizionate de paste 63 ooa 
de săteni.

(Agerpres)

deschise în anii noștri lumi
nați. Comparația prezentului 
cu trecutul va constitui, fără 
îndoială, un îndemn pentru ti
neri să învețe cu mai multă 
hărnicie.

Secretara comitetului U.T.M. 
de la Școala medie nr. 22, to
varășa CRISTEA MIOARA, a 
împărtășit experiența organi
zației U.T.M. din școală în or
ganizarea ciclurilor de confe
rințe. Și la această școală 
elevii au făcut numeroase 
propuneri în urma cărora au 
fost stabilite o serie de con
ferințe interesante ca: „în
demnul leninist „învățați, în- 
vățați, învățați”, „Cum va a- 
răta harta patriei în anul 
1975”, „Pasiunea în muncă și 
învățătură”. „Am crescut sub 
soarele Republicii” Așa cum 
sesizau participanții la discuția 
noastră, la această școală au 
fost stabilite însă și con
ferințe cu caracter prea ge
neral. Așa, de pildă, s-a 
propus să se țină conferințele 
„Morala comunistă, morala 
omului de tip nou”, „Opoziția 
ireductibilă dintre știință și 
religie”, „Realismul socialist” 
etc. Toate aceste teme sînt in
teresante, dar nu vor putea 
fi epuizate într-o expunere. 
Participanții la discuție au 
arătat cum au rezolvat trata
rea unor probleme asemănă
toare, ținînd seama de nivelul 
de înțelegere al elevilor și de 
problemele specifice care se 
ridică în clase, în școli.

Tovarășul ANTON CHE- 
VORCHIAN arăta de pil
dă : — Elevii, mai ales cei 
din școlile medii, discută și la 
orele de clasă despre realis
mul socialist. De ce să repe
tăm lucrurile acestea și la

Miercuri s-a deschis la Iași 
o consfătuire a teatrelor de 
păpuși din țară. în cadrul 
consfătuirii, care are ca temă 
„Caracterul educativ al artei 
păpușerești“, se dezbat proble
me privind activitatea și re
pertoriul teatrelor de păpuși, 
îmbunătățirea calității specta
colelor.

în ședința de deschidere, 
directorul Teatrului de păpuși 
din Iași, Manole Foca, a pre
zentat referatul „Experiența 
teatrelor de păpuși din Iași în 
realizarea unor spectacole e- 
ducative, eu caracter contem
poran“. Apoi, teatrele 
Iași, Bacău și Botoșani 
prezentat spectacole din 
pertoriul lor aețual.

Cu prilejul consfătuirii, 

devgnit ceva obiș
nuit în viața sa
telor noastre ca în 
fiecare toamnă să 
se îndrepte spre 
ele noi intelec
tuali : învățători

și profesori, ingineri agronomi 
și zootehnicieni, medici.

în anul 1938, în raionul Bo
toșani existau numai 417 ca
dre didactice, 9 medici și nici 
un specialist în agriculțură. 
Acum, trăiesc și muncesc aici, 
în satele raionului nostru, 978 
de cadre didactice, 50 de me
dici, 255 de specialiști în a- 
gricultură, care contribuie la 
educarea tinerei generații, la 
apărarea sănătății oamenilor 
muncii, la răspîndirea științei 
și culturii.

Numeroase sînt faptele care 
arată că ni.ayga majoritate a 
intelectualilor tineri, în afara 
faptului Că se străduiesc să-și 
îndeplinească îndatoririle pro
fesionale, participă la activita
tea obștească, la rezolvarea 
multiplelor probleme pe care 
le pune Jn față dezvoltarea 
satului socialist. Inginerul 
GhCQ.rghe Suhariuc muncește 
de m.3i bine de doi an.i îți gos
podăria colectivă din Socurjeni. 
El este puternic legat de pre
ocupările colectiviștilor, a reu
șit să le cîștige stima, prin 
perseverența cu care îi spri
jină în cunoașterea și aplica
rea agrotehnicii. Pe baza pro
punerii șale, anul trecut, 

ciclurile de conferințe ? Noi 
ne-am propus să discutăm 
în cadrul ciclului de con
ferințe despre orizontul cul
tural al tînărului zilelor 
noastre. îl vom ajuta ast
fel pe tînăr să înțeleagă că 
un om întreg este acela care, 
pe lîngă pregătirea sa în
tr-un domeniu sau altul, are 
și un vast orizont de cultură 
generală. în felul acesta, îl 
stimulăm șă se preocupe și 
de formarea profilului său es
tetic. Și apoi, de ce n-am re
cunoaște că mai sînt elevi care 
citesc cărți din maculatura li
teraturii decadente, elevi care 
citesc la întîmplare, în lectu
ra lor neexistînd nici o ordi
ne. Ne-am gîndit să invităm 
un scriitor care să țină o ex
punere elevilor despre aeeaștă 
problemă. Discuția va fi în
tregită de elevi printr-o dez
batere despre eroii preferați

Elevii noștri — spunea to
varășul IACHIMOV SERGHEI 
— au cerut să se organi
zeze o conferință despre 
știință și religie. Comi
tetul U.T.M. s-a gîndit însă 
că pregătind o conferință 
care să se intituleze astfel, îl 
vor obliga pe conferențiar să 
facă în fața elevilor o expu
nere care va repeta lucruri 
despre care ei au mai auzit. 
De aceea, pentru a evita 
desfășurarea unei expuneri 
neinteresante, și-au propus să 
organizeze o conferință inti
tulată „De vorbă despre cre
dincioși și necredincioși“. 
Conferința va avea la bază 
literatura ateistă apărută în 
ultima vreme și va răspunde 
elevilor la diferitele probleme 
care-i interesează privind e- 
ducarea ateistă. Ii vom ajuta 

Palatul Gulturii din Iași s-a 
deschis o expoziție de plastică 
păpușerească, la organizarea 
căreia și-au adus contribuția 
majoritatea teatrelor de pă
puși din țară. Lucrările con
sfătuirii continuă.

★

Baritonul Janos Fodor, ar
tist emerit, laureat al Premiu
lui „Kossuth“, solist al Ope
rei din Budapesta, care șe 
află' în turneu în țar§ noastră, 
a cîntat miercuri seara pe 
scena Operei din Iași- Artis
tul a interpretat rolul lui Me- 
fisto din opera „Faușt“ de 
Gounod.

★

La Teatrul de stat dip Bra
șov a avut loc miercuri seara

afara cursurilor 
nice ș-a organizat 
durata de 10 zile 
lectiviștii care lucrau în secto
rul zootehnic. Inginerul poate 
fi întîlnit des la căminul cul
tural conferențiind despre di
ferite probleme de speciali
tate, sau, așa cum a fost re
cent, ca examinator la con
cursul ,,Cine știe, cîștigă“ pe 
tema „Ramuri de producție a- 
ducștoare de mari venituri“. 
Cei peste 200 de colectiviști 
care au participat la concurs 
au văzut în răspunsurile bune 
pe care le-au dat concurenții și 
străduința inginerului agro
nom pentru răspîndirea cuno
ștințelor agrozootehnice, Pen
tru activitatea sa obștească, 
utemiștii din gospodăria colec
tivă l-au ales secretar al co
mitetului U.T.M., sarcină pe 
care o îndeplinește cu cinste, 

îp comuna Ștefănești ește 
cunoscut și stimat de toți co- 
leețiyiștjj țînărul inginer zoo- 
tehnician Valentin Hîncu. în 
primăvara aceșțui an în pla
nurile dg producție ale gospo
dăriilor colective din raion, 
degi și a celei din Ștefănești, 
un obiectiv important l-a con
stituit dezvoltarea puternică a 
creșterii păsărilor. Cea mai 
însemnată problemă era asi
gurarea puilor. Studiind re
vistele dé specialitate, citind 
ziarele, inginerul Valentin 
Hîncu a aflat despre experien
ța colectiviștilor din " Ceacu, 

în felul acesta pe elevi să-și 
dea seama de ridicolul po
veștilor religioase, demascînd 
conținutul fals și rolul social 
reacționar al obscurantismului 
religios.

VOINESCU ILEANA — 
(Școala medie nr. 32), releva în 
ce mod s-au gîndit elevii cla
selor a X-a să dezbată pro
blemele de morală

— Noi am hotărît să nu 
vorbim despre morala comu
nistă în general, ci să luăm 
cîteva aspecte ale educației 
morale și anume acelea care 
răspund problemelor muncii 
educative în școala noastră. 
De pildă, am constatat nu 
o dată că sînt elevi care nu 
înțeleg cu adevărat ce în
seamnă colegialitatea, spiritul 
colectiv, prietenia, ajutorul 
tovărășesc. Aceasta ne-a su
gerat ideea de a ține o con
ferință despre spiritul colec
tivist, despre onoarea colecti
vului, despre colegialitate. 
Conferința va fi ținută de un 
profesor din școală, care cu
noaște bine viața colectivelor 
de elevi din clasele noastre. 
De asemenea, îi auzim adesea 
pe elevi discutînd despre 
eroism. Dar ei nu știu încă 
bine ce înseamnă eroismul 
zilelor noastre. Ne-am gîn
dit să răspundem acestei pro
bleme prin organizarea unei 
conferințe la care să invităm 
un Erou al muncii socialiste 
pentru a vorbi elevilor des
pre eroismul în muncă.

PETROIU CATINCA — 
(Școala medie nr. 3) — în școa
la noastră s-au ținut pînă 
acum mai multe conferințe 
(pe ani de studiu). Una din 
conferințe a fost intitulată 
„P.M.R. — conducătorul șiini- 

un concert simfonic al Filar
monicii „Gh. Dima“ la care 
și-a dat concursul violonistul 
sovietic Valerii Klimov. Pro
gramul a cuprins Suita rustică 
de Vinicius Grefiens, Concer
tul pentru vioară și orchestră 
de Ceaikovșki. în interpreta
rea violonistului oaspete, Sim
fonia în 
Franck.

re minor de C.

★

Teatrului de stat dinColectivul
Bîrlad a prezentat la Casa raio
nală de cultură din Tecuci, cea 
de-a doua premieră a stagiunii 
cu piesa „Cei ce caută fericirea“ 
de Orlin Vasiliev. Regia artistică 
a spectacolului este semnată de 
Cristian Nacu, iar scenografia d® 
Sergiu Singer.

(Agerpres)

regiunea București, privind 
construirea incubatoarelor tip 
cameră, lucrare acoesibilă tu
turor gospodăriilor colective. 
Cu sprijinul organizației de 
partid șl al consiliului de con
ducere el a plecat în schimb 
de experiență la Ceacu și a 
venit înapoi eu un plan deta
liat și cu schițe pe baza cărora 
a fost construit un asemenea 
incubator în gospodăria colec
tivă din Ștefănești. După re
zultatele obținute, inginerul 
zootehnician a popularizat în 
presa locală modul de con
strucție și funcționare a Incu
batorului tip-cameră, iar co
mitetul raional de partid a 
organizat un schimb de expe
riență la fața locului.

în rîndul învățătorilor și 
profesorilor din raionul nostru 
sînt numeroși tineri care do
vedesc pasiune pentru nobila 
profesie aleasă, răspundere 
pentru culturalizarea maselor. 
Printre ei se află și învățăto
rul Mihai Lăcustă din Bursu- 
ceni. Ca învățător și director 
al căminului cultural, el des
fășoară o rodnică activitate. 
Este îndrăgit și apreciat atît 
de cei mai tineri cit și de cei 
mai vîrstnici pentru preocu
parea sa, în colaborare cu co
mitetul comunal 
căminul cultural 
șoare permanent 
instructivă și
Dacă în sat se țin conferințe 
bogate în conținut, activează 

U.T.M., ca la 
să se desfă- 
o aetivițate 
interesantă-

FIECARE TINAR

PARTICIPANT LA ÎNTRECERE

a

care sporește calitatea pro» 
dueției. De pildă, la sectorul 
nr. 1, într-o consfătuire 
de producție utemistul Tra» 
ian Mordun, fruntaș în pro
ducție, a explicat și 
demonstrat practic cum se 
execută corect operația de a- 
plicare a mîneții la mantalele 
cu șlavuță. Petre Nicuț și 
Maria Anghel de la operația, 
de mațlasat — cei mai bupi 
muncitori din șecțig — au 
vorbit despre felul în care își 
organizează ei munca, cum își 
întrețin. ma.Șinile, despre gri
ja pe țâre o poartă pentru ca 
fiecare operație executată să 
fie de bună calitate.

Dar a ajuta pe tineri să-și 
ia angajamente concrete este 
totuși o treabă făcută numai 
pe jumătate. Tot atît de im
portant s-a dovedit controlul 
îndeplinirii acestor angaja
mente, executat de birou
rile organizațiilor U.T.M. din 
secții.

La sfîrșitul fiecărei' săptă- 
mîni, secretarul organizației 
de bază U.T.M. din secție, îm
preună cu responsabilul cu 
producția din biroul organiza
ției verifică pe baza grafice
lor de urmărire a întrecerii și 

»

țiatorul victoriilor noastre“. 
Expunerea a fost ținută de 
un profesor din școală. A fost 
făcută astfel ca să fie acce
sibilă elevilor claselor a IX-a. 
Profesorul a îmbinat expune
rea scrisă cu expunerea libe
ră, a ilustrat cele spuse cu 
foarte multe fapte conclu
dente. Expunerea a avut un 
capitol special despre cei 15 
arii străbătuți de către po
porul nostru, condus de partid, 
sub soarele luminos al Repu
blicii. O caracteristică a ex
punerii a fost caracterul ei 
mobilizator, faptul că i-a pus 
pe elevi fa situația să-și răs
pundă cum muncesc și învață, 
cum se pregătesc pentru a 
deveni demni ostași ai parti
dului.

POPESCU VICTOR —(Școa
la tehnică-sanitară) : — Pș
marginea numeroaselor pro
puneri venite de la elevi, noi 
am organizat o ședință de co
mitet la care au luat parte 
și diriginți, secretari U.T.M. 
de ani, tovarăși care au fost 
anul trecut lectori, secretarul 
cu propaganda al raionului 
U.T.M. 30 Decembrie, tovară
șul Bal Marcel. Sub îndruma
rea biroului de partid din 
școală, s-a analizat fiecare 
propunere primită de la elevi. 
Am ajuns la concluzia că pro
blematica propusă pentru 
conferințe poate fi încadrată 
într-un ciclu de conferințe in
titulat „Să trăim și să mun
cim în chip socialist”. în ca
drul acestui ciclu, vor fi pre
zentate mai multe conferințe, 
care vor avea însă o legătură 
strînsă între ele. Firește, se 
va ține seama de specificul 
școlii, care pregătește perso
nal tehnic sanitar. Pe lîngă

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R, P. Romîne, 

Alexandru Drâghici, 
a ministrului Austriei 

la București
Miercuri 5 decembrie 1862, 

vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Alexandru Dră- 
ghici, a primit, în audiență de 
prezentare pe trimisul ex
traordinar și ministrul pleni
potențiar al Austriei la Bucu
rești, dr. Pgul Wetzler.

Nu-i ușor să tai metalul. Mun
ca a devenit însă mai ușoară 
datorită introducerii tehnicii 
noi. La Uzinele mecșniqe din 
Timișoara operația respectivă 
se face cu ajutorul aparatu
lui cu oxigen. Mînuit cu pri
cepere de tînărul Aurel Buda, 
lucrările executate sînt de ca

litate superioară.
Foto : N. STELORIAN

fopmații artistice, se răspîn- 
dese sute de cărți, aceasta șe 
datorește și tînărului învăță
tor. Pe pieptul lui, pentru 
merite în activitatea culturală 
și în colectivizarea agricultu
rii strălucese Medalia Muncii 
și Medalia pentru încheierea 
colectivizării agriculturii.

Medicii Ștefan Petrușel și 
Rutica Rabinoviei muncesc îp 
două părți diferite din raion: 
la Trușești și la Bucecea. A- 
mîndoi sînt în primii ani de 
activitate. Ej au învățat însă 
pe băncile facultății nu nuțțțai 
să muncească pentru apărarea 
sănătății oamenilor, ei să par
ticipe ca cetățeni activi la via
ța satului. De aceea, după ae- 
tivitatea rodnică pe care o 
desfășoară pe linie profesio
nală, îi vei întîlni întotdeauna 
fie la căminul eultural ținînd 
o conferință, fie la un cere- de 
citit, fie particlpînd la diferite 
acțiuni ale organizațiilor de 
bară U.T.M.

Am putea să dăm zeci de a- 
semenea exemple da tineri in
telectuali din raionul nostru, 
care, după erele de muncă — 
la catedră, pe ogor, în dispen
sare șau spitale -» devin con
ferențiari, dirijori de cor, iți- 
struetori de formații artistica 
ete, Prin educația pe care au 
primit-a pe băncile facultăți
lor ei au înțeles eă datoria lor 
este șă fie nu numai buni 
specialiști, ci și intelectuali cu 
o temeinică pregătire politie» 

a datelor furnizate de maiștri, 
dacă angajamentele luate de 
fiecare tînar- au fost îndepli
nite. Dacă un tînăr rămîne în. 
urmă cu îndeplinirea angaja
mentelor ce și le-a luat în în
trecerea socialistă, biroul or
ganizației v,T,M., fără să mai 
aștepte sfîrșitul lunii, ia ime
diat măsuri pentru a-1 ajuta 
să-și realizeze sarcinile.

O contribuție valoroasă fa 
această privință și-au adus-a 
poșturițe" pte-njiste de control, 
Ele au inițiat raiduri privind 
îndeplinirea indicelui de cali
tate, a angajamentelor luate 
de tineri. Ele nu s-au limitat 
la a conșțața lipsurile, ci ș-au 
străduit să propună Și metode, 
căi de remediere a lor, gene- 
ralizînd în această privință 
experiența fruntașilor.

De multă prețuire sg bucu
ră tinerii fruptași în întrece
rea socialistă. Portretele lor 
sînt afișate la panouri de o- 
noare. Metodele lor de mun
că sînt larg popularizate lș 
gazeta de perete, la stația de 
radioficare. De altfel, trebuie 
spus că atît comitetul U.T.M, 
pe fabrică oît și birourile or
ganizațiilor U.T.M. de secții 
au desfășurat în aeeastă di’ 
recție o bogată activitate. 
Chiar și numai în trea- 

trainice cunoștințe profesiona
le. școala trebuie șă deavolte 
tînărului un înalț profil &țfe, 
spiritul responsabilității Pro
fesionale. Ciclurile de confe
rințe vor contribui ia aceasta.

Noi no-am gîndit să pre
zentăm conferințele doar 
sub forma expunerilor. Acum 
fesă, după această discuție, 
ne-am dat seama că putem 
îmbina expunerile și cu alte 
forme atractive și accesibile 
elevilor de prezentare a dife
ritelor probleme. Vom reveni, 
deci, asupra formelor de orga
nizare a conferințelor. Fireș
te, aceasta nu înseamnă că 
vom renunța la expunerile in
teresante tinute de tovarăși 
cu o bună pregătire politică, 
ideologică și de cultură ge
nerală.

în concluziile asupra dis
cuțiilor purtate, tovarășul 
DAN TEILER, șeful comisiei 
de propagandă a Comitetului 
orășenesc U.T.M.-București, a 
arătat, printre altele, necesita
tea de a se mai organiza, la 
nivelul raioanelor U.T.M., ase
menea schimburi de experien
ță, care vor avea menirea să 
ducă la îmbunătățirea conți
nutului ciclurilor de conferin
țe fa școli

★
Am relatat aici experiența 

unor organizații U.T.M, din 
școli privind organizarea ci
clurilor de conferințe și stabi
lirea problematicii acestora. 
Invităm și alți secretari U.T.M. 
din școli să împărtășească din 
experiența fer în ce privește 
tematica, organizarea și des
fășurarea ciclurilor de confe
rințe în școlile în care mun
cesc.

LUCREȚIA LUSTIG 

și Ideologică, puternic anco
rați în viața satului socialist 

Este adevărat că se mai gă
sesc intelectuali ca Valentin 
Saramet, medic ia Hiipiceni, 
sau Aurel Gheorghiță, profe
sor de limba romînă la Călă
rași, a căror participare la 
viața complexă,’ bogată din 
sat se face prea puțin simțită. 
Sînt tineri, oameni cu o pre
gătire înaltă, de ia care colec
tiviștii așteaptă mult mai mult 
sprijin. Și tocmai pentru fap
tul că sînt tineri se impune 
mai multă preocupare din 
partea comitetelor comunale 
U.T.M. față de ei, mai multă 
grijă față de viața și munca 
lor. Fără îndoială că antrena
rea lor la acțiunile inițiate de 
organizațiile de bază U.T.M., 
la munca politică cultural-e» 
dueativă, la întreaga activitate 
care șe desfășoară în șat i-ar- 
stițnula, i-ar mobiliza să-și 
valorifice capacitatea crea
toare.

Cer-înd sfatul și sprijinul or
ganizațiilor de partid, earg au 
cîșțigat o begață experiență, 
organizațiile U.T.M. pot să-i 
ajut© în mai mare măsură pe 
tinerii intelectuali în nobila 
lor misiune, pot să-l antreneze 
la bogata activitate care șe 
desfășoară în satele noastre.

MIRCEA LUCINSCHJ 
secretar al Comitetului raicmăl 

de partid Botoșani

căt, merită a fi amințjtă 
preocuparea acestor organg 
U.T.M. pentru întocmirea unoț 
grafice sugestive de urmări
re a întrecerii șopialisfe șț mai 
ales contribuția fer în organi
zarea propagandei vizuale. în 
șecții, birourile organizațiilor 
U.TjyL. au luat păsuri și au 
afișat lozinci mobilizatoare 
care cheamă pe tineri la îp.-. 
depljQîrea planului, fe execu
tarea unor produse numai de 
calitatea fetii.

Rezultatele obținute pînă «-> 
cum Oglindesc însuflețirea cu 
care tinerii desfășoară între
cerea șQcjaiiștă, Bilanțul cele® 
11 luni ne arată că planul pro
ducției globale a fost realizat 
în proporție de 102,2 la sută 
iar la producția-marfă tot cu 
102,2 la sută. Productivitatea 
muncii a creșeut cu 1,1 la 
sută, iar prin reducerea pre
țului de cost s-au realizat eco
nomii în valoare de 506.402 lei. 
Calitatea produselor a crescut 
cu 1,7 la sută.

Merită a fi relevai faptul 
că de la 96 de cămăși dintr-o 
sută, cît prevedea planul să 
fie executate de calitatea I, 
ș-a ajuns la 97,2 bucăți. De 
asemenea, la mantalele cu 
slavută, față de 96,5 bucăți 
prevăzute pentru calitatea î 
s-a ajuns la 98,5. Și nu este 
lipsit de semnificație să men
ționăm faptul că anul acesta 
fabrica nu a avut nici o plîn- 
gere de Ia beneficiarii săi 
privind calitatea produselor; 
livrate.

Așa eum am arătat, la ob
ținerea acestor succese o con
tribuție însemnată și-au a- 
dus-o și cei aproape 800 de 
utemiști din fabrică. Organi
zația U.T.M. se mîndrește as
tăzi eu cei peste 300 de uțe- 
miști fruntași în producție, 
La panourile de onoare, ală
turi de alți muneltori vîrstnicj, 
cu multă experiență, întîlneștî 
portretul lui Nicolae Baybu, 
Maria Anuța, Gh. Ghiță, Tra- 
ian Mordun. Rodiea Grecu, 
Maria Alexandru și alțî ute
miști care și-au cîștigat pre
țuirea întregului colectiv.

'O'
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Pentru promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor de pace

TRATATIVELE
PENTRU DEZARMARE

Congresul Partidului

și înțelegere între popoare DE LA GENEVA Comunist Italian
• Proiectul de declarație propus de delegația R. P. Romine la 0. N. U. • Rezoluție

adoptată de Conferința generală U. N. E. S. C. 0.

NEW YORK 5 — Trimisul 
special Agerpres, C. Rădu- 
canu. transmite:

La 5 decembrie a fost di
fuzat la Organizația Națiuni
lor Unite textul proiectului de 
Declarație, propus de delegația 
R. P. Romîne, privind promo
varea în rîndurile tineretului 
a idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între po
poare.

Reamintind în partea intro
ductivă prevederile Cartei Na
țiunilor Unite cu privire la 
sarcinile popoarelor în lupta 
împotriva războiului și asigu
rarea drepturilor fundamen
tale ale omului, ca și rolul im
portant al tineretului în toate 
domeniile de activitate și în
semnătatea educării tinerei 
generații în spiritul păcii, pro
gresului și prosperității tutu
ror popoarelor, proiectul de 
Declarație spune printre al
tele : Tînăra generație trebuie 
să fie educată în convingerea 
că în zilele noastre războiul 
poate și trebuie să fie elimi
nat din viața societății și că 
coexistența pașnică și dezar
marea generală și totală sînt 
vital necesare omenirii.

In proiectul de declarație se 
arată de asemenea că trebuie 
încurajată și sprijinită prin 
toate mijloacele cunoașterea, a- 
propierea și înțelegerea reci
procă a tinerilor din toate ță
rile. Sînt formulate de aseme
nea o serie de sugestii privind 
metodele pentru obținerea a- 
cestei cunoașteri ca și pentru 
încurajarea asocierii tineretu
lui pe plan național și inter
național. în scopul promovă
rii ideilor păcii, coexistenței 
pașnice și egalității în drep
turi.

Acest proiect de Declarație 
completează șirul de acțiuni 
întreprinse de R. P. Romînă 
în această problemă începînd 
de Ia sesiunea XV-a a Adună
rii Generale a O.N.U. în 1960, 
cînd a înscris pe ordinea de 
zi un punct special pe baza 
căruia a fost adoptată de că
tre Comitetul nr. 3 și de către 
Adunarea Generală o rezoluție 
cuprinzînd recomandări către 
toate guvernele și organizați
ile internaționale în sensul 
ideilor arătate mai sus. Ace
lași lucru s-a făcut și la 
U.N.E.S.C.O, în 1960. La sesi
unea XVI-a a Adunării Gene
rale a O.N.U., delegația noa
stră a prezentat o serie de su
gestii privind conținutul unei 
declarații internaționale care 
au devenit document oficial, a- 
nexat raportului U.N.E.S.C.O. 
Trebuie amintit că anul trecut, 
32 de delegații de pe toate 
continentele s-au exprimat în 
Comitetul nr. 3 în favoarea 
ideii adoptării Declarației. In 
cursul acestui an. s-au primit 
73 de răspunsuri din partea 
unor guverne și organizații 
internaționale la întrebările a- 
dresate de U.N.E.S.C.O., iar 
prin intermediul Consiliului 
Economic și Social problema 
a fost înscrisă pe agenda se
siunii a XVII-a.

Difuzarea proiectului de De
clarație aici, Ia Națiunile 
Unite, a fost primită cu inte
res, dată fiind însemnătatea 
deosebită a acestei propuneri, 
menită să contribuie la înde
plinirea unora din prevederile 
primordiale ale Cartei și la 
însănătoșirea atmosferei inter
naționale. Dată fiind ordinea 
de zi încărcată a Comitetului 
nr. 3 și imposibilitatea exami
nării detaliate a unei propu
neri atît de importante în răs
timpul rămas pînă la închide
rea sesiunii, este probabil că 
se va hotărî amînarea discu
ției pentru anul viitor, o re
zoluție în acest sens urmînd 
să recomande continuarea ac
tivității de strìngere a docu
mentației și informațiilor ne
cesare din partea tuturor sta
telor membre.

PARIS 5 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Conferința 
generală U.N.E.S.C.O. a adop
tat la 4 decembrie o rezolu
ție cu privire la măsurile 
destinate a promova în rîn- 
durile tineretului idealurile de 
pace, de respect reciproc și de 
înțelegere între popoare. După 
cum se știe, la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., conducătorul dele
gației Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a propus dis
cuțiilor Adunării Generale o 
rezoluție cu privire la ,,Măsu
rile menite să promoveze în 
rîndurile tineretului idealurile 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare“. A- 
dunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat atunci o rezoluție 
care, între altele, a invitat 
U.N.E.S.C.O. să pregătească un 
raport despre mijloacele pro
prii privind intensificarea ac
tivității internaționale și na
ționale în acest domeniu.

Conferinței XlI-a

U.N.E.S.C.O. i-a fost prezen
tată spre examinare o rezolu
ție propusă de delegația R. P. 
Romîne, împreună cu delega
țiile Afganistanului, Angliei, 
R.S.S. Bieloruse, Franței, In
diei, Indoneziei, Republicii 
Mali, Nigeriei și Tunisiei.

Rezoluția, reamintind pre
vederile preambulului actului 
constitutiv al U.N.E.S.C.O. 
conform căruia ideea apărării 
păcii trebuie întărită în con
știința oamenilor, adresează un 
apel guvernelor, comisiilor na
ționale pentru U.N.E.S.C.O. și 
organizațiilor publice, inter
naționale, regionale, naționale 
și locale, care se ocupă cu 
educația tineretului, să facă 
tot ce le stă în putință pen
tru ca tinăra generație să fie 
educată în spiritul idealurilor 
păcii și prieteniei, al res
pectului față de alte popoare, 
să combată orice propagandă 
ostilă păcii și prieteniei între 
popoare.

Rezoluția invită cu insis
tență statele membre să ex
tindă programele de activitate 
oferite tinerilor și să favori
zeze schimburile între tinerii 
din diferite țări, independent 
de orînduirea socială și eco
nomică a acestora. Rezo
luția recomandă de ase
menea, directorului general al 
U.N.E.S.C.O. să înscrie pe or
dinea de zi a conferinței in
ternaționale cu privire la ti
neret, a cărei convocare este 
prevăzută pentru anul 1964, 
în proiectul de program și de 
buget al U.N.E.S.C.O. pentru 
1963—1964, problema măsuri
lor menite să promoveze 
rîndurile 
rile de 
proc și 
poare.

După 
fost adoptată cu 56 de voturi 
și o abținere.

GENEVA 5 (Agerpres). — 
La ședința plenară din 5 de
cembrie a Comitetului celor 
18 țări pentru dezarmare au 
continuat discuțiile în pro
blema încetării experiențelor 
cu arma nucleară. La discuții 
au luat parte delegații Marii 
Britanii, Etiopiei. Bulgariei, 
S.U.A. și Romîniei.

Reprezentanții țărilor so
cialiste, M. Tarabanov (Bul
garia), și G. Macovescu (Romî
nia) au cerut hotărît să se în
deplinească rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire 
la încetarea tuturor experien
țelor cu arma nucleară, înce- 
pînd de la 1 ianuarie 1963.

Cuvîntările reprezentanților 
S.U.A. și Marii Britanii au 
demonstrat astăzi o dată în 
plus că ei nu tind nicidecum 
să se ajungă cit mai grabnic 
la un acord. De aceea, ei nu 
vor să accepte propunerile ra
ționale ale U.R.S.S. în ciuda

faptului că acestea sînt spri
jinite de majoritatea membri- 
lor comitetului. A. Dean 
(S.U.A.) șl M. Wright, (Marea 
Britanie) au obiectat împotri
va celui de-al doilea punct al 
rezoluției Adunării Generale 
O.N.U. în care se vorbește 
despre încetarea tuturor ex
periențelor nucleare începînd 
cu 1 ianuarie 1963.

Pe culuarele Palatului Na
țiunilor și în cercurile ziaris
tice se vorbește tot mai des că 
puterile occidentale nu mai 
sînt interesate în continuarea 
tratativelor privind încetarea 
experiențelor nucleare, se 
vorbește despre impasul în 
care au ajuns din vina Occi
dentului aceste tratative.

La ședința plenară a comi
tetului celor 18 state, care va 
avea loc la 7 decembrie, vor 
continua dezbaterile în pro
blema încetării experiențelor 
nucleare.

ROMA 5 Corespondentul A- 
gerpres transmite: In marea 
sală a Palatului Congreselor 
din Roma își continuă lucră
rile cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Ita
lian. In centrul atenției ședin
ței din 5 decembrie a congre
sului s-au aflat problemele 
intensificării continue a luptei 
pentru pace, împotriva pri
mejdiei unui nou război, pro
blema întăririi unității marii 
familii mondiale a partidelor 
marxist-leniniste.

au luat 
muncito- 
țăranilor 
conduce-

Ita-

La această ședință 
cuvîntul delegați ai 
rilor din Torino, ai 
dijmași, membri ai 
rii Partidului Comunist
lian — Giancarlo Pajetta, 
Pietro Ingrao, Enrico Berlin
guer.

Reprezentanți ai partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Cuba, Romînia, Cehoslovacia, 
Olanda și din alte țări au a- 
dus salutul acestor partide 
congresului P.C. Italian.

Primit cu aplauze, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., a rostit cuvîntarea de 
salut în numele Partidului 
Muncitoresc Romîn și al în
tregului popor romîn. Cei pre- 
zenți în sală au aplaudat în
delung cuvîntarea conducăto
rului delegației Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.I. continuă.

Congresul P. C. Cehoslovac

Cuvîntarea tov. N. Ceaușescu

în 
tineretului idealu- 

pace, de respect reci
de înțelegere între po-

dezbateri, rezoluția a

PRAGA 5 (Agerpres). — 
în dimineața zilei de 5 de
cembrie. ’ -----
lor din 
lucrările 
Congres 
slovacia.

La dezbaterile pe marginea 
raportului de activitate al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, pre
zentat de A. Novotny, au luat 
cuvîntul J. Knizka, directorul 
Combinatului metalurgic din 
Slovacia de răsărit, A. Krcek, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid din Praga, 
J. Plojhar, președintele Parti
dului Popular din Cehoslovac

în Palatul Congrese- 
Praga, au continuat 
celui de-al XII-lea 
al P. C. din Ceho-

cia, V. Pistek, directorul între
prinderii „Agrostroj“ din Pele- 
hrimov, și alții.

In ședința de după-amiaza 
zilei de 5 decembrie, la dezba
teri au luat cuvîntul J. Trou- 
sil, Erou al Muncii Socialiste, 
crescător de animale, Martin 
Vaculik, secretar 
lui regional de 
Moravia de sud, 
lasky, membru 
Politic al C.C. 
Cehoslovacia, 
șeful unei brigăzi mecanizate 
complexe.

Congresul a fost salutat de 
conducătorii delegațiilor parti
delor comuniste și muncito
rești ; E. Gierek, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., G. Ansart, membru 
supleant al Biroului Politic al 
P. C. Francez și U Siu țiuan, 
membru al C.C. al P. C. Chi-

al Comitetu- 
partid din 

Jaromir Do- 
al Biroului 
al P. C. din 

Viliam Koch,

Dragi tovarăși și prieteni,
Vă rog să-mi permiteți ca, 

în numele Partidului Munci
toresc Romîn, al întregului 
nostru popor să transmit un 
cald salut frățesc celui de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Italian, încercatului 
vostru partid, clasei munci
toare și tuturor celor ce mun
cesc din patria voastră.

Oamenii muncii din Romî
nia urmăresc cu un puternic 
sentiment de solidaritate inter- 
naționalistă lupta hotărîtă dusă 
de partidul comunist pentru 
apărarea intereselor vitale ale 
clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, ale poporului 
italian, pentru realizarea unor 
profunde transformări sociale. 
Ca partid de avangardă al cla
sei muncitoare, exponent al 
năzuințelor maselor largi, 
Partidul Comunist Italian s-a 
călit în îndelungata și eroica 
luptă împotriva fascismului și 
în marile bătălii sociale des
fășurate în perioada postbe
lică. Veghind la întărirea ne
încetată a rîndurilor sale, a 
coeziunii lui interioare, a le
găturilor cu masele, Partidul 
Comunist Italian desfășoară o 
vastă și rodnică 
pentru unitatea de 
clasei muncitoare și 
forțelor patriotice gi 
tice, se situează în 
luptei pentru progres social. 
Partidul vostru aduce un a- 
port însemnat la lupta gene
rală pentru pace și prietenie 
între popoare, pentru împiedi
carea unui nou război mon
dial. Ne este cunoscută marea 
autoritate a Partidului Comu
nist Italian în rîndurile mase
lor populare din Italia. El se 
bucură de stimă și prețuire 
din partea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Congresul vostru a pus în 
centrul dezbaterilor sale pro
bleme de însemnătate deose
bită pentru viața politică și 
socială a Italiei, pentru viito
rul poporului italian. El va 
înarma și mai puternic Parti
dul Comunist Italian în lupta 
neobosită pe care o duce sub 
conducerea Comitetului său 
Central. în frunte cu eminen
tul militant al mișcării comu
niste internaționale, tovarășul 
Palmiro Togliatti, pentru uni
rea într-un puternic front co
mun a tuturor forțelor politice 
și sociale progresiste, pentru 
victoria democrației, socialis
mului și păcii.

activitate 
acțiune a 
a tuturor 
democra- 

fruntea

terminată în țara noa- 
colectivizarea agriculturii;

nunță pentru lichidarea fo
carului de încordare din cen
trul Europei, prin încheierea 
Tratatului de pace german și 
transformarea Berlinului oc
cidental într-un oraș liber, 
demilitarizat, pentru regle
mentarea prin tratative a ce
lorlalte probleme litigioase. 
Ca membră a Comitetului ce
lor 18 țări de la Geneva, Re
publica Populară Romînă va 
depune noi și susținute efor
turi pentru încheierea unui 
tratat de dezarmare generală 
și totală.

în scopul întăririi păcii, 
țara noastră acționează pentru 
promovarea politicii de coexis
tență pașnică și, în acest spi
rit, ea militează pentru dez
voltarea colaborării între ță
rile balcanice, pentru crearea 
unei zone denuclearizate in 
regiunea Balcanilor și a Mării 
Adriatice. în spiritul politicii 
noastre de dezvoltare a legă
turilor cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială, 
ne pronunțăm pentru extin
derea relațiilor economice, 
culturale, tehnico-științifice 
dintre Romînia și Italia. A- 
ceasta ar corespunde interesu
lui comun al popoarelor noas
tre, între care există legături 
de prietenie cu vechi tradiții 
istorice.

fost 
stră 
astfel, socialismul a învins de
finitiv la orașe și sate. Pro
cesul construcției socialiste la 
sate a fost însoțit de continua 
ridicare a nivelului de înze
strare tehnică a agriculturii, 
de creștere a producției agri
cole, vegetale și animale, de o 
îmbunătățire însemnată a con
dițiilor de viață, materiale și 
culturale, ale țărănimii.

în ultimii trei ani, salariile 
au crescut cu peste 20 la sută, 
au fost efectuate însemnate 
reduceri de prețuri și sporite 
pensiile, a crescut puterea de 
cumpărare a maselor. Un 
mare avînt au luat construcția 
de locuințe din fondurile alo
cate de stat, construcțiile de 
școli și așezăminte culturale. 
A fost asigurată gratuitatea 
învățămîntului de toate gra
dele.

Victoriile obținute de po
porul romîn în făurirea noii 
orînduiri sociale sînt rezulta
tul politicii Partidului Mun
citoresc Romîn, care aplică în 
mod creator învățăturile uni
versal valabile ale marxism- 
leninismului la condițiile con
crete ale Romîniei. Cuprin- 
zînd în rîndurile sale peste un 
milion de muncitori, țărani, 
intelectuali, dintre cei mai 
buni și mai valoroși, strîns 
unit în jurul Comitetului 
Central, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dcj, 
partidul este urmat cu încre
dere și dragoste de întregul 
popor. Participarea maselor de 
milioane la înfăptuirea sar
cinilor trasate de-al III-lea 
Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn, în vederea 
desăvîrșirii construcției socia
liste, avîntul inițiativei și e- 
nergiei lor creatoare, consti
tuie o puternică manifestare 
a democrației socialiste în 
plină dezvoltare, un nesecat 
izvor al forței și vitalității 
orînduirii noastre.

Relațiile de colaborare fră
țească cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări ale sistemului 
mondial socialist, perfecționa
rea diviziunii internaționale 
socialiste a muncii în cadrul 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc înlesnesc dez
voltarea economiei și culturii 
socialiste, ridicarea țării spre 
culmi tot mai înalte ale pro
gresului.

Dragi tovarăși,
Evoluția situației interna

ționale din ultimii ani a con
firmat pe deplin justețea te
zelor Consfătuirilor de ia 
Moscova din 1957 și 1960, care 
au dezvoltat în mod creator 
învățătura marxist-leninistă și 
au înarmat partidele comu
niste și muncitorești cu un 
program concret de acțiune în 
lupta pentru pace, democra
ție și socialism.

O contribuție de uriașă în
semnătate la sporirea influen
ței ideilor comunismului în 
întreaga lume aduce P.C.U.S., 
detașamentul de frunte cel 
mai călit și mai experimentat 
al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Forța partidelor comuniste 
și muncitorești constă în fide- 
Ilftitea față de învățătura 
marxist-leninistă. în dezvolta
rea ei creatoare și apărarea 
neslăbită a purității ei atît îm
potriva reformismului, revi
zionismului, cît și împotriva 
dogmatismului și sectarismu
lui.

Partidul nostru a arătat și 
cu alte prilejuri că acțiunile 
scizioniste ale conducătorilor 
Partidului Muncii din Albania 
sînt contrare liniei generale a 
partidelor comuniste și mun
citorești, dăunează unității a- 
cestora, intereselor poporului 
albanez, cauzei socialismului 
și păcii.

Este regretabil că tovarășii 
chinezi, sprijinind acțiunile 
dăunătoare ale conducătorilor 
albanezi, se situează pe poziții 
care contravin tezelor elabo
rate în comun în Declarațiile 
de. la Moscova, ceea ce nu 
contribuie la întărirea unității 
mișcării comuniste internațio
nale.

împreună cu celelalte parti
de frățești, partidul nostru con
sideră ca o datorie supremă să 
facă totul pentru întărirea 
unității țărilor lagărului so
cialist. a unității și coeziunii 
mișcării comuniste internațio
nale, pe baza principiilor 
marxism-leninismului, ale in
ternaționalismului proletar.

Sîntem bucuroși să consta
tăm că între Partidul Munci
toresc Romîn și Partidul Co
munist Italian se dezvoltă 
neîntrerupt legăturile frățești, 
internaționaliste, în cadrul 
marii familii a partidelor co
muniste și muncitorești.

Dorim Congresului vostru 
reușită deplină și urăm co
muniștilor italieni succes în 
îndeplinirea hotărîrilor pe care 
le veți lua în interesul luptei 
pentru triumful democrației și 
socialismului în patria voas
tră, pentru bunăstarea și feri
cirea poporului italian.

Trăiască eroicul Partid Co
munist Italian 1

Trăiască unitatea marii fa
milii a partidelor comuniste și 
muncitorești!

Trăiască prietenia dintre po
porul romîn și poporul italian!

Trăiască pacea în lumea în
treagă !

comerciale mici deservite de 
proprietarii lor și de membrii 
familiilor acestora nu sînt su
puse naționalizării).

® BELGRAD. — Agenția Ta- 
niug anunță că la 3 decembrie 
un vînt puternic, avînd în une
le regiuni ale litoralului Medi- 
teranei o viteză de 150—180 km 
pe oră, a răsturnat de pe via
ductul din apropiere de Oton, 
în Croația, 13 vagoane ale unui 
tren de marfă, care au căzut în
tr-o prăpastie adîncă de 28 de 
metri. Au murit patru persoane.

9 NEW YORK. în cadrul lupte
lor împotriva jandarmeriei lui 
Chombe, trupele guvernului cen
tral al Congoului au ocupat Kon- 
golo, important nod de cale ferată 
din Katanga de nord. în prezent 
ele controlează în întregime acest 
oraș. Deocamdată nu se știe dacă 
ocuparea orașului Kongolo pre
vestește acțiuni mult mai intense 
ale guvernului central împotriva 
separatiștilor katanghezi.

A. 
re- 
ge- 
re-

Vizita președintelui Tito 
în U.R.S.S.

Reprezen- 
ai U.R.S.S.

V.

IN TARA

V ULTIMELE LOVITURI

Voice of Africa" (Accra)

6 decembrie este ziua sărbătorii naționale 
Finlandei. In această zi poporul finlandez ani
versează proclamarea independenței țării sale.

KALEVALEI

9 MOSCOVA. La invitația 
lui N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., la 5 decem
brie losip Broz Tito, preșe
dintele R.P.F. Iugoslavia, și 
oamenii de stat iugoslavi care 
îl însoțesc au petrecut o zi de 
odihnă cu N. S. Hrușciov în 
apropiere de Moscova.

O NEW YORK. 
tanții permanenți 
și S.U.A. la O.N.U., 
Zorin și A. Stevenson, au 
mis lui U Thant, secretar 
neral al O.N.U. documente
feritoare la acordul privind 
colaborarea în domeniul folo
sirii în scopuri pașnice a spa
țiului cosmic, realizat în urma 
întîlnirilor care au avut loc în 
luna iunie a.c. între oamenii 
de știință sovietici și ameri
cani.

PARIS -> La 4 decembrie, 
acad. Mihail Ralea, conducă
torul delegației R. P. Romîne 
la ce-a de-a XlI-a sesi
une a Conferinței generale 
U.N.E.S.C.O., a oferit în saloa
nele Legației R. P. Romîne la 
Paris un cocteil cu ocazia ale
gerii acad. Tudor Vianu ca re
prezentant al țări noastre în 
Consiliul Executiv U.N.E.S.C.O.

• HAVANA. Consiliul de 
Miniștri al Cubei a adoptat 
legea cu privire Ia naționali
zarea întreprinderilor comer
ciale mari și mijlocii care se 
ocupă de vînzarea îmbrăcă
mintei, încălțămintei, țesături
lor și articolelor de fierărie. 
Sînt naționalizate magazinele, 
depozitele, bunurile acestor 
întreprinderi (întreprinderile

robabil, într-o cli
pă de inspirație, a- 
nonimul făurar de 
poezie a denumit-o 
„țara celor o mie I de lacuri". Statisti- 
cienii s-au declarat

nemulțumiți: ei preferă limba
jul riguros al cifrelor care cer
tifică existența a ...60 000 de 
lacuri. Drumețind pe meleagurile 
finice, mărturisesc că n-am fost 
tentat să verific exactitatea „rec
tificării" solicitate de către spe
cialiștii cifrelor. In schimb, pe 
pelicula memoriei am înregistrat 
superbe peisaje care se desenau 
pe oglinda lucioasă a ochiurilor 
de apă ce răsar pretutindeni 
printre siluetele suple ale coni
ferelor și masivele stînci roșia
tice. Imaginea — limitată de pro
porțiile unei fe
restruici de a- 
vion — care 
mi s-a dezvăluit 
întîia oară în 
vreme ce nava 
noastră aeriană se 
terizeze la Helsinki, am regăsit-o 
multiplicată cu o uimitoare fan
tezie de acel genial creator de 
frumusețe care este natura. Pă- 
mîntul pe care s-a născut „Kale
vala”, pe care Sibelius l-a cîntat 
cu discretă gingășie iar Aleksis 
Kivi l-a zugrăvit cu forța realis
mului, pămîntul acesta cu orașele, 
casele și oamenii săi ți se înfăți
șează învăluit de o atmosferă ne
obișnuită, tulburătoare, ca într-u- 
na din străvechile rune ce glo
rifică pe viteazul Väinämöinen.

Prima noastră cunoștință a fost 
Helsinki, oraș clădit pe stîncă și 
prins în strînsura apei și pădu
rii. Liniștita capitală finlandeză, 
străzile ei cu coloritul arămiu, 
ofereau un decor inedit plantat 
în lumea, ireală parcă, a zilelor

neîntrerupte de ivirea nopții. 
Orașul acesta își măsoară vîrsta 
în sute de ani. L-a înființat în 
1550 regele Gustau de Vasa al 
Suediei pentru ca o sută de ani 
mai tîrziu să nu aibă mai mult 
decît ...600 de locuitori. Elegan
tele ghiduri editate în 1962 ara
tă că în prezent capitala fin
landeză posedă aproape jumăta
te de milion de locuitori. Hel
sinki îmbină armonios trăsături 
ale orașelor moderne, reliefate 
de îndrăznețe linii arhitecto
nice, cu calmul unei oarecari a- 
șezări peste care s-a țesut pînza 
liniștii. Orașul acesta are un far
mec cert, pe care îl subliniază 
erupția permanentă a granitului 
printre clădiri, dăruind peisaju
lui urban o 
mun.

notă ieșită din co-

Dragi tovarăși,
Aș dori să împărtășesc cîteva 

din preocupările Partidului 
Muncitoresc Romîn.

înaintarea pe calea socialis
mului a schimbat din temelii 
înfățișarea Romîniei. Ca rezul
tat al politicii de industriali
zare, au fost create ramuri noi 
de producție. Cea mai mare 
dezvoltare o cunosc ramurile 
cheie — siderurgia, construcția 
de mașini, energia electrică, 
chimia. Producția globală in
dustrială este de circa 6 ori mai 
mare decît în 1938, socotit an 
de vîrf în Romînia burgheză. 
Ritmul înalt constant de creș
tere a producției industriale — 
care în ultimii 3 ani este de 
aproape 16 la sută anual — 
caracterizează această vastă 
operă de industrializare socia
listă.

In primăvara acestui an a

Note de drum

pregătea să a-

Finlanda în
seamnă și cele 
21 000 000 ha de 
„aur verde” (71 
la sută din su
prafața totală a 

țării sînt păduri), și cele 60 000 
de lacuri (9 la sută din teritoriu) 
și frumusețea sobră a Helsinkiu
lui. Dar recapitulînd impresiile 
despre Finlanda, imaginile cele 
mai stăruitoare sînt ale oameni
lor săi. Auzisem despre o pre
tinsă „glacialitate" a finlandezu
lui. Nimic mai fals. După ce ai 
petrecut cîteva zile în Finlanda 
îți dai seama că acești locuitori 
ai nordului știu să fie de o 
căldură deosebită față de prie
teni. I-am cunoscut pe finlan
dezi în zilele Festivalului. S-au 
scurs de atunci săptămînile și, 
odată cu ele, în îndepărtatul o- 
raș s-au șters semnele sărbătorii 
tinereții. Drapelele multicolore 
au fost coborîte de pe catarguri-

Printre clădiri, granitul erupe pe străzile orașului Helsinki, dăruind 
peisajului o frumusefe pu|in obișnuită.

Surprize neplăcute 
pentru senatorul Ellender

le ce străjuiau artera principală 
a capitalei finlandeze, iar uria
șele afișe și desene au dispărut 
de pe panourile care înveseleau 
străzile. Insă s-au păstrat 
proaspete amintirile. Sensurile 
pozitive ale Festivalului au fost 
deslușite de marea majoritate a 
finlandezilor și, de aceea, ei — 
oameni iubitori de pace, sprijini
tori activi ai ideilor coexisten
ței pașnice — au înconjurat cu 
dragoste pe solii tinereții lumii. 
Cuvîntul „Rauha" („Pace") de
venise o punte trainică ce unea 
pe gazde și exuberanții oaspeți.

Ne despart sute de kilometri 
de țara Kalevalei. Insă Romînia 
nouă este cunoscută și iubită în 
Finlanda. Nenumărați prieteni ai 
poporului nostru am întîlnit pre
tutindeni pe unde am drumețit. 
îmi amintesc de o întîlnire în 
„orașul de cristal", Riihimaki, o 
așezare situată la ceva mai mult 
de 80 km depărtare de Helsinki.

I
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Un spectacol de dansuri și cîn- n 
rece romînești a prilejuit o ve-1 
citabilă explozie de entuziasm. _ 
Insă nu-i vorba numai de aceas-I 
ta. Începînd cu primarul orașu- ■ 
lui și consilierii săi și terminînd ■ 
cu un bătrîn muncitor sticlar — g 
ajuns la o vîrstă respectabilă — * 
toți cei prezenți au ținut să-și | 
exprime simpatia față de po
porul romîn ale cărui realizări ț 
au dovedit că le cunosc și le a- _ 
preciază. In bloc notes păstrez | 
ca o declarație prețioasă cuvin- ~ 
tele bătrînului muncitor ce sa- ■ 
Iuta, în fraze simple dar calde, ■ 
poporul romîn și cele cîteva cu- " 
vinte pe care ni le-a așternut pe £ 
hîrtie în limba lui Kivi și Sibe- 
lius.

M-arn despărțit de Finlanda
într-o zi cu cerul transparent | 
ducînd imagini pline de frumu- _ 
sețe despre generoasa natură și | 
harnicul ei popor.
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DAR-ES-SALAM. — Guver
nul Vgandei a refuzat să a- 
corde viza de intrare 
senatorului 
Ellender. 
agenția 
Ugandei 
der este 
fost declarat „persona non 
grata“.

Motivul pentru care a fost 
refuzată viza de intrare în 
Uganda l-a constituit declara-

american 
După cum 
Reuter, în 
independente 
primul străin

--------•--------

în țară 
Allen 

anunță 
istoria 
Ellen- 
care a

„Vina" celor 122 
tineri olandezi

a 
amenzi 

* bănești 122 de tineri și 
tinere din Olanda care au or
ganizat pe străzile capitalei o 
demonstrație de protest atunci 
cînd Statele 
experiențele 

„Acuzații“ 
vor continua 
terzicerea 
arma nucleară.

Tribunalul din Haga 
condamnat la

Unite au reluat 
nucleare.
au declarat 
lupta pentru 

experiențelor

că 
in- 
cu

ția făcută de Ellender la Sa
lisbury (Rhodesia de sud), po
trivit căreia „Africa nu este 
pregătită pentru autodetermi
nare" și că un african obișnuit 
„nu este capabil să-și conducă 
țara" fără ajutorul albilor.

Sosind în Rhodesia de sud, 
unde în prezent se desfășoară 
lupta populației băștinașe îm
potriva colonialiștilor englezi, 
pentru dobîndirea independen- 

. ței, Ellender s-a simțit în com
pania rasistului Welensky la 
fel ca în țara natală. Ellender 
nu a exprimat atît vederile 
sale, cît vederile celor care 
l-au trimis în Africa — mono
polurile americane.

La 4 decembrie, sosind la 
Dar-Es-Salam, capitala Tan- 
ganicăi, pe senatorul Ellender 
l-a așteptat din nou o sur
priză neplăcută. Guvernul 
Tanganicăi a declarat că a- 
ceastă vizită este inoportună. 
Fără a părăsi măcar avionul 
forțelor militare aeriene ale 
S.U.A., cu care sosise, sena
torul Ellender a trebuit să 
plece imediat din Tanganica.

Dragi tovarăși,
Asigurarea păcii constituie 

problema fundamentală a zi
lelor noastre. în prezent exis
tă forțe sociale uriașe care 
pot preîntîmpina războiul — 
invincibilul lagăr al socialis
mului, celelalte țări iubitoare 
da pace, clasa muncitoare in
ternațională, mișcarea de eli
berare națională a popoare
lor, mișcarea mondială a 
luptătorilor pentru pace. Ana- 
lizînd multilateral schimbă
rile petrecute în lume, parti
dele comuniste și muncitorești 
au tras concluzia că în epoca 
noastră războiul mondial nu 
mai este o inevitabilitate fa
tală. Această concluzie, con
firmată pe deplin de desfășu
rarea evenimentelor, joacă un 
mare rol în unirea și mobili
zarea popoarelor la lupta îm
potriva cercurilor imperialiste 
agresive, pentru salvgardarea 
păcii.

Situația de extremă încor
dare, creată de curînd în Ma
rea Caraibilor, care a dus o- 
menirea în pragul unui război 
atomic distrugător, a fost în
dreptată pe făgașul reglemen
tării pașnice, spre marea sa
tisfacție a tuturor popoare
lor. Țara noastră a acordat 
sprijin deplin inițiativelor și 
măsurilor luate de Uniunea 
Sovietică în vederea preîntîm- 
pinării unui conflict armat și 
apărării Cubei de primejdia 
iminentă a unei invazii. Po
poarele așteaptă ca obligațiile 
asumate de Statele Unite, de 
a respecta independența și 
suveranitatea Republicii Cuba, 
să fie îndeplinite.

Poporul romîn își exprimă 
încă o dată solidaritatea cu 
eroicul popor cuban, care-și 
apără cu curaj libertatea, 
dreptul de a merge pe calea 
aleasă de el, 
socialismului.

Alături de celelalte 
cialiste, țara noastră

calea făuririi

țări so- 
se pro-

Criză guvernamentală în Argentina
BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 

'Agenția Associated Press anunță 
că Alvaro Alsogaray, ministrul e- 
conomiei al Argentinei, și-a dat 
demisia. Alsogaray a fost sever 
criticat de cercurile economice, 
sindicale și alte sectoare ale popu
lației pentru politica sa de „aus
teritate'' dusă după indicațiile 
Fondului Monetar Internațional, 
politică care nu a reușit să scoată

țara din marasmul economic în 
care se găsește. Pe de altă parte, 
după cum arată agenția Reuter, 
conducerea armatei, temîndu-se de 
reacția maselor populare nemul
țumite, a retras sprijinul pe care 
11 acordase lui Alsogaray. împreu
nă cu Alsogaray au mai demisio
nai zece din cei 18 miniștri ai ca
binetului, precum și președinții 
celor patru bănci oiiciale.
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