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Aceleași agregate — 
productivitate sporită

Proletari din toate tarile, uniți-văT

odul în care sint 
folosite agregatele, 
felul cum câte or
ganizată munca în 
secția laminor a 
uzinelor noastre 
are o mare însem

nătate -oentru creșterea pro
ductivității muncii pe an
samblul întreprinderii. Iată 
de ce, la indicația comi
tetului de partid, și pe baza 
propunerilor venite din partea 
colectivului acestei secții, con
ducerea uzinei și-a concentrat 
aici atenția încă de la începu
tul anului stabilind un vast și 
judicios plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice.

Reducerea timpilor auxiliari 
la agregatele „cheie” a consti
tuit Un punct important în a- 
cest plan. Trebuiau, înainte de 
toate, găsite soluții tehnice noi 
care să elimine, ștrangulările 
datorate faptului că utilajele 
de debitare a platinei nu pu
teau face față ritmului impus 
de capacitatea liniei de lami
nare. Problema a fost rezol
vată de un colectiv de ingineri 
și tehnicieni care a elaborat în 
acest scop un nou procedeu de 
debitare. S-au înlăturat ast
fel „gîtuirile” în procesul de 
producție și a crescut produc

tivitatea muncii cu 30 la sută. 
Efectul s-a resimțit imediat și 
in final. Ia liniile de laminare 
care erau acum aprovizionate 
ritmic cu platinile necesare. 
Indicele de creștere a produc
tivității muncii s-a mărit aici 
cu 6,3 Ia sută față de cifra 
planificată.

Un loc important în planul 
de măsuri tehnic o-organizato
rice de care am amintit l-au

Din experiența 
colectivului Uzinei 

„Ciocanul"-Nădrag în 
folosirea mai completă 
a capacității utilajului

ocupat și prevederile privind 
modernizarea mașinilor. La li
nia de laminare pentru for
mate de tablă Îngustă s-a ela
borat astfel un procedeu care 
a permis trecerea ia lami
narea pe lățimi duble. (Pro
ductivitatea muncii a crescut 
astfel cu 70—8O*/o). Acest pro
cedeu a dus totodată la o mai 
judicioasă folosire a cilindrilor 
de laminor, care în final s-a

soldat cu o reducere însemnată 
a prețului de cost.

Tot la acest capitol trebuie 
consemnată și o altă cale 
pe care am folosit-o in vederea 
creșterii productivității mun
cii. Despre ce este vorba ? 
Din cauza exfolierelor margi
nale in timpul laminării, cilin
drii respectivi nu puteau fi 
folosiți la tablă de dimensiuni 
mai mari, decît circa 16 ore. 
După acest timp se oprea în
treaga linie de laminare pen
tru a se pregăti trecerea pe alt 
profil de tablă. Cum este și 
firesc, aceasta ducea la imobi
lizarea utilajului, la irosirea 
unui timp prețios. Creștea 
totodată și consumul de cilin
dri, ceea ce, în ultimă analiză 
greva prețui de cost al produ
selor. Studiul pe care l-am fă
cut la acest agregat ne-a aju
tat sa găsim o soluție bună și 
anume, folosirea cilindrilor cu 
colț inelar ceea ce a făcut ca 
productivitatea la cajele res
pective să crească cu 10 1Q

Ing ANDREI MIHAI
director

Uzina „Ciocanul"-Nădrag

(Continuare în pag. a III-a)
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La practică în
In secțiile de pro

ducție ale Combi
natului siderurgic 
Hunedoara lucrează 
în aceste zile, ala
iuri de siderurgiști, 
și peste 350 de stu- 
denți de la institu
tele politehnice din 
București, 
Cluj, Brașov, 
își fac practica de 
vară. Pentru mulți 
dintre practicanți, 
care înainte de a

lași, 
care

deveni studenți au 
lucrat în combinat 
ca muncitori, mai
ștri t/^i tehnicieni, 
locurile de muncă și 
agregatele siderur
gice sînt bine cunos
cute.

In combinat iac, 
de asemenea, prac
tică 25 de electri
cieni absolvenți ci 
școlii de calificare 
de la întreprinderea 
metalurgica lași și

nzîiiâ

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE
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B
l ospodăria noastră colectivă are de recoltat, îs 

acest an, 1 325 ha cultivate cu griu. Campania 
secerișului se desfășoară din plin.

Pentru ca transportul griului, al paielor și 
plevei să se facă imediat, pe Ungă fiecare com
bina au fost repartizate cîte 5 atelaje. Majo
ritatea acestora sînt deservite de tineri. Or- 

ganizind cu fiecare zi tot mai bine munca mecanizatorilor 
șl a colectiviștilor am reușit să sporim ritmul secerișului 
și să recoltăm pînă în prezent grînele de pe o suprafață de 
peste 500 de hectare.

O atenție la fel de mare, acordam și celorlalte lucrări 
agricole pe care le avem de executat. In primul rînd între
ținerii celor 1 100 de ha cultivate cu porumb. Trebuie să 
arăt că la această lucrare un mare ajutor ne-au dat tine
rii. Mobilizați de organizația U.T.M. ei n-au lipsit nici o 
Zi nici de la seceriș nici de la prășit. Printre cei mai 
activi și mai harnici tineri colectiviști amintesc aci pe 
Gheorghe P. Radu, Stoica Cazan, Ion Datcu, Ion Negură, 
Rădică Gorea și alții. Acum toate cele 1100 de ha culti
vate cu porumb au fost prășite pentru a 4-a oară. Dacă 
va fi nevoie vom da și a 5-a prașilă. De altfel la sfecla 
de zahăr executăm cea de a 5-a prașilă. După ce am exe
cutat 3 prașile la floarea-soarelui am trecut la polenizarea 
artificială.

Sintem în plină desfășurare a lucrărilor agricole de vară 
din cimp ți colectiviștii noștri nu uită nici de lucrările din 
grădină. Acordăm o mare atenție aprovizionării pieței ora
șului Brăila cu legume proaspete. De aceea brigada legu
micola recoltează, în aceste zile, din plin roșiile, iar la 
vinete, ardei și la roșiile târzii, după ce s-au executat 4 
praștie, s-a trecut la executarea lucrărilor de copilit, 
cîrnit, legat și arăcit. Roșiile de pe lotul experimental care 
cuprinde o suprafață de 2,5 ha, au ajuns la a 5-a inflores
cență. In locul celor două ha pe care le-am avut 
cultivate cu cartofi timpurii și pe care i-am recoltat și 
valorificat pe piață, am început să plantăm varză de 
toamnă. Și acest sector își are mulți fruntași intre tineri. 
Ion Dumitru, Andrei Detcu, Novac Haralambie și mulți 
alții merită să fie evidențiați pentru rîvna cu care lu
crează și pentru lucrul de bună calitate.

Mobilizînd toate forțele la lucru, organizind în modul 
cel mai chibzuit munca colectiviștilor, am reușit să reparti
zăm o parte din brațele de muncă și la acțiunea de trans
portare a 3 500 tone gunoi de grajd la grădina de legume. 
Din nou tineri ca State Anghel, Tudor Dinu, Voiau Gheor
ghe, Ion Manea și alții, toți conductori de atelaje, se 
numără printre cei mai inimoși și întreprinzători.

O atenție deosebită, în aceste zile, acordăm și construc
țiilor zootehnice. Și aici lucrările au o desfășurare rit
mică. Incepîndu-le din timp, noi ne-am ușurat munca, în 
această privință, în campania de recoltare. In prezent, com
plexul porcin pentru 250 de capete este gata în proporție 
de 00 la sută, iar hala pentru cele 5 000 de pasări în pro
porție de 60 la sută. Avansate sînt și lucrările la celelalte 
construcții cum ar ft. Tioul cămin cultural, locuințele ingi
nerilor gospodăriei.

Așadar, organizindu-ne temeinic 
toate forțele de 
perioadă, să ne 
optim.

munca, mobilizînd 
care dispunem, noi reușim ca, in această 
încadrăm cu toate lucrările în timpul

DUMITRU MOLDOVEANU 
vicepreședinte al G.A.C.

Tichilești — regiunea Galați

însămînțează
Mecanizatorii din regiunea 

Dobrogea au intensificat exe
cutarea arăturilor și însămîn- 
țarea culturilor furajere. Pînă 
acum, în regiune s-au însă
mînțat, pe terenurile eliberate 
de diferite culturi furajere 
pentru masă verde și păioase, 
peste 40 000 ha cu porumb, 
iarbă de Sudan, floarea-soare- 
lui și alte plante pentru siloz 
și masă verde. Cele mai mari 
suprafețe au fost însâmînțate 
în raioanele Tulcea, Negru 
Vodă și Istria.

(Agerpres)

Muncitor

Sîmbătă 13 iulie 1963

Un număr de 11 combine 
lucrează din plin la recolta
rea
pe 
din 
nul

celor 1 221 ha cu griu 
tarlalele colectiviștilor 
comuna Fundulea, raio- 
Lehliu, regiunea Bucu

rești
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f
f 
p 
p

pag. a ll-a

VIATA 
(IL11PAIA 

A IIMRIIllli

Fruntași
ai muncii
patriotice

oi după-amiază 
în Parcul spor
tiv din strada 
Dr. Staicovicî 

| din Capitală a 
i avut loc o fes

tivitate închi
nată fruntașilor în acțiunile 
de muncă patriotică din ca
drul raionului Lenin. Dintre 
tinerii fruntași prezenți la 
festivitate 
nostru 
trei.

Iată 
briela 
Școala 
din stînga), Dumitru Fîntî- 
neanu, electrician la Co
operativa „Tehnometalica” 
(fotografia din stingă jos) 
și Pompiliu Tătulescu, 
de Ia Uzinele „Vulcan 
(fotografia din dreapta jos), 
în mod deosebit acești 
trei tineri s-au evidențiat 
în acțiunea de colectare a 
fierului vechi.

IP'

fotoreporterul
vă prezintă astăzi

și numele lor : Ga- 
Marian, elevă la 
nr. 146 (fotografia

Gospodăria noastră colectivă 
și-a propus sa dezvolte și mai 
mult sectorul zootehnic.

Pentru a avea garanția ob
ținerii producției animale pla
nificate în acest an, precum 
și pentru asigurarea hranei a- 
nimalelor al căror număr e în 
continuă creștere, am acordat 
o atenție deosebită creării u- 
nei puternice baze furajere. în 
acest sens am luat măsuri pen
tru sporirea suprafețelor în- 
sămînțate Cu plante pentru 
furaje. încă din toamnă am 
însămînțat cu secară pentru 
masă verde 100 de hectare. 
In primăvara aceasta am 
însămînțat 200 de ha cu po
rumb pentru siloz, din care pe 
95 de ha l-am intercalat cu 
soia, apoi alte 100 de hectare în 
amestecuri de mazăre, cu orz 
și cu ovăz. De asemenea, am 
însămînțat borceag de primă
vară pentru fîn oe 200 de hec
tare, borceag de primăvară 
pentru masă verde pe 100 de 
hectare, secară, lucerna nouă, 
sparcetă nouă, de asemenea, 
pe suprafețe destul de mari.

Un mijloc important pentru 
sporirea cantităților de furaje 
îl constituie culturile duble. 
Noi am însămințat pînă în 
prezent după secara pășunată 
pe suprafața de 180 de hecta
re porumb furajer, iarbă de 
sudan, iarbă grasă și sorg. în 
procurarea furajelor noi ți
nem seama de faptul că tre
buie să asigurăm un anumit 
procent de concentrate și, în 
mod special, un orocent mare 
de albumin2. element atit de 
necesar în hrana animalelor. 
De aceea ne-am orientat spre

cultivarea unor plante bogate 
în aceste substanțe cum e ma
zărea, ovăzul, orzul. Am însă- 
mînțat astfel peste 100 de hec
tare eu mazăre pentru boabe,

bună în acest sens, încă din 
anii trecuți, am căutat cu anul 
acesta pe întreaga suprafață 
cu porumb pentru boabe — 
600 de hectare — să punem

pentru baza furajeră
de hectare orz de toamnă, 
hectare ovăz pentru boabe. 

O sursă însemnată pentru 
îmbogățirea bazei furajere o 
constituie, firește, culturile in
tercalate. Avînd o experiență

50
70

culturi intercalate. în porum
bul pentru boabe am inter
calat fasole pe o supra
față de 430 de hectare iar pe 
170 de hectare am intercalat 
dovleci. Am extins, anul aces-

ta, culturile intercalate în vie 
și în livadă. De unde am avut 
noi aceste semințe ? Din lotu
rile semincere create anume 
pentru a asigura sămânța ne
cesară de plante furajere. A- 
nul acesta, aceste loturi le-am 
extins: cu sparcetă avem 10 
ha. cu lucemă 5 ha, iar cu 
măzăriche de primăvară alte 
15 ha.

Deja, colectiviștii noștri au 
început însilozările. Au fost 
însilozate pînă acum 200 
de secară verde și lucernă Și 
alte 200 tone de mazăre în a- 
mestec cu orz. însilozările con
tinuă.

Am enumerat aici o sumă 
mare de lucrări privind asigu
rarea bazei furajere. Trebuie 
yă arăt că colectiviștii noștri, 
și mai ales tinerii, au partici
pat cu însuflețire la toate ac
țiunile privind asigurarea hra
nei pentru animalele proprie
tate obștească.

Curs pentru inginerii
și tehnicienii mineri

DEVA (de la coresponden
tul nostru). —

La Combinatul carbonifer 
Valea Jiului a fost inițiat un 
curs teoretic pentru îmbogă
țirea cunoștințelor tehnico- 
profesîonale a inginerilor și 
tehnicienilor. Aici vor fi tra
tate probleme legate de auto
matizare și prelucrări în mine
rit. Participă ingineri și teh
nicieni din exploatările minie-

re, preparați! și uzina de re
parat utilaj miner. în prima 
serie cursul cuprinde 50 de 
cadre iar ședințele se vor ține 
bilunar, îh timpul liber. Pînă 
acum specialiști cu o înaltă 
pregătire științifică au expus 
primele 5 lecții referitoare la 
elementele automatizării, la 
bazele calculului matricial și 
operațional etc.

Ihg. agronom 
ALEXANDRU COSTIN 

G.A.C. Cumpăna, regiunea 
Dobrogea

După vizita in U. R. S. S.
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Au terminat recoltatul 
griului și secarei

In ultimele zile, în 
regiunea Dobrogea 
a fost intensificat 
ritmul lucrărilor de 
strîngere a recoltei. 
Cu sprijinul meca
nizatorilor, colecti
viștii din Niculițel, 
Sarinasuf, Beibu- 
geac, precum și lu
crătorii de la G.A.S. 
„Dr. Russel" și Sa- 
rinasuf, au terminat 
recoltatul griului șt 
secarei. Pînă fa 12 
iulie. în această 
parte a țării griul și 
secara au fost strin- 
se de pe aproape 70 
la sută din suprafe-

frun-țele cultivate, 
tașe fiind unitățile 
agricole din raioa
nele Tulcea. Istria, 
Hîrșova și din co
munele orașului 
Constanța. Orzul și 
mazărea se recol
tează în prezent de 
pe ultimele supra
fețe.

Paralel cu strin- 
gerea și depozitarea 
recoltei, se pregă
tesc condițiile pen
tru recolta viitoare. 
Pînă la această 
dată, în regiune au 
fost arate aproape 
20 000 ha. Pe o par-

te din suprafețele 
arate eoatinuâ însă- 
mințarea plantelor 
de nutreț în cultu
ră dabld. Astfel, au 
fast îrudmfnțate cu 
porumb Dentrs ma
să verde și siloz, 
iarbă de sudan șt 
floarea-soarelui în 
amestec cu porumb 
și alte 
ble de 
rajere, 
40 000
peste jumătate din 
suprafața totală 
prevăzuta anul a- 
cesta în regiune.

culturi du- 
plante fu
mai mult de 

ha, adică

Delegația militară romînă
s a întors in (ară

Vineri, la amiază, s-a reîn
tors în țară delegația militară 
romînă, în frunte cu general 
de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate ale 
R. P. Romîne, care, la in
vitația ministrului apărării al 
U.R.S.S., mareșal R. I. Mali- 
novski, a făcut o vizită In 
Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tova
rășii Alexandru Drăghlci și 
Dumitru Coliu, precum și ad- 
juncți ai ministrului forțelor 
armate, ai ministrului aface
rilor externe, generali și ofi
țeri superiori.

Erau de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce în R.P. Romînă și membri 
ai ambasadei.

La plecarea de la Moscova
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tristului tinar 
cobori din ac- 
râtul de la oro 

16, sau din 
ren. un oii* 

aflat la ie- 
din gară, ii 

r z i.~fir de ebo-
eecSâ și-l va ebhga sâ grăbeas
că pasul cAtr* locul indicai : 

„Comandamentul pentru or
ganizarea vacanței de varA se 
cili liceului -Mi^l
SadoveanuT. ’a coetirmaie »e 
dau de!ziși, itradri, auadr etc. 

La sediul ^^omandansentu- 
iui“: forfotă, animație, leleioa- 
ne care zblrniie, elevi care vin 
sâ se însene in excursii, afișe, 
segeți indicaioare — IrisfÎTșii. 
o atmosferă corocierisiică, ară- 
tind că orgaiuzaloiii vacantei 
nu se consideră citușl de pu- 
țin.„ in vacantă. Zece ghizi, 
doi responsabili cu casarea, 
doi „ageriți de legătura cu in
stituțiile și întreprinderile^, 
doi responsabili cu evident a ți 
scriptele, un casier și un orga
nizator general, ajutați la rin- 
dul lor de personalul taberelor

locale, fac tot posibilul pentru 
ca lașul să ofere elevilor și 
icalariior o vară de odihnă și 
recreere meritată deplin.

In dubla postură de gazde și 
excursioniști, ieșenii se arată a 
!: încă din primele zile, la 
inăiiime. Vechi centru cultu
ral, latul se află inclus în toa
te itinerariile care duc în 
„Țara de sus". Am zăbovit și 
noi. împreună cu elevii Școlii 
sedii ,Jon Slavici* din Arad, 
-zu ai Școlii pedagogice din 
Cîmpulung Muscel (Argeșul 
și-a anunțat 6 serii de vizita
tori in această vară!) atît la 
Universitatea ieșană. la Pala
tul Culturii, la Casa memorială 
Uie Pintiiie, la „Teiul Iui E- 
miaeacu- sau la „Bojdeuca lui 
Creangă", ci! și la întreprin
deri industriale și în cartierele 
moderne ale bă tr inului oraș. 
Tuturor lașul ne-a lăsat impre
sii de neuitat Pentru zilele ur
mătoare sini așteptați 
elevi și pionieri din 
Tg. Mureș. Sighet, 
București. Suceava...

sute de 
Tulcea.
Oradea.

La riadul lor, ieșenii 
pregătit de „start" cu. multă 
meticulozitate. Mai intîi au fă
cut „repetiții". în taberele lo
cale și drumeții au deprins pri
mele noțiuni de orientare tu
ristică, deschizindu-și, cum se 
spune, „pofta"... Din ziua ci nd 
au primit vizita a 250 școlari 
din satele raionului, s-au hotă- 
rît să fie ei înșiși, Ia rîndul lor, 
oaspeții fiilor de colectiviști 
din împrejurimi. Drumețiile de 
o zi i-au adus la Repedea, Brea- 
zu, Vlădiceni, uzinele R.M.R., 
Fabrica de mobilă, G.A.S. Bu
ciumul, Cerbăria Poeni... Apoi 
comandamentul pentru organi
zarea vacanței a procurat și a 
pus la dispoziția celor amatori 
de drumeții cîteva zeci de cor
turi incit călătoriile lor vor 
ține două și chiar trei zile, pre- 
gătindu-se astfel pentru obți
nerea distincțiilor pionierești.

Intre timp au început să so
sească scrisorile...

Cite imagini și gînduri nu se 
desprind din scrisorile din ta
bără ale celor care și-au petre
cut copilăria la Nicol ina, pe

pe aeroportul Seremetievo, pa
voazat cu drapele de stat ale 
R.P. Romîne și U.R.S.S. dele
gația militară romînă a fost 
condusă de mareșalii Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko, S. S. 
Biriuzov, generalul de armată 
A. A. Epișev, mareșalul Uniu
nii Sovietice I. H. Bagramian, 
generali și ofițeri ai Armatei 
Sovietice.

Printre cei prezenți se aflau 
Nicolae Guină, ambasadorul 
R.P. Romîne în U.R.S.S., colo
nelul loan Trofin, atașatul mi
litar al aerului și marinei, și 
membri ai Ambasadei R.P.R.

Pe aeroport era aliniată o 
gardă de onoare ; au fost in
tonate imnurile de stat al 
R.P. Romîne și al U.R.S.S.

(Agerpres)

dealul Copoului, sau pe ulița 
Săsăieni, care au învățat în 
frumoasele școli ale lașului și 
i-au ascultat cu emoție pe cei 
vîrstnicl povestind despre 
luptele clasei muncitoare ieșe
ne, despre luminoasele perso
nalități culturale ale bătrinului 
oraș I Din anumite localități, în 
ultimele 7 zile au sosit la poșta 
din Iași de șapte ori mai multe 
scrisori și ilustrate, ca în tot 
acest an 1963, avînd imprimat 
pe ele i Năvodari, 2 Mai, Mus
cel, Bucșoaia, Bucium, Cimpu- 
lung Moldovenesc, Breaza, — 
unde copiii și adolescenții din 
Iași petrec zile de neuitat.

De la 10 iulie, acestor locali
tăți li s-au adăugat încă 20—30. 
Trei vagoane special amenajate 
poartă prima serie (din cei pes
te 1.200 de elevi ai regiunii) 
de-a lungul a trei trasee fero
viar e-navale: 1) Galați - Delta 
Dunării ț 2) Vatra-Dornei - 
Cluj • Brașov - Ploiești j 3) 
Ploiești - Sinaia - Ciceu - O- 
nești - Bacău. 500 de excursio
niști vor ii, timp de cîteva zile, 
oaspeții colegilor lor din Capi-
^^■3 OMBB W W

din Con- | 
porni, în ■ 
pînd din a 
— poate I 
ne dintru D

ială ; iar 120 ai celor t 
stanța. Alți 400 vor porni, în 
serii succesive, Incepînd din 
10 iulie, de-a lungul ■ 
— al celui mai frumos dintre 
trasee ; Roman - Humulești - 
Hidrocentrala Stejarul - Lacul 
Bicaz - Cheile Bicazului - Lacul 
Roșu - Borsec - ToțHifa - Gheor- 
ghieni - Tușnad - Brașov - Tg. 
Secuiesc - Valea Oituzului - 
Tg. Ocna - Onești - Complexul 
industrial Borzești - Bacău - 
Iași. (Pe același traseu, în a- 
ceeași zi, va porni și un auto
buz cu elevi dintr-un alt oraș 
al regiunii, de la Huși).

Săptăminile care s-au scurs 
între încheierea anului școlar 
și primele excursii au fost, ce 
e drept consacrate mai mult or
ganizării decît acțiunilor pro
priu zise. Dacă în activitatea 
taberelor locale „spectaculo
sul" șî atractivul lipsesc întru- 
cîtva, în schimb către excursii 
și drumeții există o îndreptă
țită afluență. Buna organizare 
a acestora a devenit pentru

M. NEGULESCU l
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Cu tinerii
constructori

în timpul liber

4
se odihnesc, stă deschis un volum de Byron. Mecanicul de 
utilaj Constantin Nacu a terminat școala profesională in urmă 
cu o săptămînă. întors de pe șantier, in ceasurile de răgaz 
citește cărțile primite în dar odată cu diploma de muncitor 
calificat pe care media 10 stă mărturie a seriozității cu care 
a învățat. Ii plac versurile, iubește muzica (în special Beetho
ven și Enescu). Lui Iosif Szekely, fierar-betonist, îi place să 
danseze. Ii place dar nu știe. El a fost adesea criticat la reu
niunile tovărășești pentru „originalitatea" figurilor de dans. Dar 
nu l-a întrebat nimeni dacă ar vrea să învețe să danseze. Iată 
doar cîteva din preocupările care așteaptă răspuns din partea 
organizatorilor vieții culturale din șantier. E greu să ia naștere 
un cerc de prieteni ai muzicii, sau un curs pentru învățarea 
dansului ?

începutul e bun Deți condițiile tint aceleași..
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Sus, pe Dealul florilor din orașul Dej, se construiesc 7 
blocuri. Pe cîțiva dintre tinerii constructori care adaugă noi 
frumuseți orașului, i-am întîlnit după terminarea lucrului la 
sediul Întreprinderii 3 construcții. Aici constructorii artiști 
făceau ‘repetiții.

Instalatorul Dumitru Miclea instruiește echipa de dansuri. 
Formația de teatru (condusă de Constantin Platan), este la a 
treia repetiție a unei piese într-un act. Instrumentiștii (3 fluie
rași și alți 3 tineri care cîntă la muzicuțe) se pregătesc de zor 
pentru „premiera” care va avea loc peste cîteva zile.

E drept că a durat cam mult (șase luni) pină s-au închegat 
aceste formații. Așa zisele motive obiective — „lipsă de in
structori', „nu avem unde să repetăm”, „nu avem tineri talen- 
tați” etc., etc. — s-au dovedit neîntemeiate și cu puțină ini
țiativă și perseverență stadiul de început a fost depășit. Acum, 
tinerii artiști amatori iși împart in așa fel timpul Incit, In 
scurtă vreme să apară pe scenă cu spectacolul anunțat.

Constructorii sînt însetați de cultură ; lor le plac clntecul. 
dansul, le plac spectacolele bune. La programele artistice pre
zentate pentru ei (unul de către artiștii amatori de la C.FJt. 
altul de învățătorii și profesorii din oraș], tineni au asistat In 
număr mare.

Dar, activitatea culturală nu se limitează Ia atit. Lunar un 
colectiv de conferențiari țin expuneri. Despre calitățile woral- 
politice ale constructorilor socialismului le-a vorbit de curlnd 
inginerul Ion GIrban, șeful șantierului. Alte coniennțe au avut 
ca teme : „Construcții noi pe harta patriei*. Necesitatea păs
trării avutului obștesc” etc. Aceste expuneri — bogate !n 
exemple din viața șantierului — au un rol deo«eb;t de
educativ.

S-au organizat și unele ma.v.festan pentru pofKaianzam 
cărții tehnice. S-au pus in dezbaterea ®
nilor noutăți din domeniul constrocntior. probtaee tagaie oe 
buna organizare a muncii pe șantier

Luate la un loc, aceste acțliuî răsp^ud braă aran*^ ts 
parte multiplelor dorințe ale tinerilor O vmtă in aooanoart-:* 
în care locuiesc aproape 80 de tmen c^stroctor*. ne dervăhue 
o parte din preocupările lor. In caaera ;c-trtaiatontor, aiăr~. 
de caietele care poartă pe etichetă s-sele- ha Aagostia Graxr 
elev în clasa a Xl-a. se află c jîeeza Gasecei de natenaucâ a 
fizică și volume ca: f^Etemeafi'-’ ae fizică aic^acă*. .^Tecqpot* 
țiile radioactive” etc. Colegei iui de casera. ka M^reșar a 
absolvit liceul serai. Lima ci.tiJe z« tKOuiâ» cite dMCMdvU

...De sus, din Dealul Florilor deosebești vîrsta orașului de 
astăzi. De aici vezi turnurile argintii ale stației de filtrare care 
au răsărit anul acesta pe cîmpia dintre oraș și comuna Cuzdri- 
oara. Acolo sute de constructori lucrează pe șantierul fabricii 
de mobilă.

Intr-o după amiază am cunoscut pe cîțiva din tinerii con
structori care muncesc pe acest șantier. Zidarul Ion Tegles și 
tinichigiul Laurențiu Cîmpeanu au improvizat dintr-un maieu 
și salopetă poarta unui teren de fotbal. Loc e destul. Au 
apărut repede și coechipierii : cîțiva țlnci din satul vecin care 
știu că aproape in fiecare seară, „nenea fotbaliștii* fac antre
nament. „La șantier cu toate insistențele noastre, nu am găsit 
sprijin pentru alcătuirea unei echipe de fotbal, ne spune Lau- 
rențiu Cîmpeanu. Jucăm totuși în echipa de fotbal a comunei 
Mînășturel' (la 8 km. de șantier).

Dar sînt și alți tineri care din plictiseală îndrăgesc și un 
alt „sport". In dormitor, pe un pat, instalatorul Aurel Niță. se 
grăbește să arunce zarurile. De-ar pica o dublă ! Dar iată că 
zarul nu-i ascultă dorința și partida este ciștigată de adversa
rul său Dumitru Tănase. Și campionatul continuă... „Aruncăm 
zarurile, ca să treacă timpul*, exclamă cu năduf unul dintre 
ei. E Isaia Moraru, proaspăt absolvent al Școlii profesional® 
din Brașov venit pe șantier Împreună cu colegii iui : Crăciun 
rtancea, Isaia Bogdan și Ilie Căiăceanu Altfel și-au Închipuit 
ej CMsurile de răgaz pe șantier. In școală aa leat obișnuiU cu 
o bogată activitate culturali Dar acom Au ascultat in pri
mele de glumele spuse de nou lor tovarăși de muncă, au snus 
și rt altele (sa organizase un adevărat concun). si-au Împăr
tășit planurile despre felul in care vor folosi prunul salanu.

<un stau . _Nici măcar nu apucăm si luăm o carte de ia 
bco^ctnca șan*-e—*71: ne spor* Isaîf Bogdan. Clnd msim doi 
de U iarru ’"r’yjotecami' este de mult nlecat de pe șantier’.

De 1» ipcepcrul tts.'r pe^zm m=cunm sooner

comitetul U.T.M. nu a organizat nici o manifestare cuitural- 
sportivă. „Da, e drept, recunoaște cu seninătate tovarășa Va
lentina Cîmpeanu, responsabilă cu problemele muncii cultu
rale în comitetul U.T.M., dar să vedeți, nici comitetul sindica
tului nu ne prea ajută'...

Discutînd cu membrii comitetului sindicatului, recunosc și 
ei ca reală aceeași stare de fapt, dar susțin că de vină sînt... 
tovarășii din comitetul U.T.M. care nu... „ne prea ajută'.

Că acesta este un motiv, e adevărat, și Încă foarte serios. 
Este știut că atunci cînd lipsește colaborarea, tinerii sînt lipsiți 
de o activitate care să-i intereseze, să răspundă preocupărilor 
lor. Dar numai a te plînge că nu există colaborare, nu e sufi' 
cient. Trebuie pornit efectiv la treabă.

In luna martie biroul Comitetului regional de partid Cluj 
a indicat principalele sarcini concrete privind îmbunătățirea 
muncii politice-educative pe șantierele de construcții. în urma 
acestei hotărîri s-a analizat și în raionul Dej munca culturală 
desfășurată pe șantiere, stabilindu-se un plan de măsuri. Unele 
instituții culturale din oraș își îndeplinesc însă în prea mică 
măsură sarcinile care Ie revin. în oraș și în raionul Dej își 
desfășoară activitatea peste 250 de formații artistice. Cu toate 
că membrii consiliului local sindical își propuseseră un plan 
de deplasare a formațiilor artistice pe șantier, doar una sin
gură a prezentat un spectacol pe șantierul Fabricii de mobilă. 
Un instructor de la Casa raională de cultură a avut sarcina 
să-i ajute pe tinerii de pe șantier să alcătuiască o brigadă artis
tică. Ana Bob, Leontina Tismaș, Dumitru Moloman, Laurențiu 
Cîmpeanu și alți tineri au așteptat degeaba venirea instructo
rului. S-au apucat atunci singuri să alcătuiască un program. 
Dar numai cu entuziasmul n-au reușit : îl așteaptă și acum pe 
instructor, convinși că priceperea acestuia ii va scoate din 
impas.

La Casa de cultură se desfășoară acțiuni interesante. La 
ele participă Insă un număr mic de tineri. Casa de cultură e 
la cîțiva kilometri de șantier și e firesc ca tinerii să nu poată 
participa în fiecare seară. De ce nu s-ar organiza asemenea 
acțiuni la dormitoarele constructorilor ?

Condiții pentru organizarea unei bogate activități cultu
rale pentru tinerii constructori există în oraș. Este necesar 
însă ca neîntîrziat activiștii comitetului raional U.T.M., ai 
Consiliului sindical local, ai Comitetului raional pentru cul
tură și artă, ai casei raionale de cultură, la care să se adauge 
noi activiști culturali din rîndul muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din șantiere să găsească cele mai eficiente metode 
de organizare a timpului liber. Acțiuni atrăgătoare, bogate în 
conținut, menite să contribuie la educarea comunistă a 
tinerilor constructori.

VIORICA GRIGORESCU
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CONCURS DE CREAȚIE

pre- 
con-

pus in scenă de bri
gada artistică de a- 
ffiîație a cooperati
vei meșteșugărești 
„Unirea” din Su
ceava, premiul II 
tor. Marioara Caza- 
cine-K din Crist ești, 
raionul 
pentru 
răsuni 
îoatd 
etc. .

Premieră

Ti

J»

a artiștilor amatori
*

Scurt turneu 
al cercului de păpuși

G

Ghermănești

Popularizarea 
filmului prin! 

concurs 
„Cine știe, 

cîștigă11

* u
locale. Ie curtnd, teatrul de 
rara dts GAermdnești va fi do
tat și cu aparat pentru proiec- 
ftt cinematografice.

Tot mai multe cămine cul
turale din raionul Sf. Gheor- 
ghe folosesc ca mijloc de 
popularizare a filmului con
cursurile gen „Cine știe, cifti- 
gă".

La căminul „Ștefan Gheor
ghiu" din comuna Prejmer s-a 
organizat de curînd un astfel 
de concurs pe marginea filmu
lui „Cavalerii teutoni” după 
romanul cu același titlu al cu
noscutului scriitor polonez H. 
Sienkietuycz. 
concurenți, ca și pentru spec
tatori, a fost un 
dezbatere nu numai a conți
nutului filmului, dar și de 
comparare a operei cinemato
grafice cu cea literară.

Asemenea concursuri au mai 
avut loc în comuna Feldioara 
(participant • elevii școlii teh
nice veterinare din localitate), 
la Araci (tema concursului: 
filmul „Procesul maimuțelor”), 
în Hărman (concurenți: colec
tiviști din Hărman și din co
muna vecină Prejmer).

Pe lingă latura lor instruc
tiv-educativă, aceste con
cursuri prilejuiesc tinerilor 
petrecerea cîtorva ore frumoa
se din timpul liber.

GH. BRIOTA 
învățător

Pentru, tinerii

prilej de

ANIMATORI Al EDUCAȚIEI PLASTICE
Iii, a casele de cultură 

ale tineretului din 
Capitală, cercurile 
de artă plastică se 
integrează progra
mului activităților 
de educație estetici, 

de formare a unu* 8U8t exigent 
pentru artă. In ceea ce privește 
destinația, cercurile de arta plas
tică caută să realizeze legătura 
tinerilor cu pictura, grafica, 
sculptura. Privită astfel, activi
tatea în cercuri nu se poate re
zuma la simpla însușire a unor 
deprinderi de meșteșug, ci, de
pășind stadiul preocupărilor in
dividuale, trebuie să constituie o 
acțiune de popularizare a artei 
plastice, să contribuie la apro
pierea tuturor tinerilor de fru
musețea creată de artiștii mari 
ai trecutului, de cei mai repre
zentativi dintre cei contempo
rani. Cercul de artă plastică este 
destinat să fie nucleul animator 
al unei activități întinse de popu
larizare a artei plastice între
prinse nu numai la casa de cul
tură, ci și de organizațiile U.T.M. 
din marile întreprinderi, din 
școli și facultăți.

Un început interesant a fost 
făcut la Casa de cultură a tine-

r etalai dia raiaaal 16 Februarie. 
Membrii lai — tineri maaeitari. 
elevi la școala medie și profe
sională — tint doraiei aă-ți iai- 
ț’eze colegiu aâ-i ajute să înțe
leagă ceea ce ia deprins, ash a 
îndrumare atentă, în cerc. Ac
țiunea a îmbrăcat forme iatere- 
sânte; la ieșirile ia peisaj (ce an 
avut loc la Muzeul satului, de

■■Juifcca de la Uzinele „Semă- 
■itaarea” este un început care 
ti fi raatinaatj se integrează 
zc|iu*ii de inițiere plastică, în
făptuită. cu ajutorul cercului, de 
la casa de culturi.

Se formează altfel nu numai 
perfecționarea artistică a tineri
lor (memhriî cercurilor plastice 
tint pasionați ai pensulei și orele

însemnări despre activitatea membrilor
cercurilor de artă plastică de la casele 
de cultură ale tineretului din Capitală

pildă) tinerii artiști amatori au 
fost însoțiți de colegii lor de 
clasă, de tovarășii de muncă. Șe
dinței de lucru i-a urmat o foarte 
animată discuție despre arta 
populară. Dumitru Bădița a adus 
în clasă (este elev la școala pro
fesională) cărțile despre viața 
unor mari pictori, a arătat co
legilor săi reproduceri după ta
blourile lui Aman, Repin, To- 
nitza. Expozițiile cercului — or
ganizat îu întreprinderile raîo-

petrecute împreună aînt dedicate 
studiului de desen și culoare, în
cercărilor de compoziție sau pei
sajului ți portretului) ci ți o cul
tură plastică solidă. Printre pre
ocupările principale ale cercului 
plastic de la Ca*a de cultură a 
raionului 30 Decembrie a stat ți 
lărgirea orizontului cultural al 
memhrilor lui. In discuția tova
rășilor de muncă au fost aduse 
problemele plasticii noastre con
temporane (un membru al cercu-

t
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Scenă din spectacolul „Par

tea leului" în interpretarea

artiștilor amatori de la

P.T.T.R.
de la 
8 ani 
raionul 
colecti-

Cadrele didactice 
Școala elementară de 
din comuna Smeeni, 
Buzău, au prezentat 
viștilor un ciclu de expuneri
științifice urmate de demon
strații practice. Colectiviștii au 
urmărit cu mult interes expu
nerile privind unele fenomene 
ale naturii ca: formarea 
curcubeului, formarea eclipse
lor de soare și lună, formarea 
ceții și

N ER E CONDEIE

altele.
ZOGAS LA MB ROS

Cercul literar „Slovă nouă"

Botoșani, 
textul „Ai 
bucuria î' 
gospodăria

e mai bine de 10 
ani Piatra Neamț 
este oraș vecin sau 
gazdă a unor mari 
prefaceri.

La 25 de kilo
metri — Hidro

centrala de la Bicaz ; Ia 7 
kilometri — Combinatul fores
tier Vaduri ; la 15 kilometri — 
Complexul Săvinești ; în plin 
centrul orașului — un vast 
șantier pentru siitematizarea 
lui snriâ listă.

Fiecare momen: al noului a 
prrzj; cuve-
zjtă. Așa a- apărui taau plă- 
crjtuk at proză și vers aie 
cercului literar „Slovă noua"’ 
om Piatra Neamț Dorința de 
mai bine, de perfecționare, 
de abordare curajoasă a pro
blemelor majore de viață este 
un comandament respectat al 
cercului literar.

Avem in față cîteva din 
pEotesEîie uncr tineri membri 
a: cenachJui : Ion Avădanei. 
Alexandru Carol. Ian Lețu, 
Ion Grezia.

Piatra Neamț In ceasurile 
acestea este un imens șantier.

Piatra Neamț
schelelor, 
proaspăt, 

poate rămîne 
cuprins

Un adevărat asalt al 
de mortar și de var 
Condeiul nu _ 
insensibil. Este cuprins de 
ritmul macaralelor turn. Vi
brează :
Anii strîftși. pe palmele bătute 
Intr-un dans clocotitor • 

se-ncing, 
Zidul roșu urcă pe-ntrecute 
Muncitorii-n soare îl împing 
li dam zor, suim pînâ la stele, 
Luna nouă — iat-o-i ia catarg 
$1 eîntînd sub falduri

de drapele 
Sf’s'.’îe-i facem timpului

din larțj. 
(-Constructorii *

de ION AVADANED
Alte file poetice găzduiesc 

peisajul ogoarelor înfrățite, 
îmbogățite de hărnicia oame
nilor — stăpînii mașinilor și 
ai științei agricole : 
Rumen și greu spre pămînt 
Soarele. ,?ub geană de nour, 
Se-apteaed ca un fruct de caii 
Altoit, — copt — iei

de pe creangă 
Să muști din el îmbătat 

de aromă.
4

Palmele fierbinți
ale mecanizatorilor 

Mingiie tractoarele treptdînd 
sub capote 

Cum mingii pe crupe 
Roibii slobozi în stepe. 
Aleargă roibul timpului, 

slobod, 
Peste cîmp'.e, în tropot ritmat 
Încălzind pămîntul cu fuga-i 

nebună ; 
Și marea de aur adună 
Seva pămîntului, 
Cu grabă, in boabele stropite 

de rouă : 
E treme bună fi nouă.

(„Culegătorii de pline12 
de ION LETU) 

Tîrziu, seara, ceasurile în
toarcerii de la cimrp aduc, oda
tă cu relaxarea firească, și dis
poziția meditativă : 
Seara, cind ne-ntoarcem

prin lanuri 
Cu inima-clopot sunînd

de elanuri. 
In zări licărind prin valuri 

de noapte 
Rumene stele ca spicele 

coapte. 
Cu mii de seve suîcnind

în lumini 
In cale ne ic* fermecătoare 

grădini — 
$i-n freamăt de ape,

de ramuri și-aripe 
Gindul filtrează viitorul

din clipe 
Și-n drum către focul vetrelor 

noastre, 
Parcă ne-ntoarcem prin lanuri 

de astre — 
Și pared de rodul zilei

de mîlne 
Tot universul miroase a pline. 

(„Seara prin lanuri"
de ION GREZIA) 

Cei care au scris aceste ver
suri și mulți alții — membri 
ai cercului din Piatra Neamț 
— sint, în același timp, entu
ziaști animatori ai vieții cul
turale din întreprinderi și in
stituții. participă la alcătuirea 
programelor pentru brigăzile 
de agitație, a montajelor și 
serilor literare ș.a.m.d. Astfel, 
creația lor se împlinește, își 
păstrează prospețimea legătu
rilor puternice, permanente, 
cu sursele vii ale inspirației 
lor.

VALERIU LAZAROV

lui. Je pildă. Mihaj Pasca, a 
prezentat îa cadrul aaei adaaări 
dearbioe an referat deipre ehipal 
omului nan în plastica noastră, 
urmn de vizite la marea ți dîi- 
euții). Cele aflate în cerc aînt 
tranamiie astfel mai departe.

Dar oare munca de atragere a 
tinerilor către arta plutiri este 
atît de complicată incit nu ar pu- 
»*• 
tura 
priu. 
mele 
țiat și ae
<i pictură slaha, reprodticînd fo
tografic aspecte nesemnificative, 
dar abil executată, trezește in
teresul. Membrii cercurilor plasti
ce, devenite nuclee ale unor 
cercuri mai largi de iubitori ai 
artei plastice (și nu e neapărat 
ca toți prietenii picturii să țină 
pensula în mină) pot desfășura 
o largă muncă de conținut. Ohiț- 
nuiți să judece fenomenul plas
tic, cunoucînd diferite tehnici, 
îndrumați să vadă aspectele ca
racteristice ale vieții noastre noi, 
ei pot deveni un ajutor serios 
și perseverent în munca organi
zațiilor U.T.M. în educația este
tică a tinerilor.

Este limpede că în mare mă-

sâ o facă oricine ? Pie- 
folosește un limbaj pro- 
numeroase sînt proble- 
care asaltează un neini- 

întimplă cîteodată că

rari activitatea eerealnă d cp iade 
de capacitatea iadramătormlni 4e 
a crțzxrza an colectiv ■aăt. in 
rare manca ta •* desfășoare con
trau o. nrmincd u plan intere
sant fi viu. etic deloc ratîm- 
plâtor ci. Itpt>t de o îndrumare 
permanentă, cerni de artă plat- 
tîei de Ia Cata de cultură a ti- 
neremlni din raionul Tudor A !■- 
d:m>reicu te rezumă la o acti
vitate de atelier, și aceea mono
ton: se fac mereu stadii de flori 
și naturi statice. In cei doi ani 
ai cxittrn|cî aale, cercul nu a 
organizat aici o expoziție, na a 
prezentat nicăieri tovarășilor de 
muncă, tinerilor din marile între
prinderi ale raianulai rezaltatul 
căutărilor lor. Reorganizat, tub 
conducerea unui îndrumător 
care să nu se mai achimhe 
mereu, cercul se va putea consti
tui într-un nucleu al pasionaților 
picturii, care ar putea aduce în 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
formule nai de educație estetică, 
ar putea sprijini activitatea for
mațiilor de teatru (așa cum se 
face la casele de cultură din ra
ioanele 30 Decembrie sau 16 Fe
bruarie, unde decorurile pentru 
formația de teatru le imaginează 
și le realizează pentru scena ca
sei tot membrii cercului plastic).

De acces, privit ca prezență în 
viața culturală a întreprinderilor 
raionului, numărul membrilor 
cercului plastic nu este un ele
ment indiferent. Este dovada unei

atunej inanfieiente de populari
zare și atragere a tinerilor în 
cerc, faptul că într-un raion unde 
aînt concentrate foarte mari uni
tăți industriale, cum ette raionul 
23 Auguat. număra! membrilor 
cercnluî plastic nu depășește 
10—12 oameni. Există în activi
tatea acestui cerc (înzestrat cil 
materialele neeesare, avînd un 
îndrumător pasionat și compe
tent) o lipsă totală de continui
tate. Membrii cercului se înlo
cuiesc periodic, așa că expozițiile 
nu au- putut prezenta în ultima 
vreme deeît aceleași studii teh
nice de început. Deși vizitele la 
muzee au fost interesante și va
riate (membrii cercului au fost 
la Muzeu] de Arii al R.P.R., la 
Muzeul Zambaccian, la Muzeul 
de artă populară) acestea an cu
prins doar pe cei cîțiva mem
bri ai cercului, ei înșiși începă
tori și avînd nevoie de îndru
mare.

Există, privit în ansamblu, un 
dublu aspect în activitatea cercu
rilor plastice. Sub .raportul crea
ției, cercurile de artă plastică 
au îmbrățișat o arie larga de 
preocupări și teme. La Casa ti
neretului din raionul 30 Decem
brie se face gravură și decor de 
teatru; la cea din raionul Grivița 
roșie studiile de compoziție se 
împletesc cu planuri de decorare 
a sălii unde tinerii lucrează în 
diferite formații artistice; la cea 
din raionul 16 Februarie este

constant un interes atent pentru 
peisajul nou al raionului. Se sim
te o crețtere a măiestriei ți cul
turii plastice a membrilor cercu
lui. Și aici activitatea prieteni
lor picturii se întîlnețte cu cel 
de al doilea aspect al ei: depă
șind munca de atelier, cercurile 
plastice animă adesea activitatea 
de inițiere plastică din întreprin
derile, școlile și instituțiile Capi
talei.

Dar aria inițiativelor posibile 
este nelimitată. Ceea ce s-a făcut 
este un început care trebuie con
tinuat. Pictura, alăturată muzicii, 
teatrului, poeziei, cinematogra
fului, intră în cercul preocupă
rilor culturale ale tinerilor. Iti- 
ncrariile plastice prin expoziții 
trebuie să atragă tot mai mulți 
tineri. Cercurile de artă plastica 
pot iniția, laolaltă, cu expozițiile 
proprii în întreprinderi ți la 
casele de cultură, la cluburi ți 
în școli, prezentări de cărți de 
artă, întîlniri cu artiști plastici, 
vizionari de filme documentare. 
Și aici prietenii picturii, strînți 
iu colectivele active ale caselor 
de cultură, pot face foarte mult. 
Mai ales că artele plastice n«- 
dezvăluie o lume minunată de 
calități și sentimente omenești, 
ne fac să înțelegem frumusețea 
muncii socialiste, să deslușim tră
săturile noi ale constructorului 
soci aliamuluî.

MARIANA CELAC
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CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

Secretarul pentru agricultură 
al S. U. A. va face o vizită 

în țara noastră

r
A Un colectiv 

unit

Secretarul pentru agricultură 
al Statelor Unite ale Ame- 
ricii, Orville Freeman, va face 
o vizită în țara noastră la în
ceputul lunii august, la invi
tația vicepreședintelui Consi

liului de Miniștri al R.P. Ro* 
mine. Alexandru Moghioroș. 
Dl. Freeman, care va vizita și 
alte țări socialiste, va fi însoțit 
de un grup de cercetători 
științifici, specialiști în agri
cultură.

cd trebuie

călătorii dormeau

Tinărul Ion Mihalcea a fost? 
primit de curînd In rîndirț 
rile membrilor de partid, f 

? fără stagiu de candidatură. 
3 Semnatarii scrisorii alăturate *

i
8
9

(.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx?

ne relatează cu căldură lap- | 
fele care l-au făcut demn de & 

această înaltă prețuire '

Acum, vara, pe 
itemea concediilor, 
a drumețiilor șî a 
excursiilor sute și 
mii de oameni călă
toresc cu trenul. în 
leplină singuranță. 
In timpul călătoriei 
ie gîndesc ei < 
za uiți oameni 
muncii 
oentru 
lor să fie sigur și 
neîntrerupt ?

La Valea Vișealui 
trenul staționează 
mai bine de 30 de 
minute. în acest 
„timn mort*', loco
motiva se aprovi
zionează cu apă. 
Călătorii fac un po
pas și se plimbă. 
Tocmai cînd eram 
in fața sălii de 
teptare, la gazeta de 
perete se schimbau 
articolele. Unul din
tre articole avea 
titlul „La datorie". 
L-am citit și mi-am 
dat seama că fapta 
despre care se scrie 
ir fi trebuit să fie 
zunoscută de cit 
mai mulți oameni. 
Am cerut copia ar
ticolului.

Aveam articolul 
în buzunar ți tre
nul oonea spre lito
ral. Intre timp 
m-am frământat 
cum să compun, în 
ce forme să îmbrac 
faptele ceferiștilor.

oare 
i a» 

veghează 
ca drumul

Am recitit articolul 
?i mi-a-m dat seama 
că picherul Vasile 
Itu l-a scris atît de 
bine incit poate să 
apară așa cum e : 
„O frumoasă zi de 
vara, cu cer senin, 
căldură înnăbuși- 
toare, sub semnul 
unei furtuni. Revi
zorul de cale Ghe- 
orghe Semeniuc 
controla cu atenție 
linia ferate între ki
lometri 3+600 și 
cantonul nr. 2. Pes
te o oră va trece pe 
aici personalul nr. 
4082. Dar cite tre
nuri n-a văzut tre- 
cînd pe linia aceas
ta revizorul de cale 
Semeniuc ? De fie
care dată le pri
vește atent defila
rea, se uită lung in 
urma lor și-și con
tinuă apoi drumul. 
Controla și în acea
stă zi linia în secto
rul lui cind începu 
furtuna, și-a con
tinuat drumul. De
odată în spatele lui 
a auzit un zgomot 
surd. A alunecat 
terenul. Torentul de 
pămint, stînci și co
paci au barat linia 
ferata. Semeniuc nu 
și-a pierdut cum
pătul. A alergat in
tr-un suflet la can
tonul nr. 2, de unde 
au fost avizate sta-

țiile Valea Vișeului 
5i Petrova. Peste 50 
de minute trebuia 
să treacă trenul. 
Ploaia n-a încetat. 
Și atunci au fost a- 
nunțate echipele d« 
la întreținerea li
niei. Cînd muncito
rii din echipele con
duse de 
muniști 
$erban 
Hrin au 
pre ce este 
deși nu erau 
serviciu au fugit la 
fața locului. Timp 
de 43 de minute au 
muncit continuu 
pinâ cind obstacolul 
a fost înlăturat. 
Peste citeva minute 
trenul de persoane 
4082 a trecut cu vi
teza normală, pur
tând cu el sute de 
călători 
teau în 
fără să 
faptele acestor oa
meni care întotdea
una sînt la datorie".

N-am dezvoltat 
articolul și nici nu 
l-am prescurtat.

Nu sînt decît _ 
intermediar pe dru
mul cunoașterii de 
către toți a unor 
fapte de adevărată 
conștiință a dato
riei.

tinerii co- 
Gheorghe 

ți Nicolae 
auzit des- 

vorba, 
de

care ită- 
vagoane 

cunoască

UM

ADOLF RAȚ 
șofer

D R U M U I

Cind la Uzina de utilaj greu 
,.Progresul“-Brăila s-a mon
tat presa gigant de 2 500 tone, 
comunistul Preda Grigore, de 
profesie lăcătuș cazangiu, s-a 
prezentat la conducerea uzinei 
și a spus simplu :

— Vreau și eu să lucrez Ia 
presă.

— Foarte bine. Dar nu ești 
forjor...

— Am să fiu.
$i lăcătușul Preda a învățat 

a doua meserie șî a devenit 
forjor. Acum conduce o echi
pă de tineri forjori pe care i-a 
format, cum s-ar spune, „din 
mers**, sădindu-le dragostea 
pentru mai multe meserii. In
tr-o zi, manipulantul presei, 
bolnav, n-a venit la lucru. La 
manetele de comandă a 
fochistul Bălan Vasile. 
tul a decurs in bune 
ții. Planul de producție 
depășit și în acea zi.

— Ne-am obișnuit — 
Preda Grigore — lă fim pri
mii in întrecerea socialistă. O- 
bisnuință care nu i-a împiedi
cat sl transmită imediat ce
lorlalte două echipe cu care 
se află In întrecere, procedeul 
nou de văluirea cilindrilor de 
laminor descoperit de tinărul 
forjor Onel Ion, prin care se 
reducea timpul de încălzire al 
materialului cu 8—fi ore.

Cind presa a intrat în re
parație, alături de lăcătuși i'j

a
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Vizitele delegației 
parlamentare columbiene
Delegația parlamentară Co

lumbians, condusă de dr. Jose 
Ancizar Lopez, președintele 
Camerei reprezentanților' din 
Columbia, însoțită de Petre 
Drăgoescu Si Stanciu Stoian, 
deputați în Marea Adunare 
Națională, a făcut vineri o vi
zită în orașul Constanța.

La sosire, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Petre Nicolae, 
președintele Sfatului popular 
orășenesc Constanța, deputat 
în Marea Adunare Națională și 
de alți membri ai Comitetului 
executiv.

în cursul dimineții, mem
brii delegației au vizitat Mo
zaicul, Muzeul arheologic șî 
Acvariul din Constanța, șî sta
țiunile Mamaia, Eforie-Nord. 
Eforie-Sud.

La amiază, președintele Sfa
tului popular orășenesc Con
stanța a oferit, o masă în cin
stea oaspeților.

înainte de a pleca spre 
București, delegația parlamen
tară din Columbia a făcut o 
vizită la G.A.S. Murfatlar.

(Agerpres)

trecut 
$i to- 
condi- 
a fost

spune

lucrat și cei 9 forjori. Preta 
fost repusă in funcțiune cu 
zile mai devreme.

105 8MEV 
tehnician

Vacanță ieșană
(Urmare din pag. 1} 

,jcomQndamentuT‘ respectiv un 
ie! de memento, care nu admi
te nici o concesie. (O tovarășă 
se exprima cam în lelul urmă
tor : „decît «a iasă prost a ex
cursie, mai degrabă o amînăm 
o zî-două‘ — ceea ce, însă, 
dacă ne gindim și la cei care 
ne vor primi pe traseu și care 
au fost deja anunțați, nu e to
tuși o soluție).

De altfel, .huna organizare" 
strict administrativă nu i-a îm
piedicat pe cei din „comanda
ment* *d se mulțumească a pri
mi din partea ecolilor profesio
nale de la Holboca Mirosla
va. în locul elevilor ce urmau 
a ii trimiși in tabăra de la Cîm- 
pulung .Moldovenesc, cile o a- 
dresă. in care se aducea la cu
noștință că elevii respectivi se

află in perioada aceea la prae- 
tică agricolă. Semnalăm acest 
caz nu fiindcă ar fi vinovat co
mandamentul de această supra
punere cu practica, ci tocmai 
pentru a atrage atenția efi 
locurile respective pentru ta
bără — cedate de astă dată al
tor școli — vor trebui să lie 
neapărat recuperate în folosul 
elevilor respectivi, de la școli
le profesionale Miroslava și 
Holboca, îndată ce aceștia vor 
termina practica prevăzută de 
programa de învățămînt.

Plăcut impresionați de bogă
ția și farmecul activităților de 
vacanță organizate aici, nc de
cidem cu greu să părăsim la
țul. Dar, la gară, ne dăm sea
ma că despărțirea e numai a- 
parentă. li vom regăsi pe ie
șeni in zeci de colțuri pitorești 
și interesante ale patriei.

ncă unul dintre utemiștii noștri ■ intrat de cariad ia 
rîndul membrilor de partid, adică a ajuna la acea matu
ritate politică, la acea înaltă conștiință de comnniit 
pentru care organizația de partid l-a aocotit demn aâ-1 
primească membru de partid. A foit primit direct, fără 
stagiu de candidatură, și asta ic știe că ie inlimplă 
numai cu acei oameni care au merite deosebite.

Ion Mihalcea e acum electrician de întreținere la atelierele cen
trale ale schelei* Zemeș. In cinci ani, cit a lucrat la noi, a făcut multe 
lucruri, a fost unul dintre aceia care mergeau cu dragă inimă, cu 
convingerea ca așa e bine, oriunde era mai greu yi i ae cerea aă 
meargă.

I «-a cerut acum cîtva timp să părăsească sectorul în care lucra 
șî să meargă la secția H 6-a, cea mai grea dintre secții. Era și departe, 
era și drumul greu pînă acolo. Secția era atunci intr-un proces de 
modernizare, munca nu era prea ușoară. $i s-a dus.

I s-a cerut apoi să lucreze ca șef de echipă la revizie... A fost 
trimis acolo Mihalcea pentru că trehiiia demontata toata instalația 
electrică ți făcută din nou... Era chemat, deci, la o operație grea. Și 
s-a dus.

A venit din armată Fotea Vasile și trehuia calificat în meseria de 
electrician. A fost chemat Mihalcea și i «-a spus să se ocupe de noul 
venit, să-I învețe. Și Mihalcea a făcut tot cc-a putut ca ■«-! învețe 
meseria cit mai repede și cit mai bine. Acum Vasile batea e șef de 
sectar.

A fost «poi chemat Mihalcea și solicitat să lucreze la atelierele 
centrale, pentru că ți aici se cerea acum o muncă foarte bine făcuta. 
Și s-a dus...

Ce este interesant e că, uneori, băiatul se atașa de cite un lor. 
de muncă, se obișnuia cu oamenii, lega prietenii... Orice om se des- 
parte greu de ce i-a devenit drag. Dar el «e încrunta puțin, chibzuia 
adînc ți liniștit ți-apoi zîmhen : „Mă duc!*.

Se gîndea că trebuie, ți atunci spunea : r,-Wă dur !'*.
ANTON BEȚA 
Zemeș-Motnești

CHEMĂRI ÎNALTE
Ion Marin

sosit, așadar, tine
rii și numeroșii m&i 
prieteni din uni
versități și institu
tele țării, ziua a- 
ceasta de mijloc de 
iulie în care vă 

despărțiți de școală și plecați 
să luați din plin răspunderile 
profesiunilor voastre și viața cu 
toate bucuriile ei de muncă și 
realizări. Știu că sînleți mulți, 
citeva mii, fiecare cu entuzias- 
mele și nădejdile lui. $i mai 
știu că deși drumurile vă stau 
larg deschise, o oarecare me
lancolie întovărășește clipa a- 
ceasta a desprinderii de profe
sorii voștri și de amintirile 
străduințelor încununate de 
lumini, cind pas cu pas ați ur
cat treptele inițierilor voastre 
in disciplinele pe care vi le-ați 
ales. V-ați bucurat de în- 
drumarea sigură a profesori
lor. Astăzi mai stau încă atilea 
întrebări în fața voastră, pe 
care va trebui să le rezolvați 
singuri. Dar tocmai acesta este 
farmecul oricărei activități : 
lupta pentru a fixa calea cea 
mai bună, mai ales atunci cind 
din ea trebuie să se nască va
lori nouă, lupta cu greutățile 
inerente ale unor începuturi.

Așadar, astăzi cej mai noi 
ingineri, geografi, filologi, is
torici, matematicieni, chimiști, 
naiuraliștj și atîți ucenici ai 
alitor alte profesiuni por
nesc Ia locurile destinate 
și alese : în întreprinderi,
pe ogoare, în școli. în la
boratoare. Și plecarea voastră 
în viață nu e neștiută șt anonr 
mă. O anumită solemnitate o 
inlovărușeȘtc. Mari personah- 
tăți vin să vă ureze noroc, iz- 
bîndă și bune realizări în noile 
voastre preocupări. E un semn 
al prețuirii clipei de față și e 
un îndemn și, mai ales, e încă 
o dovadă a grijii și încrederii 
cu care partidul, stalul nostru 
socialist. înconjoară Lînăra ge
nerație. Căci și de acum ca și 
pînă acum, mulțumită partidu
lui Si sloiului, drumurile vă sînt 
netezite. Puteți fi siguri de ac
tivitățile voastre viitoare, aveți 
tot ce vă trebuie la înde mină 
pentru a lucra cu spor în orice 
domeniu veți porni.

$i aci, față de aceste noi con
diții de muncă, ale voastre de 
astăzi, îie-mi îngăduit să vă re
amintesc vouă, celor din pro
moția T963, cele cunoscute de 
mine în trecut. Sînt aproape 
cincizeci de ani de la aminti
rile mele de siîrșit de universi
tate, în care ne zbateam singuri 
cu învățătura, mulți trăind 
mizerie, lipsiți de cărți și 
drumare. Studentul, lăsat 
voia unei existențe mizere

în 
în-
în 
de

Sadoveanu

cele mal multe ori, se zbătea 
cu viața, dezorientai. Dar să 
presupunem că le biruia pe toa
te și ajungea în pragul profe
siunii, adică acolo unde sînteți 
voi astăzi. Abia acum începeau 
adevăratele tribulații. Roiau li- 
cențiații care bfileau disperați 
la diferite uși care nu li se des
chideau. Juriștii aveau noroc 
dacă se aciuiau pe lingă un 
„maestru” căruia ii purtau 
geanta an) de zile. Ceilalți a- 
lergau după cite o neiericită 
suplinire de istorie sau de geo- 
grafie, pe care nu o găseau în- 
lotdeauna. Șomajul intelectual 
era frecvent șl meseriile devi
ate, de asemenea. Te miri ce 
conțopisl amărlt ajungea un 
licențiat eminent de ia mate
matici sau istorie. Omul îji 
trăia viața in limitele fixate de 
o ’ocie’ate rău alcătuită, și de 
multe ori omi:‘ se ticăloșea și 
se pierdea. Ar fi putut, poale, 
avea ți el un ideal, o conșlLs- 
|ă profesională ți amenec-zez 
Toate se zadarnic, la
cei mai cirsî:” de multe ori- I 
Cei mai țireți și zrzdzlnici a- 
pucau caiea car. le asi
gura o existență ceva mai ri
dicată : să intre In die-Mcfc 
politică a unui pc'c^taL. Si 
erau ți alte soluții po!-~
onorabile. Foarte puțini răz
beau cu fruntea știa—

N-am înnegrit cu intenție cu
lorile, ci am schițai numai tris
ta realitate de atunci. Ce de
parte sinteți voi de toate aces
tea ! Plecați astăzi în viață la 
locuri sigure. Ați învățat fie
care sub grija de zi cu zj a 
profesorilor voștri, Cunoașteți 
fiecare bine o profesie. Nu vă 
mai rămine decît, cu încredere 
în viață și în voi. sub ajuloiul 
neprecupețit dat de statul nos
tru de astăzi să vă aduceți con
tribuția la creșterea țării. Voi, 
promoția anului 1963, plecați în 
viață cu rosturi înalte. Ce me
nire admirabilă aveți în școlile 
de opt ani, în creșterea salului 
românesc, care nu mai e satul 
de altădată, în răspîndirea știin. 
ței și culturii printre lucrătorii 
harnici ai ogoarelor ! Veți avea | 
de învins și greutăți, nu veți 
avea acolo confortul orașului, 
dar tocmai această minunată 
muncă de ridicare culturală și 
științifică a oamenilor satului și 
a fiilor lor vă va umple sufletul 
cu o inegalabilă bucurie. Dar 
voi, cej din laboratoare, din in
stituții, din loate unitățile acti
vității umane, pe care toți le 
dorim vii, din Suceava la Timi
șoara și din Oradea ia Con~ 
stanța — ce chemare frumoasă 
aveți pe căile pe care porniți 
astăzi! Vă urăm din toată inima j 
noroc 1

I
I

on Munteanu, ce
ferist în vîrstă, e 
șeful echipei de 
întreținere a li
niei ferate de la 
Aradul Nou. Da- 
că-1 întrebi : ce 

bucurat mai mult în 
munci și care-i izbînda dumi- 
tale cea mai frumoasă la care 
ții cu toată dragostea și-i porți 
amintire mereu — îți răspun
de simplu, fără prea multe cu
vinte ; ridică mina ușor și a- 
arată spre oamenii din echi
pă — treizeci de muncitori, li
nii mai tineri, alții mai vîrst- 
nici, toți bronzați de soare, 
dszbrăcați pînă la brîu.ca mi
nerii, angajați în același efort, 
cu aceeiași energie. Și i se lu
minează adînc privirile, și îl 
copleșește emoția bucuriei. Pe 
undeva, în suflet, e însă și pu
țin trist, înduioșat poate, sau 
ceva asemănător, nu știu : pes
te două luni va ieși la pensie, 
se va despărți de echipă, de 
drumul de fier pe care ani și 
ani l-a străbătut și l-a între
ținut în deplină siguranță de 
circulație. Dar de cîți oameni

Aceleași agregate
(Urmare din

apropierea Circului de stat din Capitală

sută. Aceasta ne-a dat posibi
litatea să înregistrăm rezultate 
bune și in alte direcții : lami
narea unei diversități de sorti
mente de tablă pe ci
lindri, reducerea cu 90 la sută 
a procentului la rupere a cilin
drilor, creșterea capacității de 
laminare a întregii linii cu 12 
la sută etc.

Pentru buna desfășurare a 
acțiunii de creștere a indicilor 
de utilizare a agregatelor, s-au 
organizat și se organizează la 
Loate puncteie de lucru o con
sultare largă pentru a se cu
noaște starea tehnica a utila
jului și posibilitățile de mărire 
a productivității acestuia. La 
această acțiune participă cu 
deosebit interes, alături de cei
lalți muncitori, și tinerii lami- 
noriștî.

Acțiunile inițiate de organi
zația U.T.M. ne-au fost în a- 
ceastg privință d« un real fo
los. Mi-amintesc că în mai mul
te adunări generale U-T.M. s-a 
pus în discuția tinerilor pro
blema : cum folosesc și îngri
jesc utilajul la care lucrez? 

nu s-a despărțit pină acum 
Ion Munteanu ? Cîți oameni 
n-au trecut rînd pe rînd prin 
echipa sa, au crescut, au învă
țat meserie și au mers mai de
parte, la alt loc de muncă, pe 
drumurile de fier ale țării ! El 
a rămas ca pedagogul la ace
iași catedră mereu, avînd ros
tul sa vegheze la creșterea al
tora, să-i califice, să desco
pere în ei sentimentul înalt al 
răspunderii și pasiunea pentru 
muncă. Astfel i-a fost datoria 
și astfel și-a făcut-o. A stră
bătut zi de zi aceiași douăzeci 
de kilometri de cale și nu exa
gerăm de loc dacă spunem că 
nu există traversă sau metru 
de linie asupra cărora să nu 
se fi aplecat de sute și sute 
de ori, să le cunoască, să se 
încredințeze de buna lor sigu
ranță, să înlăture orice defect, 
cit de mic ar fi fost.

Pe douăzeci de kilometri de 
cale și-a desfășurat zi de zi și 
cu vrednicie întreaga sa 
muncă.

Pe acest „traseu" echipa sa 
a crescut cadre de muncitori 
calificați, bine pregătiți și cu

Di-: ut.ifle avut loc pe
■_r. or fapte CuDcreie- a compa- 
r-‘:Hor intre indicii de utili
zare cbîwijț! d* tineri de U 
două agregate, in discuții au 
interver.it și maiștri, ingiatrii 
noștri care s- arătat .pe viu", 
prin calcule si exemplificări, 
ce rezultate m not obține dacă 
re organizează mai bine munca 
la o linie sau alta de lami
nare. ce randament dă un uti
laj bine îngrijit. Desfășurate 
în acest fel multe din adună
rile generale U.TJML. care au 
discutat astfel de probleme, 
au contribuit la descoperirea 
și folosirea rezervelor de creș
tere a productivității muncii în 
secția laminoare.

Organizația U-T.M. de la noi 
a folosit și alte căi. Este, cred, 
meritorie activitatea posturilor 
utemiste de control în această 
privință. Organizînd, de exem
plu, raiduri la locul de muncă 
al tinerilor, cu participarea 
muncitorilor fruntași, a mai
ștrilor buni cunoscători ai pro
cesului de producție, posturile 
utemiste de control au scos la 
iveală multe rezerve interne, 

experiență de muncă bogată. 
Și în fiecare din ei s-a revăr
sat ca în oglindă priceperea și 
hărnicia lui ; sentimentul da
toriei ca o condiție necesară 
oricărei izbînzi ; conștiința 
răspunderii față de tot ceea ce 
ți se încredințează. Și iată, 
toate acestea, conturate lumi
nos în membrii echipei.

Anton Hanț : nu-i spune și 
nu i-a spus nimeni să vină 
mai devreme pe linie, înainte 
de începerea orelor de mun
că. Și, totuși, el vine. Așa a 
văzut că procedează Ion Mun
teanu. Odată, Anton Hanț a 
observat că drugul de cone
xiune de la schimbarea linii
lor începe să cedeze. Pînă să 
vină ceilalți membri ai echi
pei, l-a reparat singur.

Aurel Urban, revizor de 
cale : s-a sculat din zori și a 
pornit întins către un punct 
al liniei unde terenul era ta- 
sabil. Acolo l-a aflat și pe Ion 
Munteanu, venise și el. Noap
tea plouase mult și terenul în
cepuse să se lase. Cînd a so
sit echipa, el lucrau de zor la 
întărirea liniei.

(Agerpres)

productivitate sporită
au făcut diverse propuneri de 
folosire mai bună a utilajelor. 
Ele n-au uitat totodată să evi
dențieze exemplul fruntașilor 
‘cuptorarul Petru Moldovan, 
laminoristul Ion Ivițoni sint 
numai doi dintre aceștia), să le 
ceară să-și împărtășească me
todele lor de muncă prin ga
zeta „Vorbește postul utemlst 
de control”.

Paralel cu măsurile tehnice 
șî organizatorice stabilite pen
tru creșterea productivității 
muncii, in uzină se desfășoară 
o largă acțiune de îmbogățire 
a cunoștințelor profesionale. 
La cursurile de ridicare a ca
lificării, care anul acesta au 
fost mai bine organizate, par
ticipă cu 20 la sută mai mulți 
muncitori, majoritatea dintre 
aceștia fiind tineri. Paralel cu 
aceasta la noi se pune un mare 
accent pe conferințele tehnice. 
S-a căutat ca ele să cuprindă 
teme legate de creșterea indi
cilor de utilizare, de îmbună
tățirea calității produselor și 
creșterea productivității mun
cii.

Desigur scoțînd în relief

cit timpul e 
cu atît mai 
fie afară, să 
ceva care să

Mihal Lupa, meseriaș de 
cale : iarnă, vară, cind plouă, 
cind ninge, el e pe linie. Așa-i 
meseria sa. cu 
mai nefavorabil, 
mult trebuie să 
nu se întimple 
deruteze siguranța circulației. 
Lucrările pe care le execută 
primesc numai calificativul 
„foarte bine Muncește așa 
cum l-a Învățat. în echipă. Ian 
Munteanu.

Anton Hanț. Aurel Urban. 
Mihai Lupu și încă alții, alții 
— tot atît de pricepuți și pă
trunși de înțelegerea datoriei 
pe care o au, nu-și precupețesc 
efortul și nici energia. Așa 
s-au deprins zi de zi — pe un 
drum de douăzeci de kilome
tri. Drumul. e însă mult, mai 
lung, se continuă în fiecare 
din ei, în toată echipa. Cu el 
ai putea înconjura continente
le. La începutul acestui drum, 
stă exemplul și munca șefului 
echipei, Ion Munteanu.

Și drumul continuă astfel, 
mereu mai pasionant...

STELIAN MIHUȚ
merceolog la C.F.R.-Arad

Cocteil cu ocazia 
expoziției industriale 

italiene
de Comerț a R. 
oferit vineri seara 

cu ocazia expoziției

p.Camera 
Romîne a 
un cocteil 
industriale italiene, organizată 
la București.

Au participat membri ai 
conducerii Ministerului Co
merțului Exterior și ai altor 
ministere, ai Camerei de Co
merț a R. P. Romîne, funcțio
nari superiori din M.A.E., di
rectori de întreprinderi de stat 
pentru comerțul exterior, zia
riști.

Au luat parte dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul Ita
liei în R- P. Rommă, membri 
ai legației, oameni de afaceri 
și industriași italieni, , repre
zentanți ai firmelor partici
pante la expoziție.

unele din principalele căi prin 
care am sporit indicii de utili
zare a agregatelor nu putem 
spune că rezervele sînt epui
zate. Dovadă a constituie re
centele dezbateri ce au avut 
loc în uzină cu ocazia analizei 
posibilităților de sporire con
tinuă a productivității muncii. 
Evidențiindu-se o serie de re
zerve interne prin a căror pu
nere în valoare se poate ob
ține un spor de productivitate 
de 15 la sută, colectivul nostru 
s-a angajat să Obțină pînă Ia 
sfîrșitul anului un spor de 14 
milioane lei Ia producția glo
bală.

Organizația U.T.M. ne poate 
desigur ajuta și- în viitor pe 
diverse căi pentru ca întregul 
nostru colectiv să-și îndepli
nească exemplar sarcinile ce-i 
revin. Urmărirea în continuare 
a modului în care tinerii își 
organizează locul de muncă, 
cum își îngrijesc si folosesc ei 
utilajele sînt numai două din
tre aceste căi. in activitatea pe 
care o desfășoară în procesul 
de producție tinerii vor primi 
tot sprijinul conducerii uzinei.

O MOȘTENIRE CU BU
CLUC : Sala Palatului R. P. 
Romîne (orele 19,30 — seria de 
bilete T80). Patria (10; 12; 14; 
1630; 18.45; 21), I- C. Frimu 
9,20; 11.45; 14, 16.15; 1830; 21 
— grădină 20.30) O PERLĂ 
DF MAMÂr Magheru (10: 12: 
14.15: 1630: 18,45: 21). grădina 
Progresul (orele 20.3GL MIS
TERELE PARISULUI — ci
nemascop : rulează la cine
matografele Republica (8: 10: 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.15), 
București (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15), 23 Au-
gust (10; 12; 14,30; 16,45;
19; 21,45), Ștefan cel Ma-
re (8.45; 

; 20),
ii; 13,15 : 15,30;

17,45 G. Coșbuc (8,45;
ii; 13,15 15.30 ; 17.45,
20). Stadionul Dinamo (o- 
reie 20,15), Arenele Libertății 
(orele 20,30). Grădina 13 Sep
tembrie (orele 21,30), Patinoa
rul 23 August (20,45). CLU
BUL CAVALERILOR — 
cinemascop : rulează la cine
matografele 1 Mai (10 •
12: 15,30 ; 18; 20.30), Arta
(16; 18; 20 — grădină 20.30).
ESTRADA. ESTRADA : ru
lează la cinematografele V. 
Alecsandri (15: 17: 19; 21). E. 
Pavel (10; 12: 15; 17; 19: 21 
— grădină 20.30). Grivița (10; 
12; 16; 18: 20). Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Stadionul Gfulești 
(orele 20,30). ROCCO ȘI FRA
ȚII SAl — ambele serii : Tine
retului (9; 12,30; 16; 19,30). 
ORDINUL ANNA : rulează la 
cinematografele Victoria (10; 
12,15; 14,30; 1630; 18.30; 2030), 
Gh. Doja (10; 12; 16,30; 18.30;
20,30).  CEREOMUȘKI: Central 
(10.30; 12,30; 14.30; 16.30; 18,30;
20,30).  C-tin David (16; 18.15;
20,30).  CĂPITANUL FRACAS- 
Se — 1 cinemascop : Lumina 
(10; 12; 14; 16 18,15, 20.30).
PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII la orele 10 la ci
nematograful 13 Septembrie. 
ADORABILE SI MINCINOA
SE : 13 Septembrie (11.30;
13.45; 16; 18.15: 20,30). Moșilor 
(15; 17,15; 19.39 — grădină

Concertul mult visat
O coproducție ungaro * cehoslovacă

Scenariul : Mâriâssy Judii 
Regia : Mâriâssy Felix 
Imaginea : IHes Gyorgy 
Muzica : Stepan Lucky

In rolurile principale : Ruttkay Eva. Jana Brejchova, 
Găbor Miklos.

Fabrica de spirt Rădăuți !

ANGAJEAZA |
2 ingineri chimiști ;__________ I

2030). PROGRAM DE FILME 
DOCUMENTARE rulează de 
la orele 10 pînă la orele 21 In 
continuare Ia cinematograful 
Timpuri NoL MISTERUL CE
LOR DOI DOMNI „N" : ru
lează la cinematograful Maxim 
Gorki (16.15; 18,30; 20,45). PE 
URMELE BANDEI . rulează la 
cinematografele Giulești (10; 
12: 14; 16 18,15; 20.30). Uni
rea (16: 18: — grădină 20.30). 
Olga Bancic (15; 17; 19 — 
grădină 20.30). DOCTOR IN 
FILOZOFIE: înfrățirea între 
popoare (16; 18.15; 20 30).
Alex. Sahia (10; 12; 16.30;
18.30) . 16 Februarie (16: 18;
20). Libertății (10; 12; 14;
16,30; 18,30 — gr dină 20,30). 
OMUL CU DOUA FETE: Cul
tural (16; 18; 20). O VIAȚA:
rulează în continuare de la 
orele 9.30 pînă la orele 21 la 
cinematograful Alex. Popov. 
DRACUL SI CELE ZECE PO
RUNCI — cinemascop; 8 Mar
tie (15; 1730; 20 — grădină
20.30) . AVÎNTUL TINEREȚII
— cinemascop; V. Roaită 
(10,15; 12; 15. 17; 19). TAU- 
NUL : Flacăra (16, 18.15;
20,30).  DESCOPERIREA CUI 
JULIAN BOLL : rulează Ia 
cinematografele T. Vladimi- 
rescu (16: 18; 20). Ilie Pintllie 
(16; 18; 20) TU EȘTI MINU
NATĂ* grădina V Roaită (ore
le 20,30). Miorița (9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 21). Volga (9,45 ; 12; 
14.15 ; 16.30: 18.45; 21). Gră
dina Alex sahia (20,15). POM
PIERUL ATOMIC : Munca 
15; 17: 19; 21). Grădina 23 
August (orele 21). NOUA 
PRIETENA A TATII : rulează 
la cinematografele Popular 
(16: 18.15; 20.30). M Eminescu 
(16. 18,15; 20.30) COLEGII: 
rulează la cinematografele 
Luceafărul (15; 17.15: 19.30 — 
grădină 20 30) Drumul Serii 
(16; 18; 20) LEGEA E LEGE : 
rulează la cinematograful G. 
Eacovia (15,30; 18; 20.15).
FESTIVALUL CHAPLIN, ru
lează la cinematograful 30 De
cembrie (16; 18.15; 20.30).

interver.it
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Luări de poziție împotriva Demonstrații la Londra pentru eliberarea

creării Federației Malayeze
KUALA LUMPUR 12 (Ager

pres). — Agențiile de presă re
latează că mai multe partide po
litice din Malaya își manifesta 
deschis opoziția față de semna
rea acordului de la Londra în 
legătură cu crearea Federației 
Malayeze, ce urmează flă in
tre în vigioare la 31 au
gust a.c. Partidul Frontul Popu
lar Socialist din Malaya, arata 
într-o declarație dată publici
tății că această federație este 
run produs al neocolonialismu- 
lui”. In declarație se subliniază 
că includerea Malayei în aceasta 
federație este incompatibilă cu

----- •------ ------  

Pentru încetarea 
experiențelor cu 
arma nucleară

Scrisoarea lui John Berna!

LONDRA 12 (Agerpres). — 
John Bernal, președintele exe
cutiv al Consiliului Mondial al 
Păcii, a adresat participanți- 
lor la tratativele dintre cele 
trei puteri, ce se vor deschide 
la 15 iulie la Moscova, în pro
blema încetării experiențelor 
cu arma nucleară, o scrisoare 
în care, printre altele, spune : 
„Sperăm că majoritatea ome
nirii, care și-a exprimat do
rința de a pune capăt expe
riențelor nucleare, ceea ce ar 
duce ulterior la adoptarea de 
măsuri în domeniul dezarmă
rii generale și totale, nu va fi, 
de data aceasta, dezamăgită".

Consiliul Mondial al Păcii, 
împreună cu numeroase alte 
organizații pentru apărarea 
păcii, cere de mai mulți ani 
încetarea tuturor experiențe
lor nucleare. După cum vă 
este cunoscut, această cerință 
a fost formulată energic în 
cursul numeroaselor marșuri, 
la congrese și la alte forme de 
manifestări populare în toate 
părțile lumii.

Un acord cu privire la in
terzicerea experiențelor nu
cleare, încheiat între marile 
puteri nucleare, scrie Bernal, 
ar constitui în prezent o mă
sură cît se poate de îmbucu
rătoare, un prim pas spre țe
lul comun, dezarmarea gene
rală și totală și ar genera noi 
sentimente de încredere.

„La tratativele dv, scrie pre
ședintele exeefutiv al Consiliu
lui Mondial al Păcii, vă veți 
bucura de un nou avantaj și 
anume că datorită succeselor 
științifice obținute în ultimul 
timp în domeniul detectării 
experiențelor, oamenii de 
Știință sînt de părere că nu 
există dificultăți tehnice de 
netrecut pentru obținerea u- 
nui acord cu privire la inter
zicerea tuturor experiențelor 
nucleare. Dumneavoastră vă 
revine o mare răspundere, 
anume aceea de a manifesta 
dorința sinceră și hotărîrea 
comună de a ajunge la un 
acord. Acest element de im
portanță vitală a lipsit, după 
cum se vede, de multe ori 
pînă acum.

Vâ transmitem speranțele 
noastre și cele mai bune 
urări”.

statutul eau de țară independen
ta. Această apreciere este con
firmată și de faptul că în acordul 
de creare a Federației Malayeze, 
semnat la 8 iulie la Londra, ae 
stipulează, între altele, „dreptul 
Angliei de a-și menține în con
tinuare bazele sale militare aflate 
în teritoriile incluse în proiec
tata federație”. Partidul Islamic 
Panmalayez, într-o telegramă a- 
dresată premierului Macmillan, 
își exprimă opoziția hotărîtă 
față de Federația Malayeză a că
rei înfăptuire eate contrară aspi
rațiilor legitime de independență 
națională ale poporului malayez. 
Burhanuddin, președintele aces
tui partid, a declarat că va de
pune o moțiune de neîncredere 
în guvern la viitoarea sesiune a 
parlamentului în legătură Cn Fe
derația Malayeaiei.

Secretarul comitetului executiv 
al aripei Perak a Partidulni la
burist malayez a declarat că pro
iectata federație „constituie un 
complot al colonialiștilor brita
nici”.

Opoziția creseîndă față de Fe
derația Malayeză, manifestată 
după semnarea acordului de la 
Londra, a provocat neliniște ți 
îngrijorare în cercurile oficiale. 
Purtătorul de cuvînt al Foreign 
Office-ului ți-a exprimat „regre
tul” în legătură cu opoziția In
doneziei fața de crearea Federa
ției Malayeze.

TINERETULUI
jHrilții

Conferința studenților 
din țările în curs 

de dezvoltare
BRASILIA 12 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
Prensa Latina, la 11 iulie și-a 
început lucrările in localitatea 
Salvador de Bahia (Brazilia) 
conferința studenților din (fi
rile în curs de dezvoltare, con
vocată din inițiativa Uniunii 
naționale a studenților din 
Brazilia. La confarință parti
cipă reprezentanți ai studenți
lor din 30 de țări.

Ordinea de zi a conferinței 
cuprinde trei puncte: „Stu
denții $i lupta de eliberare 
națională", „Universitatea și 
procesul de dezvoltare", „Ță
rile în curs de dezvoltare și 
pacea".

Prima ședință a conferinței a 
fost prezidată de delegatul stu
denților din Peru — Mario 
Castillo. Au luat cuvîntul de
legați din Ghana, India, Costa 
Rica și Brazilia.

O acțiune a S. U. A.

împotriva Cubei
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

într-o nouă acțiune îndreptată îm
potriva poporului cuban, Departa
mentul de Stat al S.U.A. a anunțat 
că Ministerul Finanțelor al S.U.A. 
a hotărît să interzică tranzacțiile 
financiare cu Cuba și să blocheze 
bunurile cubane aflate in băncile 
Statelor Unite, precum și in filia
lele din străinătate ale băncilor a- 
mericane. Comunicatul remLs pre
sei menționa totodată că adminis
trația Kennedy ..speră că și 
alte țări din America Latină vor 
urma exemplul Washingtonului*

La lt iulie, relatează agenția 
France Presse, delegația cubană la 
O.N.U. a remis Secretariatului 
O.N.U. o scrisoare de protest Îm
potriva blocării depozitelor banca
re cubane de către guvernul ame
rican. Carlos Lechuga, reprezen
tantul Cubei la O.N.U., informează 
pe secretarul general că, in urma 
recentelor măsuri luate de S.U.A., 
fondurile misiunii cubane la 
O.N.U., precum și conturile perso
nale ale membrilor misiunii au fost 
blocate. Lechuga precizează că a- 
ceste fonduri blocate includ contri
buția benevolă a Cubei la progra
mul de extindere a aj«terulau teh
nic. acordat de către O.N.U. In 
scrisoare. acțiune* guvernul»! 
S.U.A. este calificată drept vioUre 
flagrantă a Cartei Națiunilor Uni
te. „Această măsură abeordă. «e 
spune In xcrisoere, pun* Ln primej
die prestigiul, aa^ntate* șa efici
enta O.N.U.. deoarece Națiutle 
Unite pot deveni un instrument su
pus fanteziei nord-americane-. 
Menționlnd că delegația cabană 
eate împiedicată fa funcționeze 
normal, reprezentantul Cabfa cere 
secretarului general fa facă tu de 
hunele oficii pentru a a®Egara res
pectarea drepturilor delegație» ca
bane la O.N.U.

Presa cabană refermdu-ee ja mă
sura luată de guvernai S.U_A_ a 
califică drept un act agraaJv îm

potriva poporului cuban. „Departa
mentul de Stat urmărește să cre
eze Cubei greutăți In comerțul ex
terior cu unele state capitaliste ți 
să îngreuneze activitatea diploma
tiler cubani în țările din zona do
larului", subliniază ziarul „Noti- 
clas de Hoy“.

PrczcnR romlr.cșli 

ld Icstlidlul Ulmului

de ld MOSCOld
MOSCOVA 12 — Coresponden

tul Agerpres transmite :
De cinci zile »e deafățoarâ la 

Moicora cel de-al II1-lea Festi
val internațional al filmului. 
Pînă în prezent aa foit vizionate 
de jurii și un numere» public 
peste 20 de filme de lung fi icurt 
metraj. Mii de moacoviți umplu 
fi sălile cinematografelor unde 
rulează filmele in afară de cmi- 
c*n. Așa. Aa pildă, filmul -Ca- 
diu' a rulai pînă acum pa

L« jCaaa zâmiftUar"1 < aamt lac 
a rafii—re a Jofagaffai de amaoșu 
raniai ea lîarijri —serici

Ca aa dee-iu ■—eres ar-
■ i'Ui A «or Mle da la ^Caaa 
rrnXâ « jfa.rrartfar' pe taaaa JLi- 
■aaB—acee/aJ fi pragremF* 
La 12 talia, la —am jaram aUr- 
aafîaaal « fafa caria Ta j gi tefad 
dalagfatian de ouaașU români, 
Mikaaa CUargAfa.

miri de 15 ■—fa. U

deținutilor politici greci
LONDRA 12 (Agerpres).— 

După cum anunță agenția 
Reuter, în cursul zilei de 11 
iulie, la Londra au continuat 
demonstrațiile în sprijinul 
cererii de eliberare a deți- 
nuților politici greci, organi
zate de „Comitetul celor 
100“ cu prilejul vizitei în 
Anglia a regelui și reginei 
Greciei. Potrivit agenției, 
hotelul Claridge, unde în
seara zilei de joi suveranii
greci au oferit o recepție, a 
fost înconjurat de puternice 
cordoane de poliție pedestră 
și călare. Circulația pe stră
zile învecinate hotelului a
fost blocată de camioane.
mașini și motociclete, așe
zate de-a curmezișul străzi
lor de poliție pentru a îm
piedica accesul demonstran
ților, precum și desfășurarea 
unui marș, organizat de ^Co
mitetul celor 100“ pe stră
zile Londrei.

Potrivit relatărilor cores
pondentului din Londra al 
agenției France Presse. între 
un grup de aproximativ 500 
de demonstranți, care au în
cercat să ajungă In fața ho
telului Claridge, și poliție au

avut Ioc puternice ciocniri. 
75 de demonstranți au fost 
arestați.

Pe de altă parte, anunță 
agenția France Presse, în 
cursul dimineții de 11 iulie 
primul ministru al Greciei, 
Pipinelis, care se află în vi
zită în Marea Britanie, în 
prezența ambasadorului grec 
la Londra a primit în au
diență pe Betty Ambatielos, 
soția lui Antonios Ambatie
los, deținut politic în închiso
rile grecești din anul 1948, 
însoțită de doi deputați ai 
parlamentului britanic. Betty 
Ambatielos a înmînat lui 
Pipinelis o scrisoare adresată 
suveranilor greci în care 
cere eliberarea soțului ei.

In legătură cu lupta pen
tru eliberarea deținuților po
litici din închisorile grecești, 
cunoscutul luptător pentru 
pace și filozof, lordul Ber
trand Russell, într-o decla
rație dată publicității Ia 11 
iulie la Londra, a spus că 
..demonstrațiile pentru eli
berarea deținuților politici 
greci vor continua atît in 
Anglia, cit și în Grecia".

Noi incidente rasiale

in statul Maryland
NEW YORK 12 (Agerprw). — 

Autoritățile aa decretat Jecea 
marțială” în o rața I CaKjbradge 
(■tatăl Maryland) |i aa ardaaat 
trimiterea a 400 membri dia gar
da națională în aeeit any ea 
urmare * unor noi incidente ra
siale petrecute in noaptea de 11 
spre 12 iulie. Potrivit agenției 
France Preaae, aproximativ 1 MO 
de albi aa încercat să atace 3M 
de negri care demonitraa in 
itmn de protest impatrivj Iezi
lor cu caracter rasist. Huliganii 
rasifti s-au îndreptat apei spre 
cartierul negrilor din Cambridge, 
unde au deschis fecal împătriră 
persoanelor întîluite pe străai ri 
au incendiat două locuințe ale 
negrilor. Poliția a lansat grena
de cn gaze lacrimogene |i a dat 
drnmnl la cîini puliti<li -pentru 
a împrăștia mulțimea negrilor'*.

După cum transmite aaenția 
U.P.I„ în orașul Cambridge an 
fost instituite restricții de circu
lație în timpul nopții |i toate 
magazinele au primit ordinul fa 
ae închidă la ura 7 scara.

Ciocnirile între albă (î necri an

PE SCURT PE SCURT

î De la Magdebur
i la Gera

continuat în tot cursul nopții, a- 
cest oraș prezentindu-ae, după 
cum scrie agențis U.P.I., „în 
pragul războiului civil”.

Noi incidente rasiale au izbuc
nit la 11 inlie |i în orașul Sa
vannah (Georgia), unde aproxi
mativ 2 000 de negri au mani
festat în fața primăriei și a în
chisorii orsșnlni.

împotriva negrilor poliția a a- 
rnneat grenade cu gaze lacrimo
gene și a încercat să-i împrăștie 
folosind furtunuri de incendiu.

Potrivit agențiilor occidentale 
de presă, ziua de 11 iulie poate 
fî considerată drept începutul 
»ei noi campanii de acțiuni pe 
•cari largă a populației de cu
loar? din S.U.A. în favoarea re
cunoașterii drepturilor cetațe- 
ocfti. In afara marilor demon
strații din Cambridge și Savan
nah. în această zi sute de negri 
am organizat manifestații de pro- 
1e*t la Boston, New York, Dan
ville. Clankville. Fayetteville, A- 
mericu, Laredo. Peste tot poli
tia a operat arestări în rindurife 
demonstranților.
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imagini 
deveni-

l Urnele 
jerlineze 
;erfi indescifrabi- 
e, treptat pierzîn- 
iu-se la orizont. 
Panglica asfaltată 
a autostrăzii se a-

vînta într-un gest larg către 
Magdeburg, vegheată pe 
locuri de trupurile svelte ale 
copacilor. După trei ore de 
drum, cu rare schimbări de de
cor, apropierea de Magdeburg 
ne-a semnalizat-Q faimosul rîu 
Elba al cărui nume 
îl consemnează nu 
numai geografia, ci 
și o istorie apro
piată de anii aceș
tia.

Magdeburgul a 
fost primul oraș în 
care a poposit delegația C.C. 
al U.T.M. In vizita pe care 
a întreprins-o în R. D. Germa
nă la invitația Consiliului Cen
tral al Tineretului Liber Ger
man (F.D.J.). Intîia cunoștință 
cu orașul am făcut-o din goana 
microbuzului. Dar orașul de pe 
Elba ne-a devenit lesne fami
liar.

Drept prefață la vizita în o- 
raș a servit o întîlnire cu pri-

a-

produse sînt cunoscute în re
publică. Una din aceste uzine 
a vizitat-o și delegația 
U.T.M. — Uzina „Karl 
Această uzină, firește 
dimensiuni și cu o altă 
taie industrială, are o 
de 115 ani. In prezent, între
prinderea produce piese pentru 
aparate de măsurat, armături 
de tipuri diferite etc. Se produc 
piese care cîntăresc doar... 50 
de grame și altele care ating 
greutatea de 20 tone.

C.C. al 
Marx". 
la alte 
capaci- 
tradiție

HtUiUilrutH
In uzină am iacul cunoștință 

cu multi tineri iar pe unii i-ani 
revăzut, deoarece erau cunoș
tințe mai vechi, din timpul ce
lui de-al Vll-lea Congres al 
F.D.J. Printre aceștia se alia 
Renate Pfeiffer. Tocmai în ziua 
aceea ii apăruse un articol în 
ziarul local. Scria tinăra mun
citoare : „Merită sâ fii tînăr, 
dar trebuie să știi să-ți trăiești 
tinerețea Renate Pfeiffer nu

imagini variate, cu un pitoresc 
specific, ca într-un film docu
mentar. Leipzigul l-am cunos
cut doar fugar. Din acest oraș 
păstrăm insa amintirea unei în
suflețite convorbiri cu membri 
ai comitetului F.D.J. de Ia U- 
niversitatea „Karl Marxu. A- 
ceasfe. este una din cele mai 
vechi universități germane, în
ceputurile ei fiind consemnate 
în anul 1409. In prezent 11000 
de studenți învață în cele 9 fa
cultăți, iar încă 6 500 de tineri 

urmează cursurile 
serale și fără frec
vență. Problema 
principală a mun
cii F.D.J. în uni' 
versitate — ne-au 
relatat interlocuto- 
torij noștri — este

aceea de a forma la studenji o 
atitudine socialistă față de sta
diu. față de îndatoririle lor în 
societate.

Din nou la drum. Ne îndrep
tăm către Gera. Orașul acesta 
are cartiere peste care au tre
cut multe secole. Vlzitîndu-le 
întorci parcă paginile unul al
bum de stampe, călătorești în- 
tr-un manual de istorie. Te im
presionează imaginea dăltuită

O nouă construcție a îmbogățit

■ LONDRA. Luînd cuvîntul la 
11 iulie în Camera Comunelor. la
buristul Zi lJi acuș l-a întrebat pe 
primul ministru Macmillan dacă 
reprezentantul Angliei la tratative
le de la Moscova, privitoare la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară, va propune includerea 
în acord a unui punct care să pre
vadă interzicerea experiențelor 
subterane „fără nici un alt control 
în afara stațiilor seismice automa
te". Un asemenea acord, a decla
rat Zilliacus, ar contribui mai mult 
la stabilirea unei încrederi inter
naționale și este puțin probabil că 
va fi încălcat. Premierul Macmil
lan a evitat sa dea un răspuns di
rect, declarînd că în stadiul actual 
ar fi irațional să se facă propu
neri deosebite, sau să se stabileas
că o metodă sau alta.

• MOSCOVA. — La 12 iu
lie, membrii delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. P. Ungare au vizitat uzina 
de avioane din Moscova. în 
piața uzinei a avut Iod un mi
ting, la care a luat cuvîntul 
Janos Kadar.

Statele africane cer 
convocarea 

Consiliului de Securitate

• NBW YORK. La 11 iulie dele
gații țărilor africane la O.N.U. au 
Înmînat președintelui Consiliului 
de Securitate două scrisori însoțite 
de note explicative în oara cer 
convocarea imediată a Consiliului 
de Securitate pentru a discuta po
litica de apartheid din Republica 
Sud-Africană, precum și situația 
din coloniile portugheze din Africa.

In cele două scrisori se subli
niază că atît situația din R.S.A., 
cît și situația din coloniile portu
gheza din Africa se agravează 
continuu. Acest fapt reclamă lua
rea de măsuri urgente pentru a se 
pune capăt politicii de discrimi
nare rasială în Republica Sud- 
Africană și pentru acordarea cît 
mai grabnică a independentei co
loniilor portugheze din Africa.

Scrisoarea a fost semnată de 
delegații a 32 țări africane membre 
ale O.N.U.

• LOURENCO MARQUES. — 
După curn relatează corespon
dentul din Lourenco Marquea al 
agenției Reuter, Ia 11 iulie poli
ția portugheză a arestat pe dr. 
Eduardo Mondlaine, conducător 
al Frontului de eliberare din Mo- 
zambic, cea mai mare organiza
ție politică pe care autoritățile

colonialiste portugheze aa inter
zis-o. Tot la 11 iulie poliția por
tugheză a arestat alți 15 membri 
ai acestei organizații pe ore i-a 
transportat «ah o putermo es
cortă la Lourenco Marquea, cen
trul administrativ al coloniei Mo- 
zambic.

Procesul Globke

• BERLIN, In ședința de la 
11 iulie a procesului criminalului 
de război H. Globke au continuat 
dezbaterile asupra Toiului acuzatu
lui în crearea legilor rasiste ale 
naziștilor. Au fost audiați numeroși 
martori care au arătat în depozi
țiile lor participarea lui Gdohke Ia 
săvîrșirea crimelor odioase din 
timpul naziștilor.

dependenței. Dup* nm 
ști*. Keivs. cm

la 12 deombrig ir

SAIGON. — L> 12 iulie. Tri
bunalul mditsr <lm Saison a 
pronunțat aesxanța in procesul

Filme romînețl) 
prezentate in Brazilia

• RIO DE JANEIRO — Re 
cent, postul de televiziune din 
orașul Go ian a-Brazilia a trans
mis filmul românesc „Hora', 
iar la cinematograful „Sania 
Maria* din același oraș a fost 
prezentat filmul „Darclee , în 
fața unor directori de institute 
de învățamînt superior, oa
meni de artă și cultură, profe
sori universitari și a unul nu
meros public. Ambele filme 
s-au bucurat de succes.

De un frumos succes în rîn- 
dul publicului și specialiștilor 
se bucură și expoziția cărții 
romînești, deschizi de cîteva 
zile în acest oraș.

• LONDRA. — Averell 
Harriman, care va reprezenta 
Statele Unite la apropiatele 
tratative de la Moscova cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, a 
sosit la Londra venind de la 
New York. El se va consulta 
cu membrii guvernului englez.

• LONDRA. — Intr-o de
clarație făcută de ministrul de 
război al Angliei, P. Thorney- 
croft, acesta a subliniat că. în 
conformitate cu acordul reali
zat între guvernul Angliei și 
Kenyei, trupele engleze vor fi 
retrase din Kenya în timp de 
un an de la data obținerii in-

de lovitură de stat care a *-. 
vut loc tn nofamhrie 1M0.

După cum relatează 
ția France Pun*- nouă dintre 
conducătorii < < ■npintnlu» a_
fcat condamnat; la moarte in‘ 
contumacie- Totooaxă tribuna-1 
Iul a crai damnat la închisoare' 
pe termene între 5 șt 8 anii 
alte 20 de persoane.

Ares 1 Ari la Repehlice 
Sud AJricuuă

• jOHASXESaUtG. — Ai.;.. 1
tâțile aia Mepabbe* Sud-AIriccr.i 
continuă campania de rapresKffîi < 
la oare tale aupafa populația ain- < 
când In lupta Impair rra politicii 
de discriminare raaiafa. proatorti- 
ffl de ffuvemuJ Verwoerrf. Dope' 
cum reJa leafa ageopde da pierii. 
In noaplec de 11 v>* 12 iuhe par ( 
li)ia zud-aiiicaaa * arexln' fia Jo
hannesburg alte 17 paretxme. Pria- 
tre acestea se aild și Waller Si- 
sulu, ioat tecTtiar al partidului < 
Congreaal .National Alrieen. inter 
zii de către autoritățile ratute. 
După cuni »e Știe. Sieula care a1 
fost condamnat la 6 ani Închisoare* 
zuh n fitter jin de a li mândru al a- 
cestui partid a reușit fa evadeze 
din Închisoare In Jzzaa aprilie. 
Autoritățile md-airicnne oferit 
un premiu de 3 GM lire steriiae i 
pentru prinderea fui. <

In parlamentai algerian
i

• ALGER. — Adunarea -Ve- 
ționala Conitituaniă « Algeriei a * 
adoptat, în prezența a peite IvO' 
de depuiați, legea eu privirea la 
investițiile de capital străin. 
Legea prevede pentru investițiile 
străine o serie de garanții fi ( 
avantaje, mai ulei in dameuiul < 
fiscal.

In timpul dezbaterilor pe mar
ginea acestui proiect de lege, o 
serie de depuiați și-au exprimat1 
temerea că aceste investiții nu 
sînt compatibile cu „orientarea 
socialista ’ a Algeriei.

Pojfixnnn din Venezuela tiou lovituri grele Gutoritâjilor de 
la Caracas. In fotografiei luptători din forțele patriotice de 

guerilă

Lovitură de stat în
QUITO. — 12 (Agerpres). — Pen

tru a doua oară în cursul ultime
lor 17 luni, in Ecuador a avut loc 
o lovituri de stat militară.

După cum anunță agențiile de 
presă occidentale, o junta militară 
compusă din reprezentanți ai celor 
trei armate 9> ministrul adjunct 
de război a preluat joi puterea la 
Quito, după ce s-a procedat la a- 
restarea președintelui Arosemena. 
Potrivit unui post de radio din 
Quito, interceptat la Lima, pala
tul prezidențial a fost încercuit de 
vehimle blindate și de numeroase 
trupe, în timp ce Arosemena a 
fost arestat in propiul său birou. 
(Președintele Arosemena 6e află 
in fruntea stalului din anul 1961, 
iar anul viitor urmau să aibă loc 
noi alegeri generale in țară).

Potrivit agențiilor de presă, după 
lovitura de stat, in Ecuador s-a 
instaurat un reqim militar strict, 
iar șefii militari care au preluat 
puterea au proclamat legea mar
țială. fl

Agenția France Presse menționea
ză că un document dat publicității 
de către junta militară în seara 
zilei de 11 iulie precizează că în 
virtntea legii marțiale autoritățile 
civile sînt puse sub jurisdicție 
militară ca $i toate serviciile pu
blice. Documentul subliniază, de 
asemenea, că forțele armate vor 
răspunde imediat si fără avertis
ment tuturor atacurilor împotriva 
lor și vor repima orice „atentat” 
sau ,.sabotaj" împotriva serviciilor 
publice. Orice acte împotriva noii 
jante ..vor fi supuse justiției mili

tare și judecate sumar”. „Orice 
grevă sau părăsire a lacralui, ie 
spune in document, va fl conside
rată drept act subversiv și condu
cătorii sindicali vor fi trași la răs
pundere". Documentul, după cum

menționează agenția, interzice ori
ce manifestare sau reuniune în 
locuri publice și precizează că 
garanțiile constituționale sînt sus
pendate. Se prevăd sancțiuni îm
potriva proprietarilor ziarelor care 
nu se vor supune dispozițiilor cu 
privire la cenzură.

Agențiile de presa menționează 
că, potrivit știrilor parvenite din 
Ecuador, junta militară a procedat 
la numeroase arestări in rîndurile
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mărul Magdeburgului, Sonne- 
mann, care a evocat trecutul 
zbuciumat al acestei străvechi 
așezări ca și prezentul de mun
că constructivă. Magdeburgul 
are o vîrslă de peste 1 OOG de 
ani. Existența Iui a fost pome
nită lnir-o cronică care datea
ză de prin anul 900. Secolele 
care s-au perindat prin pagi
nile istoriei amintesc prima dis
trugere a orașului în 1631. Nu
mai că flăcprile care au mistuit 
atunci îngrămădirea de străzi 
strimte au provocat distrugeri 
ce nu se pot compara cu cefe 
produse de bombele americane 
care în 1945, cu puțin înainte 
de terminarea războiului, au 
transformat In ruine — într-o 
singură jumătate de oră —
proape întregul oraș. Numai In 
zonele centrale distrugerile a- 
tingeau 86 la sută. 16 000 de 
oameni zăceau uciși sub mor
manele fumeglnde de moloz. 
Reconstrucția orașului a solicij 
tat un efort ale cărui propor
ții pot fi apreciate de cel ce vi
zitează astăzi orașul. Pretutin
deni te întimpină imaginea op
timistă a noilor construcții. Ni
căieri In R. D. Germană nu am 
avut atit de pregnantă ca aci la 
Magdeburg imaginea de șan
tier. Șantierul te înconjoară 
din toate părțile. Macaralele- 
turn domină peisajul urban lu- 
îndu-se la întrecere cu. silue
tele clădirilor pline de prospe
țime ce abia au dezbrăcat vest- 
mlntul de schele. Dar munca 
de refacere a Magdeburgului 
nu a ajuns încă la capăt. Mai 
sînt încă multe de făcut, după 
cum ne spunea arhitectul ora
șului Wehrich.

Orașul de pe Elba determină 
interesul vizitatorului nu nu
mai prin noile trăsături arhi
tectonice pe care le dobîndește. 
în acest oraș se găsesc între
prinderi industriale ale căror

Ecuador
personalităților politice ale ve
cinului regim. Astfel, in afară de 
Arosemena, care ■ fost arestat și 
dus la aeroport pentru a pleca cu 
tin avion spre Panama, în exil, au 
fost arestați Renaldo Maria Dona- 
so. vicepreședinte a] republicii și 
președinte a] Congresului, Gustav 
Arosemena fratele președintelui. 
A. Goi Iar Ruilova. guvernatorul 
provinciei Guayas, și alții.

Agenția France Presse relevă 
că întreaga activitate in țară este 
paralizată.

In c.uda amenințărilor proferate 
si a măsurilor luate de nona junta 
militară, populația orașului Quito, 
curind după instaurarea noului 
regim de teroare, și-a spus cuvin- 
tul împotriva militarilor. După 
cum menționează agenția France 
Presse, a mulțime de oameni s-au 
adunat in fata palatului preziden
țial din Quito manifestind împo
triva loviturii de stat. Mulțimea a 
refuzat să se Împrăștie I® cererea 
militarilor care păzeau palatul. 
Din ordinul juntei militare au fost 
lansate grenade lacrimogene și 
focuri în aer, amenințindu-se cu 
tir de mitralieră.

La Guayaquil au avut loc, dc 
asemenea, mari demonstrații de 
stradă care, potrivit agenției Uni
ted Press international, „cereau 
să se opună rezistentă noii dic
taturi militare". Însuși primarul 
orașului a convocat o nouă de
monstrație în piața centrală a o- 
Tașuluî în semn de protest împo
triva juntei militare.
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peisajul Magdeburgului: hotelul „International” care își va des
chide porțile peste cîteva zile.

dădea „lecții", nu oferea „re
țele”. Ea vorbea doar despre 
propria experiență și exemplul 
ei ni se pare suficient de con
vingător. Strungăriță, ea în
vață neîncetat, preocupată să 
nu rămînă în urmă. Năzuiește 
să absolve o școală de maiștri 
și visul acesta luptă cu perse
verență spre a-l împlini. Renate 
înțelege însă că entuziasmul 
tinereții nu poate fi pus pe de
plin în valoare dacă nu se îm
bină cu profunda experiență a 
muncitorilor vîrstnici.

La capătul vizitei am avut o 
interesantă convorbire cu acti
vul F.DJ. din uzină. Ni s-au 
relatat aspecte ale participării 
tineretului în procesul de pro
ducție, preocuparea pentru ri
dicarea calificării muncitorilor 
tineri și, totodată, ni s-au pus 
multe întrebări despre tineretul 
muncitor din patria noastră, 
despre modul în care el își a- 
duce contribuția la opera de 
desăvîrșire a construcției so
cialismului.

„Bun venit, dragi prieteni din 
Republica Populară Romînă la< 
Cuvintele ne-au fost adresate 
în romînește de o pionieră, o 
fetișcană blondă cu părul tăiat 
scurt. E drept, s-a cam ostenit 
pînă le-a rostit, dar gestul a- 
cesta de prietenească atenție 
ne-a impresionat plăcut.

La Casa pionierilor din Mag- 
'deburg, micii ei locatari ne-au 
înconjurat cu multă căldură, 
conducîndu-ne prin împărăția 
veselei lor copilării. Am po
posit în camera de basme, am 
privit „poșta" și sîrguincioșii 
poștași care cartau corespon
dența venită din mai multe 
țări, am stat de vorbă cu mi
cii agenți de circulație și am 
asistat la o repetiție transfor
mată în spectacol în cinstea 
oaspeților.

Bloc-notesurile sînt acoperite 
cu însemnări. La 15 km de Mag
deburg, într-un pitoresc orășel, 
la Schonebeck, am vizitat o 
uzina de tractoare. De acolo, 
microbuzul cu care călătoream 
a pornit către Gross-Rosen- 
burg, o comună destul de în
tinsă. Tinerii ne-au înfățișat 

» lor și ne-au invi- 
sinceră prietenie să pe

trecem împreună cu ei o seară.
De la Magdeburg spre Leip

zig am parcurs un drum care, 
slrăbătlnd un șirag de orașe și 
sate, a oferit o succesiune de

I
(preocupările 

lat cu sincei

Î
mte,

Declarația lui
GEORGETOWN 12 (Ager- 

preș). — Agenția Reuter a- 
nunța că la 11 iulie mi
nistrul englez pentru rela
țiile cu țările Common- 
wealth-ului și pentru pro
blemele coloniilor, Duncan 
Sandys, sosit în Guyana Bri
tanică cu o zi înainte, a con
tinuat să aibă întrevederi cu 
lideri ai unor organizații și 
partide inclusiv liderii opo
ziției din Guyana Britanică 
— Forbes Burnham și Peter 
Daguiar.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse relatează că 
într-un comunicat, dat pu
blicității la 11 iulie, primul 
ministru al Guyanei Brita
nice, Cheddi Jagan, referin- 
du-se la atitudinea S.U.A. 
față de situația din Guyana, 
menționează : „Una din con-

în pialră și modelată în cără
midă a trecutului. Piața veche, 
un pălral de o simetrie perfec
tă, pare un muzeu în aer liber: 
primăria, zugrăvită in portoca
liu, cu ferestre aproape oblice 
și cu turnul său care sfredeleș
te înaltul, domină peisajul. Tra
versăm străzi întortochiate 
printre care se strecoară, ur- 
cînd și coborind, ganguri în
guste cu mulțime de prăvăli
oare și căsuțe cu ziduri afuma
te. Dar pitorescul orașului este 
întregit de noile cartiere, lumi
noase, elegante, construite în 
anii din urmă. Pe niște dealuri, 
în serpentine — străzi care cu 
trei ani în urmă nu existau de
ci/ In proiectele arhitecților. 
Acum, au prins trainice rădă
cini moderne blocuri de locu
ințe cu 3—4 etaje.

Atîl in Gera cit și la Saal- 
feldt un orășel din regiune, ni 
s-a oferit posibilitatea de a cu
noaște munca F.D.J. și am avut 
schimburi de păreri cu acti
viști ai F.D.J. Sfera probleme
lor discutate a 
care întîlnire 
multe ore.

Ne-a bucurai 
manifestat față 
poporului nostru, 
partid, în desăvîrșirea construc
ției socialiste. De fiecare dată, 
delegația C.C. al U.T.M. a fost 
solicitată să răspundă la nu
meroase întrebări privind acti
vitatea organizației noastre, 
modul în care tineretul romîn 
contribuie la munca întregului 
popor. Răspunsurile noastre e- 
rau ascultate cu atenție iar ex
periența muncii U.T.M. — rela
tată desigur succint — atîrnea 
un interes lesne de remarcai.

Reîntorși la Berlin, orașul în 
care am petrecut zilele celui 
de-al VH-lea Congres al F.D.J. 
ni se părea de acum o veche 
cunoștință, l-am revăzut tabloul 
animat al străzii iar privirea s-a 
plimbat pe zidurile surîzătoare 
ale proaspetelor construcții. 
Ultima zi a vizitei: la Consiliul 
Central al F.D.J. delegația C.C. 
al U.T.M. a avut o amplă con
vorbire care a decurs înlr-un 
spirit prietenesc.

Cîteva ore mai tîrziu, prin 
ferestruica avionului care abia 
decolase, încercam să deslușim 
panorama Berlinului.

fost largă, fie- 
prelunginduse

interesul viu 
de succesele 
condus de

EUGENIU OBREA

Cheddi Jagan.
dițiile prealabile pentru ob
ținerea ajutorului american 
este angajamentul de a ur
ma linia politicii externe a 
Statelor Unite și de a parti
cipa la războiul rece și Ia 
blocada economică". După 
cum a subliniat Jagan, S.U.A. 
au refuzat să acorde ajutor 
Guyanei Britanice, întrucît 
guvernul ei promovează po
litica de neangajare. Cheddi 
Jagan a relevat că în schimb 
în timpul recentei greve, de
clanșată de sindicatele reac
ționare din Guyana Brita
nică, Statele Unite au pus 
la dispoziția acestor sindi
cate mari sume de bani pen
tru a sprijini greva antigu
vernamentală. Opoziția, a 
subliniat Jagan, a primit din 
partea Statelor Unite apro
ximativ 1 250 000 de dolari.
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