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HIH Ut LUCRU POATE FI INTENSIFICAT

O ACȚIUNE
In gospodăria agricolă colectivă din 
Răcari, regiunea București însămință- 
rile de toamnă s-au desfășurat în- 
tr-un ritm intens. Fotografia surprinde 
eforturile mecanizatorilor și colecti
viștilor insămintlnd ultimele 20 de 

hectare cu grîu.

Foto : I. CUCU

olectiviștii din Be- 
ștepe au de însă- 
minlat în toamna 
aceasta 1 100 de 
hectare, din care 
930 cu grîu. îm
preună cu mecani

zatorii din brigăzile a 6-a și a 
7-a ale S.M.T. Valea Nucarilor 
ei au reușit să însămînleze pînă 
la sfîrșitul săptămînii trecute în
treaga suprafață prevăzută pen
tru orz și masă verde, precum 
și mai mult de 250 de hectare 
cu grîu. Insămînțatui continuă 
intr-un ritm intens.

„Cei peste 150 de tineri co
lectiviști, mobilizați de organi

zația U.T.M. —ne spune ingine
rul agronom Andrei Ivănîcă — 
participă alături de ceilalți co
lectiviști la toate lucrările ce 
se desfășoară în gospodărie. In 
aceste zile însă prezența lor se 
face simțită mai ales la semă
nat și la muncile legate de a- 
ceastă lucrare. Numeroși tineri 
sînt repartizați pe sămănători, 
ca mînuitori, alții lucrează la 
selecționarea și tratarea semin
țelor, la transportul acesteia pe 
cîmp, iar cei mai multi sînt la 
lanurile de porumb. Noaptea, 
începînd de la ora 2, peste 100 
de tineri taie și leagă cocenii, 
iar ziua îi transportă, grăbind

astfel eliberarea terenurilor. 
Organizația U.T.M. din gospo
dărie, îndrumată de comitetul 
de partid, urmărește în perma
nență îndeplinirea sarcinilor și 
obiectivelor dc care și le-a sta
bilit de la începutul campaniei 
de toamnă. Totodată, pe par
curs. inițiază și alte acțiuni 
menite să contribuie la crește
rea ritmului uneia sau alteia 
dintre lucrări, lată numai cîte
va exemple. Cu cîteva zile în 
urmă, cînd schimbul seminței 
la baza de recepție se desfășu
ra anevoios, autocamioanele fă- 
cînd doar 2—3 transporturi pe 
zi, organizația U.T.M. a propus

consiliului de conducere ca pe 
autocamioane să lucreze cîțiva 
tineri harnici, iar transportul să 
se efectueze și noaptea. Iniția
tiva a dat roade; întreaga can
titate de sămînță a fost adusă 
într-un timp scurt în gospodă
rie.

De asemenea, mobilizînd toți 
tinerii ia o acțiune de muncă 
patriotică, organizația U.T.M. a

NICOLAE ARSENIE
Corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Dobrogea
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PERMANENTĂ $1 COMPLEXA
Pînă în prezent, la construc

țiile de locuințe (care vor în
suma la sfîrșitul anului peste 
1 000 de apartamente) la obiec
tivele industriale și social-cul- 
turale din regiunea noastră, 
am. folosit unele elemente pre
fabricate — planșee și scări, 
trepte, contratrepte și plinte de 
mozaic, plăcile uscate de fibro- 
beton sub pardoselile din par
chet — tuburi de scurgere din 
mase plastice și altele. Folosi
rea pe scară largă a prefabri
catelor a necesitat și mijloace 
de ridicat corespunzătoare. Pe 
lingă macaralele turn, pe care 
le-am avut în dotare, sectorul 
mecanic al trustului a confec
ționat cîteva brațe alungite la 
automacarale, pentru montarea 
fîșiilor cu goluri. Folosirea 
prefabricatelor a permis con
structorilor să reducă timpul 
de execuție a lucrărilor, să 
crească productivitatea muncii.

In anul viitor, însă, în fața 
colectivelor de muncă din ca
drul trustului nostru vor sta 
sarcini mult mai mari. Numai 
la construcția de locuințe, vo
lumul lucrărilor va crește — 
față de anul acesta — cu circa 
80 la sută. Se impune, deci, tre
cerea pe scară largă la folosi
rea procedeelor de lucru in
dustriale, a celor mai produc
tive metode utilizate în con
strucții. Un rol de frunte în 
realizarea sarcinilor în aceste 
condiții îl are pregătirea oame
nilor. Pînă la începutul anului 
viitor și chiar pînă la începu
tul perioadei celei mai favora
bile construcțiilor a mai rămas 
puțin timp. Era și firesc să cău
tăm cele mai accesibile căi 
pentru însușirea de către con
structori — în mare majoritate 
tineri — a noilor metode și 
procedee de lucru. Am consi
derat că forma cea mai efica
ce este cursul de ridicare a ca
lificării. Aici pot fi prezentate 
și analizate profund —• din 
punct de vedere teoretic — 
toate elementele unei metode, 
materialele, cu toate caracte
risticile lor. Lecțiile prezentate 
pînă acum la întreprinderea 
de construcții-montaj nr. 2 din 
Tg. Mureș și la întreprinderea 
de instalații, de pildă, au cu
prins teme despre materialele 
și metodele folosite în acest an 
pe șantiere. Pentru cursurile 
care încep acum, programele 
analitice au fost îmbunătățite 
în funcție de sarcinile viitoare. 
Au fost prevăzute lecții privind 
în special tehnologia executării 
betoanelor, modul de executa
re a izolației termice la con
strucțiile din beton monolit,
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tehnologia glisării și metodele 
de montare a prefabricatelor la 
blocurile înalte. Aceste teme se 
referă atît la betoniști, zidari 
și dulgheri cit și la mecanicii, 
electricienii și instalatorii sa
nitari și caloriferiști care vor 
lucra la noile clădiri.

Aceasta este calea cea mai 
importantă. Dar, după cum se 
știe, practica scoate la iveală 
o seama de amănunte, de fapte, 

TINERILOR DE PE ȘANTIERE- 
O TEMEINICĂ PREGĂTIRE 

PROFESIONALĂ
de exemple bogate în semnifi
cații care cu greu pot fi pre
zentate în cadrul unei lecții. 
Experiența ne-a arătat însă că 
atunci cînd, muncitorii și ca
drele tehnice participă efectiv 
la aplicarea unui procedeu 
nou, completează foarte bine 
cele învățate. Cînd, la opera
țiile de pretensionare a ferme
lor de la hala de binale C.I.L. 
Gălăuțaș, a lucrat o echipă a 
Trustului 5 Construcții-montaj 
din Brașov, întreprinderea de 
construcții nr. 3 din Reghin a 
trimis aici un grup de munci
tori, maiștri și ingineri, care au 
învățat acest procedeu, au e- 
fectuat un folositor schimb de 
experiență cu tovarășii din 
Brașov.

Zilele trecute am trimis la 
Cluj o brigadă de constructori 

— muncitori și personal teh- 
nico-ingineresc — formată în 
majoritate din tineri, care vor 
studia timp de cîteva săptă- 
mîni folosirea cofrajclor gli
sante la construcția blocurilor 
înalte, obiective pe care și noi 
le avem de executat în anul 
viitor. Aceștia, reîntorși la 
trust, vor contribui la specia
lizarea oamenilor repartizați la 
aceste lucrări.

Iată, după părerea mea, cî
teva dintre cele mai accesibile 
căi pentru însușirea în scurt 
timp a metodelor de lucru a- 
vansate și a procedeelor teh
nologice moderne: cursuri 
teoretice, bine organizate și cu 
un conținut bogat legat direct 
de problemele specifice de pe 
șantier, completate apoi cu a- 
plicații practice și schimburi 
de experiență organizate ast
fel, incit să dea posibilitate 
celor cu mai puțină pregătire 
să execute anumite lucrări sub 
supravegherea celor care stă- 
pînesc bine o metodă sau alta 
de lucru.

Aș vrea să mă opresc mai 
mult asupra unor probleme în 
legătură cu organizarea, dura
ta și conținutul cursurilor de 
ridicare a calificării. Aici nu 

poate exista un șablon, o va
riantă valabilă pentru toată 
lumea. In cadrul trustului nos
tru, la întreprinderea con
strucții-montaj nr. 2 din Tg. 
Mureș a fost organizat un sin
gur curs, la care au participat 
aproape 150 de constructori. 
La întreprinderea de construc
ții din Reghin au fost organi
zate patru cursuri de ridicare a 
calificării.

Era și normal să procedăm 
așa. întreprinderea din Tg. 
Mureș are toate șantierele în 
oraș, pe cînd cea din Reghin 
are șantiere la Toplița, Gălău
țaș, Gheorghieni și Reghin. Am 
ținut seama, evident, de locul 
de muncă al constructorilor. In 
privința diferențierii pe mese
rii, noi nu am aplicat peste tot 
această formă de organizare. 
De ce ? Pentru că majoritatea 
constructorilor din regiunea 
noastră lucrează în brigăzi 
complexe. în brigada com
plexă sînt și zidari și dulgheri, 
faianțari, mozaicari sau mon- 
tori de prefabricate. Dacă 
practica o cere, ei trebuie să 
execute orice muncă.

Am acordat atenție însușirii 
de către muncitori a unor me

serii înrudite — e vorba deci 
și de o anumită politehnizare. 
Acest fapt a dat rezultate bune 
pe șantierele noastre. Este a- 
ceasta o metodă bună ? Am ci
tit în „Scînteîa tineretului" pă
rerea tov. ing. Aurel Moldo- 
vanu, directorul întreprinderii 
de construcții nr. 4 din Sucea
va. Acolo s-a mers pe specia
lizarea muncitorilor. Este un 
lucru foarte bun. Dar la Su
ceava se aplică metoda lotu
rilor specializate, care nu se 
poate extinde la șantierele cu 
un volum mai mic de lucrări. 
Au, deci, o mare importanță 
caracterul lucrărilor, volumul 
lor, care determină un anumit 
mod de organizare iar acest 
mod trebuie reflectat și în or
ganizarea cursului de ridicare 
a calificării.

în ceea ce privește conținu
tul cursurilor, aici trebuie să 
arăt că se mai întîmpină unele 
greutăți pe șantierele noastre. 
Este adevărat, la cursuri au 
participat peste 1 000 de mun
citori constructori de diferite 
profesii. în marea lor majori
tate, aceștia sînt tineri. In mo
bilizarea lor la cursuri, un 
prețios sprijin l-am primit din 
partea organizațiilor U.T.M. 
Dar se știe, muncitorii au ni
vele de pregătire diferite. Cei 
mai mulți au terminat școala 
profesională. Chiar dacă ei ca
pătă cunoștințe noi în privința 
metodelor, materialelor și uti
lajelor cu care lucrăm, acestea 
se cer a fi predate la nivelul
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Mureș-Autonomă Maghiară
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În mijlocul colectiviștilor
Peste 100 de conferențiari au 

mers zilele trecute în satele re
giunii. In 20 de sate ale raionului 
Săveni a fost expusă, conferința 
„Dezvoltarea și sporirea avutului 
obștesc", în 17 comune din raionul 
Gura Humorului, conferința „Re
partizarea veniturilor în gospodă
ria colectivă". Un număr mare de 
întîlniri cu colectiviștii le-au avut 
conferențiarii din colectivele că
minelor culturale. Ei au vorbit

Se dezvoltă rețeaua farmaceutică
In diferite localități situate 

în raioanele de munte din 
Banat au fost înființate anul 
acesta încă 16 unități farma
ceutice. In prezent, în această 
regiune există de aproape 5 
ori mai multe unități farma- 
ceutice decît în anul 1944. 

despre „Munca în gospodăria co
lectivă", „Lucrările agricole de 
toamnă la timp și de bună cali
tate", „Asigurarea bazei furajere 
—. mijloc principal de creștere a 
producției sectorului zootehnic" 
etc.

Anul acesta au fost expuse în 
fața colectiviștilor peste 4 400 ase
menea conferințe. Total numărul 
conferințelor pe diverse probleme 
se ridică la 6 040, iar al partici- 
panților la 800 000.

Aproape 50 de farmacii și 
puncte farmaceutice au fost 
înzestrate în cursul anului cu 
diferite aparate și mobilier, 
iar altele au fost instalate în 
noi localuri spațioase și bine 
dotate.

. I Poate că acum, recoltînd 
strugurii de viță nobilă pen
tru viniiicație, muncitoarele] 
Vasilica Soare, Nicula An-' 
ton și Eleonora Mattei, de 
la G.A.S. Cotești, pregătesc 
și „recolta' unor viitoare 

medalii de aur.

Un nou tip 
de ulei-Ut-4
După rezultatele bune obținute 

în experiențele făcute pe teren, 
colectivul Rafinăriei Teleajen a 
început să producă pe scară in
dustrială un nou tip de ulei — 
Ut-4, folosit la gresajul tractoare
lor. Noul ulei, datorită calităților 
fizico-chimice superioare, are un 
timp de utilizare aproape dublu 
față de cel produs anterior.

După calculele specialiștilor de 
la Consiliul Superior al Agricul
turii, prin folosirea lui la întregul 
parc de tractoare din țară se vor 
.obține anual economii în valoare 
.de aproximativ 35 milioane lei.

(Agerpres)

Simpozion
Joi dimineața, în aula Insti

tutului de Construcții din Bu
curești a avut loc deschiderea 
Simpozionului cu tema „Con
strucții de locuit, social-cultu- 
rale și industriale executate 
cu ajutorul cofrajelor glisan
te", organizat de Comitetul de 
Stat pentru Construcții, Arhi
tectură și Sistematizare, în co
laborare cu Consiliul național 
al inginerilor și tehnicienilor, 
Ministerul Industriei Construc
țiilor, Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei și Sfatul 
popular al Capitalei.

La Simpozion i-au parte 
oameni de știință și specialiști 
din institutele de cercetare, 
proiectare și execuție în do
meniul construcțiilor din în
treaga țară.

Iau parte, de asemenea, ca 
invitați cadre de specialitate 
din R.P.Bulgaria, R.D. Germa
nă, R.P. Polonă și R.P. Ungară.

(Agerpres)

1 ~7
in miile de tineri care 
își vor sărbători anul a- 
cesta începutul maturi
tății am ales doar cinci, 
asemenea prin aspirații, 
prin felul de a gîndi și, 
mal ales, prin încrede

rea cu care privesc în viitor, ou toți 
cei de-o vîrstă cu ei. Scurtele schițe 
biografice alcătuite ou oarecare 
greutate („mai multe aș putea să vă 
povestesc despre tovarășii mei") da
torită unei trăsături, de asemenea, 
definitorii, cuprind în ele, credem 
coordonatele generale ale acestei 
vîrste. Să le urmărim :

Eu și cei trei tovarăși ai mei
NICOLAE PREDINCEA: Este muncitor 

la Uzinele „Grivița roșie". Calificarea — 
„strungar în partida tovarășului Iancu 
Grigorescu", cum spune cu mîndrie.

Practica (a fost 3 ani elev la Școala pro
fesională de la „Grivița roșie") a făcut-o 
sub îndrumarea comunistului Florea Tă- 
nase, pe care-l consideră ca pe un părinte 
(„m-a învățat doar meserie"). Din 1962 
pînă acum a lucrat mereu în secția scu- 
lerie la confecționarea unei piese impor
tante pentru munca în uzină: „mandarine 
pentru vălțuit țevi". Încă de cînd 
a venit în uzină și-a propus, împreună 
cu încă trei colegi de școală, acum 
colegi de secție, să devină fruntași 
în producție. Propunerea nu a rămas în 
stadiu acesta; prin muncă, perseverență 
ea s-a concretizat. După primele luni 
strungarul Nicolae Predincea a devenit 
fruntaș în producție. Despre profesia sa 
vorbește, am spune, cu sobrietate, dînd 
cuvintelor, prin economisirea lor, putere, 
forță sugestivă. „E o meserie foarte fru
moasă, meseria de strungar. Asta o spun 
și tovarășii mei" (e vorba de Nicolae 
Șerpoiu, Gheorghe Petre, și Damian Bu- 
tunaru, primii doi își vor sărbători anul

majoratul, iar ultimul..', „l-am săr-acesta
bătorit acum un an, e veteran").

Tînărul strungar, adaugă încă unele a- 
mănunte privitoare la prietenii lui. Apoi, 
despre el. „Am îndrăgit munca în uzină, 
aș vrea să devin inginer. Am îndrăgit 
însă — e o pasiune — iți spun, — lite
ratura. Aș vrea să urmez filologia. De alt

face parte (din 30 de membri ai ei peste 
20 sînt tineri) s-a angajat să-și aducă 
prin munca ei contribuția la îndeplinirea 
planului de producție la toți indicii. Sînt 
hotărîți să ia toate măsurile pentru a- 
ceasta iar, personal va face tot ce depin
de de munca lui. Munca, tovarășii mai în 
vîrstă l-au învățat că a-ți respecta

fel... (încurajat puțin, mărturisește) scriu 
poezii. Sînt membru al cercului literar 
din uzină, fac parte din colectivul de 
textieri al brigăzii de agitație a secției... 
Cum spuneam, mă preocupă poezia, lite
ratura. Dar și meseria. O să le împac eu 
pe amândouă".

Sînt gîndurile și preocupările unui ti- 
năr de 18 ani. La âțe ss adaugă tăteva 
care-l preocupă acumi brigada din care

a te

cu-

res-vîntul, angajamentul înseamnă 
pecta pe tine însuți.

Și se mai gîndește că are 
puns urgent la o scrisoare 
foarte multe scrisori eu și prietenii mei. 
De la tineri pe care nu-i cunoaștem. De 
unde ne cunosc ? Ne-a apărut nu de 
mult fotografia într-un ziar! Împreună 
toți patru. De atunci răspundem la scri
sori. Din Galați, din Alba Iulia, Bacău).

răs-de
(„Primim

Și, în 
gîndește la îmbunătățirile pe care va tre
bui să le aducă uneia din ultimele poe
zii scrise de el. („Ca și în strungărie, po
ezia cere precizie, corectitudine, șlefu
ire"). Reproducem din versurile scrise 
de el despre vîrstă celor de 18 ani:

„Voi gînduri, gînduri frumoase ale 
mele / Călăuziți-mi viața pe pulberea 
de stele / Și dăruiți-vă cu totul omeni
rii, / Visurilor ei, înfăptuirii. / Făceți 
din mine stei de piatră / Să fie mai so
lid-a țării vatră! / Voi gînduri, gînduri 
frumoase ale mele 'f Călăuziți-mi viața 
pe pulbere de stele, l Cu torțe lucitoare 
purtați-mă-n departe '/ Ideile lui Lenin 
să le-mpliniți, din carte".

Nicolae Predincea își exprimă prin i- 
magini în această poezie, entuziast, do
rința de a-și împlini visele, de a le pune 
în slujba omenirii, de a fi un construc
tor de nădejde al socialismului (prin el 
„să fie mai solid-a țării vatră"), de a-și 
aduce și el contribuția la realizarea ide-

sfîrșit, Nicolae Predincea se îlor leniniste, la înfăptuirea societății 
comuniste. De fapt, el exprimă dorința 
înflăcărată a întregii generații a celor 
de 18 ani care, alături de întregul popor 
luptă pentru înfăptuirea acestor mărețe 
idealuri ale omenirii.

M-au ajutat să descopăr 
zimbetu!

MARIA DOCHIU: „Dacă peste 20 
de ani m-aș întilni cu tineri care 
își sărbătoresc — ca mine acum — 
vîrstă de 18 ani, cred că le-aș vorbi 
cam așa despre mine: Eu nu am avut o 
copilărie atît de fericită cum ar fi tre
buit. Vinovat de asta a fost tatăl meu 
care a părăsit-o pe mama. Și-a fost vi-

NICOLAE DRAGOȘ
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Se dezvoltă

Teatrului de Stat din snsarusu
G. Rusu, regizorul teatru-

chimie, 
tovărășia 
Ce notă 
ti ascul-

chiar și la... 
acasă, In 

de chimie.

CU ACTOGU

locurile erau ocupate.

baza materială

culturii

prezentat 
cu privire

Sala
Racau devenise neîncăpătoare, 
Toate
Peste 300 de tineri din orașul 
Bacău participau la o întîlnire 
cu actorii Teatrului de Stat din 
Bacău. Întîlnirea a fost deschisă 
de I. 
lui.

S-a
mare 
teatrului. In cei 
tență Teatrul de 
a prezentat peste 5 000 de spec
tacole la care au participat 
peste 5 milioane de spectatori.

A urmat apoi, în interpretarea 
actorilor băcăoani. piesa „Oa
meni care tac" de Al. Voitin.

In cuvîntul lor, tinerii : Cueu 
M. (de la C.F.R. Depou), Ma
zilii Lucreția, Adeoroaie Maria, 
au mulțumit actorilor pentru 
piesa prezentată, i-au invitat în 
mijlocul tinerilor din organiza
țiile din care fac parte și au 
piomis că vor viziona cu regu
laritate împreună eu tovarășii 
lor de muncă spectacolele aces
tei stagiuni a Teatrului de Stat. 
La întrebările și propunerile ti
nerilor au răspuns actorul Geor
ge Motoi și regizorul I. G. Rusu.

Comitetul U F.M. orășenesc 
și-a propus să organizeze perio
dic asemenea întilniii, urmate 
de discuții asupra spectacolelor 
vizionate, menite să apropie pe 
tineri de teatru, să contribuie 
la dezvoltarea discernământului 
lor critic.

o scurtă in fur
ia activitatea 

15 ani de exis- 
Stat din Bacău

GRĂDINARU VASII.E 
secretar 

al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Bacău

mo-Numeroasele 
numente istorice de 
pe cuprinsul regiunii 
Hunedoara — măr
turii ale existentei 
și evolufiei societă
ții omenești, pe a- 
ceste meleaguri, din 
cele mai vechi tim
puri — formează o- 
biectul unei griji a- 
tente din partea spe
cialiștilor direcției

monumentelor isto
rice și a organelor 
locale. La o serie 
dintre ele se execu
tă în prezent lucrări 
de restaurare sau 
reconstituire. Ase
menea lucrări se fac 
la gorunul lui Horia 
de la Țebea, care e- 
vocă locul unde 
"Onducătorul răscoa-

MAI MULTĂ ATENȚIE
NOULUI DIN VIAȚĂ!

Apariția unei cărți care își 
propune analiza și generaliza
rea teoretică a caracteristicilor 
noi ale familiei socialiste stîr- 
nește pe bună dreptate un in
teres legitim în rindurile citi
torilor. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit pînă acum în lite
ratura de specialitate tratarea 
unor astfel de probleme, cer
cetarea lor din punct de vede
re sociologic, etic sau juridic 
nu este încă suficient de boga
tă. Apariția studiului „Căsăto
ria. familia și dreptul” de TU
DOR R. POPESCU și MIHAI 
PASCU în cadrul Editurii 
științifice se cere, și din 
acest punct de vedere re
levată. Mai cu seamă că — 
așa cum precizează înșiși au
torii — lucrarea își propune ... 
„să studieze rolul educativ al 
dreptului familiei, contribuția 
acestuia la formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste, 
la educarea camenilor muncii. 
Este vorba așadar de o lucrare 
adresată în primul rînd nu 
specialiștilor, ci masei largi de 
cititori, o lucrare menită să ex
plice funcția educativă a fami
liei socialiste, să arate esența 
morală a reglementării relații
lor de familie de către dreptul 
nostru socialist, să popularize
ze principalele legi, să convin
gă cititorul de necesitatea și 
importanta respectării conști
ente din convingere, a norme

ncepîndu-și acti
vitatea în urmă cu 
patru ani, prin 
prezentarea inte
grală a uneia din
tre cele mai inte
resante dar și mai 

dificile partituri muzicale — 
opera „Tînăra Gardă" de Mei- 
tus. Studioul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" și-a 
dezvoltat an de an activitatea, 
concentrînd în jurul său în
treaga muncă practică, crea
toare, studențească.

Numeroase spectacole de o- 
peră, concerte simfonice, reci
taluri de muzică de cameră 
sau instrumentală, au făcut ca 
acest „laborator experimental 
universitar” să devină an de 
an un instrument important 
în pregătirea viitorilor artiști, 
în sprijinirea procesului de 
invățămînt.

Dar activitățile desfășurate 
pînă în prezent în cadrul stu
dioului nu pot fi socotite decît 
simple „experimente" în fața 
numeroaselor manifestări pro
gramate pentru acest nou an 
universitar, în care conserva
torul bucureștean va sărbători 
de altfel un veac de existență.

Ținînd seama de faptul că 
viitorii cîntăreți și artiști in
strumentiști trebuie să aibă 
posibilitatea de a-și verifica 
cît mai des posibilitățile, mă
iestria în fața publicului, pre
cum și din dorința de a contri
bui într-un mod mai substan
țial la educația muzicală a ma
selor, conducerea Conservato
rului a hotărît ca din acest an 
universitar studioul să desfă

șoare o activitate permanentă, 
cotidiană.

O simplă răsfoire a progra-

restaurare a miHuinientelor istorice

pregătiri ie 
restau- 

anii urmă- 
Cetății de 
munții Re-

Iei țăranilor de 
1784 se întîinea 
nopțile de vară 
iobagii îndemnîndu-i 
la luptă.

Au început, de a- 
semena, 
in vederea 
rării, în 
tori, a 
Colț din 
lezat.

(Agerpres)

la 
in

cu

lor și dispozițiilor dreptului fa
miliei socialiste.

Lucrarea analizează dife
rite aspecte teoretice ale 
problemei căsătoriei și fa
miliei, reprezentînd un stu
diu amplu al prevederilor le
gislației socialiste în această 
privință. In volum sînt tratate 
probleme importante ca: rolul 
dreptului familiei în formarea 
și dezvoltarea conștiinței socia

Despre volumul „Căsătoria, familia 
și dreptul" de Tudor R. Popescu 

și Mihai Pascu

liste, familia în orînduirea ca
pitalistă și funcția educativă 
a familiei socialiste, principiile 
căsătoriei și familiei socialiste 
și oglindirea lor în prevederile 
legale, problema desfacerii că
sătoriei prin divorț, a rolului 
unor organe de stat în aplica
rea dreptului familiei și a for
melor de combatere și influen
țare obștească a celor care în
calcă normele dreptului fami
liei. Volumul dovedește preo
cuparea autorilor de a demas
ca esența reacționară a legis
lației burgheze a căsătoriei și 
familiei, de a pune în lumină 
fundamentul etic retrograd al

Polo.- AGERPRES

STAGIUNE MUZICALA
V

mului de activități a studiou
lui e suficientă pentru contu
rarea unei „stagiuni” muzicale 
bogate, cuprinzînd o suită de 
noutăți demne de cele mai de 
seamă ansambluri muzicale.

Zilele acestea stagiunea va 
fi inaugurată prin prezentarea 
integrală a operei „Alexandru 
Lăpușneanu" de Al. Zirra. Va 
urma după aceea, un riguros 
program cotidian de manifes
tări.

In fiecare luni, de pildă, 
vor fi seri de operă în care vor 
fi prezentate de către studenți 
și profesorii lor, o serie de cre
ații lirice m,ai puțin cîntate pe 
scenele teatrelor noastre. Prin
tre operele care sînt în pregă
tire menționăm „Cossi fan tu- 

padrona", 
„Păpușile

tte". „La serva 
,,Gianni Schichi", 
maestrului Pedro".

In total. în acest
de

fi 
pe

an univer
sitar, vor fi prezentate 24 
spectacole de operă.

Zilele de marți vor 
sau dedicate unor audiții 
benzi de magnetofon a unor lu
crări de mare valoare din mu
zica națională și universală (fi
ecare din aceste audiții vor fi 
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acesteia. Sînt explicate, de ase
menea, probleme teoretice im
portante earn ar fi: caracterele 
generale și funcțiile familiei, 
perspectiva familiei în comu
nism, deosebirea între liberta
tea căsătoriei și „amorul liber" 
principiul stabilității familiei 
etc.

Cu toate aceste aspecte te
matice pozitive, lucrarea „Că
sătoria, familia și dreptul* nu 

reușește să analizeze cuprinză
tor și convingător realitățile 
noi ale familiei socialiste din 
țara noastră. Considerațiile te
oretice sint adeseori exagerat 
de larg extinse în raport cu a- 
naliza unor fenomene concre
te; în același timp tratarea u- 
nor aspecte din viață este lapi
dar rezolvată fără argumenta
rea și comentariul necesar. în 
general, lucrarea ar fi putut 
folosi pentru exemplificare a- 
cele fapte de viață semnifica
tive, conținînd în ele însele 
concluzii etice deosebite; fapte 
de viață (fie că erau selectate 
prin documentarea îm diferite 

avea
sus-

precedate de ample conferințe 
pe teme muzicale la care își 
vor da aportul unii dintre cei 
mai cunoscuți muzicieni bucii- 
reșteni) sau unor recitaluri de 
muzică vocală și instrumentală 
susținute de profesori.

Miercuri scara, vor 
loc concerte simfonice 
ținute de orchestra de studio, 
de orchestra simfonică, de or
chestra de muzică de cameră 
a studenților sau de ansam
blul coral al conservatorului. 
Sub conducerea dirijorilor Mir
cea Basarab. Mircea Cristescu, 
Paul Popescu, Ludovic Bacs, 
vor fi făcute cunoscute studen
ților, iubitorilor muzicii din 
Capitală, luorări mai puțin cu- 
nosoute precum și o serie de 
piese elaborate de studenții din 
ultimii ani ai facultății de 
compoziție sau de profesorii și 
asistenții conservatorului.

Joi seara, în oadrul studio
ului vor fi programate un ma
re număr de lucrări lirice a 
căror audiție va contribui la 
lărgirea orizontului , la îmbo
gățirea culturii artistice a spec- 
talorilor. Audițiile acestor lu
crări (au fost programate 
printre altele, pentru această 

y Al

locuri și familii din țară, sau 
din practica juridică, din pre
să) menite să surprindă acele 
fenomene care meritau să-și a- 
fle locul într-o asemenea cule
gere. Asemenea exemple cu 
valori generalizatoare, ar fi a- 
jutat la crearea unei imagini 
realiste și mai cuprinzătoare a 
problemei analizate, ar fi făcut 
ca în lucrare argumentele și 
concluziile teoretice să găsea
scă o aplicare organică, lăun
trică, la realitățile noastre, la 
caracteristicile cu totul noi, 
fundamental schimbate, ale fa
miliei, ale vieții de familie în 
socialism. Sărăcia exemplifică
rilor apare și din faptul că ace
leași cazuri sînt citate în vo
lum de cîteva ori (vezi pagini
le 110 și 249, 99 și 119 sau 164 
și 176).

Dar mai important decît as
pectul cantitativ este cel pri
vitor la însuși caracterul e- 
xemplelor alese. In volum 
predomină exemplele negati
ve. cazurile de abatere a unor 
oameni, îndeosebi tineri, de la 
regulile moralei socialiste, de 
încălcare a legislației socialis
te. a căsătoriei și familiei. Es
te drept că autorii menționea
ză de fiecare dată caracterul 
izolat al unor asemenea ma
nifestări. faptul că în țara 
noastră — odată cu apariția 
și afirmarea conștiinței socia
liste — este caracteristică res
pectare» principiilor eticii și

In fișele celor aproape 
de biblioteci din Maramureș, 
regiune în care statisticile din 
trecut înregistrau peste 90 000 
neștiutori de carte, sînt înscriși 
aproximativ 150 000 de cititori. 
Numai în perioada anilor 1959- 
1963 au fost înființate în acea
stă parte a țării 67 de biblio-

Aluca Băbescu are 16 ani și 
' esfe în clasa a Xl-a la Școala 

de coregrafie din Capitală. 
Pasiunea pentru arta dansu
lui nu știrbește cu nimic din 
pasiunea cu care se pregă
tește
Ial-o, 
cărții 
va obține dacă va
tată 1 Nu ne îndoim că va 

fi „notă bună"

de- 
ce- 
(au 
de

stagiune toate operele lui 
Wagner, Verdi, Pelleas și Mă- 
lisande ș.a.) prezentate de pro
fesorii Conservatorului vor fi 
totodată însoțite și de o serie 
de imagini epidiascopice.

Zilele de vineri vor fi 
dicate unor interpreți 
lebri. Ciclul de audiții 
fost programate o serie 
teme ca Eneseu — dirijor, 
Șostakovici — pianist, Bartok 
— pianist, Rahmaninov — pi
anist etc) va permite studenți
lor să dobîndească o privire 
de ansamblu asupra artei in
terpretative a unuia sau altuia 
dintre marii muzicieni con
temporani.

In sfîrșit, sîmbătă seara pe 
ecranul studioului vor putea fi 
vizionate filme romînești și 
străine cu diverse subiecte mu
zicale.

Prezentînd cîteva dintre 
obiectivele activității studiou
lui în noul an, trebuie să a- 
mintim de asemenea, organi
zarea Universității de cultură 
muzicală pentru studenții di
verselor facultăți din Capitala, 
în oadrul căreia prelegerile și 
exemplificările muzicale vor fi
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dreptului socialist. Cu atît mai 
nejustificat apare însă faptul 
că în volum sînt atît de puține 
exemplele privind atitudinea 
înaintată a unor oameni ai 
muncii, vîrstnici și tineri, care 
reprezintă un exemplu pozitiv 
în ceea ce privește formarea 
noii conștiințe morale și ju
ridice I

Este nefiresc că într-o lu
crare de drept socialist, și, mai 
ales, într-o lucrare adresată 
unor mase largi de cititori și 
consacrată problemelor fami
liei și căsătoriei, se folosește 
într-o măsură atît de mică 
forța educativă a exemplului 
înaintat.

Desigur nu putem reproșa 
autorilor lucrării folosirea u- 
nor exemple care arată încăl
carea normelor etice, morale 
ale familiei socialiste. Dim
potrivă, considerăm că aceasta 
era necesar ; pentru a com
bate ceva trebuie precizat 
exact obiectul combătut și mo
tivele ce determină o aseme
nea atitudine. Or, exemplul 
concret, negativ, sugestiv prin 
conținutul său, înlesnește nu 
numai înțelegerea precisă dar 
și însușirea integrală a atitu
dinii de condamnare a unor 
aspecte negative, stimulează 
combativitatea, opinia cititoru 
lui. Important ar fi fost — și 
aici lucrarea își dezvăluie una 
din lacunele sale — ca exem
plele pozitive, noua atitudine 
față de familie (și asemenea 
exemple sînt nenumărate) să 
fi fost mai întîi cunoscute și 
apoi, folosite, în carte cu price
pere și discernămînt. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît este 
cunoscut că educația se face 
în modul cel mai convingător 
prim popularizarea și, deci, ge
neralizare» exemplului bun, 
înaintat.

Este desigur, nefiresc că au
torii trec de la înfățișarea u- 
nui principiu al dreptului sau 

teci, iar fondul cărților a sporit 
cu aproape 500 000 de volume, 

în același timp au fost cons
truite și date in folosință 45 de 
cămine culturale, 118 cinema
tografe sătești — de 10 ori mai 
multe decit pînă în 1944. Locui
torii din comuna Șomcuța Mare 
și orașul Baia Sprie, vizionează 
în prezent filme în cinemato
grafe noi, iar sătenii din Vișeu 
de Jos se întilnesc duminica 
cu membrii brigăzilor științifi
ce în sala căminului cultural 
terminat de curînd. Mul ți să
teni, care pînă în 1944 nu vă
zuseră nici un singur spectacol, 
interpretează acum, pe scenele 
noilor lăcașuri de cultură, per
sonaje din piese clasice și din 
dramaturgia originală, dansuri 
și cîntece populare etc.

Tn cele peste 1 700 formații 
din care aproape 1 000 au luat 
ființă în ultimii cinci ani, acti
vează circa 36 000 de artiști 
amatori.

(Agerpres)
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asigurate de studenții și profe
sorii conservatorului.

Cursurile vor fi deschise la 
30 octombrie — printr-un am
plu concert festiv în care — cu 
sprijinul Orchestrei Radio, Or
chestrei conservatorului, coru
lui Filarmonicii și corului Ra- 
diotelevdziunii, unor studenți 
și profesori ai conservatorului 
— va fi interpretată celebra 
„Damnațiune a lui Faust" de 
Berlioz.

In noul an universitar, 
Studioul conservatorului bu- 
cureștean oferă iubitorilor 
artei o stagiune permanentă de 
concerte la înălțimea unora din 
cele mai importante instituții 
artistice ale țării. — stagiune 
de manifestări — prin valoarea 
lor unică în istoria conserva
torului — care va avea fără în
doială totodată rezultate cu 
totul deosebite asupra proce
sului instructiv.

IOSIF SAVA

Frumusețea și vigoarea unui 
dans 
prinsă 
scena

maghiar a fost sur
de fotoreporter pe 

Casei de cultură din 
Cisnădie.

is Seara unor concursuri

disputate
Sala de festivități a școlii 

profesionale „Hidromecanica" 
din Brașov. Sînt prezenți aici 
tineri evidențiați în întrecerea 
socialistă și în activități ob
ștești, invitați să petreacă îm
preună o seară cultural-di- 
stractivă. La început au urmă
rit faza finală a concursului 
„Cine știe meserie, cîștigă”. 
Participau 9 coneurenți repre
zentînd toate locurile de mun
că din turnătorie. Pregătirea 
bună a făcut ca numai după 
întrebările de baraj să se sta
bilească primii trei cîștigători: 
Gheorghe G'olovan, Gheorghe

moralei socialiste în mod ne
mijlocit la cazurile concrete 
care dovedesc încălcarea aces
tuia.

Autorii relevă nu o dată în 
volum legătura indisolubilă 
ce există între dreptul și eti
ca socialistă, faptul că în so
cialism „respectarea normelor 
de drept devine pentru oame
nii muncii nu numai o obli
gație juridică, ci în primul 
rînd, o datorie morală". Ei 
subliniază că educația juridi
că a cetățenilor presupune nu 
numai respectarea întocmai a 
dispozițiilor legale, ci și a tu
turor normelor moralei socia
liste, mobilizarea lor activă în 
opera de descoperire și com
batere a oricărei manifestări 
înapoiate, contrară relațiilor 
socialiste. Deși în unele ca
pitole există preocuparea de 
a sublinia aspectele etice ale 
problemelor juridice (de ex. 
condamnarea morală a ușurin
ței în încheierea și desfacerea 
căsătoriei, a adulterului, a ra
porturilor înapoiate între băr
bat și femeie) — autorii se o- 
presc prea adeseori la limite
le de acțiune ale legii, nu cu
prind în sfera analizei lor an
samblul de atitudini — poziti
ve sau negative — care au 
un caracter precumpănitor 
moral. Tratarea mai amplă ?n 
lucrare a unor probleme eti
ce ca aceea a atitudinii față 
de dragoste, a înțelegerii noi
lor relații dintre familie și so
cietate. precum și a noilor ra
porturi dintre soți dintre pă
rinți și copii — de asemenea, 
pe baza realităților actuale de 
la noi — ar fi ridicat valoarea 
studiului și ax fi răspuns în 
mai mare măsură problemelor 
practice ce se pun în procesul 
de educație a tinerei generații.

Aprecierea cft în volum es
te făcută o găracă prezentare 
a fenomenelor vii, » realități

Cassian:

defi-
Cas-

*

acă ar fi s-o 
nim pe Nina 
sian prin coordo
nata esențială a 
liricii sale, aș spu
ne că e prin exce
lență o poetă a

dragostei. Tn opera niciunuia 
dintre scriitorii noștri actuali 
motivul iubirii (mal ales eroti
ce) nu revine atît de des și a- 
tît de pregnant. Impresia nu-și 
află obîrșia doar în faptul că 
Nina Cassian a închinat un 
întreg volum monografiei dra
gostei („Spectacol în aer li
ber") sau că un însemnat nu
măr de poeme din „Să ne fa
cem daruri" reiau problema. 
Lectura pieselor incluse în an
tologia 
lecția 
poezii" 
presia, 
toanea 
ție particulară, so
cotind că în acea
stă direcție tema
tică s-a realizat 
mai plenar. Jude- 
cîndu-i în ansam
blu activitatea li
terară, trebuie să 
concedem că ave 
perfectă dreptate. 
Ceea ce nu în
seamnă, firește, că 
poeta n-a înregi
strat succese re
marcabile și în li
rica de concepție, 
în satiră, pastel 
sau în poemul an- 
tiimperialist. Să ne 
amintim de sceneta alegorică 
„Critica de jos", de ciclul „Mu
zeul de antichități", de volu
mul „Dialogul vîntuliui cu ma
rea" sau de răscolitorul poem 
„Cancerul omenirii". De fapt, 
și acestea izvorăsc în ultimă 
analiză, tot din dragoste, în
țeleasă ca principiu definitor 
al omului nou, ca motor în 
procesul de desavirșire mora
lă, prin eliberarea individului 
de cătușele sau reminiscențe
le ideologiei burgheze desu- 
manizante.

Din variatele ipostaze ale 
dragostei, Nina Cassian izolea
ză însă cu predilecție erotica 
și o transfigurează în cele mai 
diferite și nuanțate materiali
zări.

Sentimentul e urmărit cu 
migală analitică în toate ava
tarurile lui, de la nebulos 
limpezimea de cristal, de 
senzația fericirii împlinite 
nă la aceea a destrămării 
finitive, de la nota gravă și so
lemnă pînă la țipătul pătimaș, 
de la neliniștea mistuitoare pî
nă la acalmia marilor certitu
dini. Nina Cassian e o senzua
lă, trăind bucuria iubirii tota
le, ca eroii „Cîntării cîntări- 
lor", simțind mereu chemarea 
dragostei și a naturii ca eroii 
eminescieni. Ii place mîngîie- 
rea mării și a vântului, bătaia 
ploii și a razelor solare, atin
gerea florilor și a nisipului 
tulburător. Senzațiile sînt în
registrate la nivelul incandes
cenței, indiferent de substan
ța lor. De aici, în genere, ma
rea capacitate de convingere *

recent apărută în co- 
,.celor mai frumoase 
întărește sensibil im- 
atestînd că însăși au- 
acordă eroticii o aten-

A?-TA

la 
la 

pî- 
de-

Gogonea și Ștefan Dina. A ur
mat apoi dans. Concursul ful
ger cu tema „Cum să ne com
portăm în societate” (a stîrnit 
discuții care au continuat mult 
după adresarea ultimei între
bări) ca și „Dansul inimioare
lor" așteptat de tineri (s-a per
manentizat la serile cultural- 
distractive ca un punct atrac
tiv) au întregit programul serii 
la a cărei reușită și-au adus 
contribuția și Dumitru Ștefan, 
Petre Duță, Ion Prepeliță, 
Gheorghe Găluț.

PETRE DUMITRU 
tehnician

lor actuale reiese nu numai 
din numărul mic al exemple
lor pozitive, sau din exemple
le negative luate din articole 
vechi de 4—5 ani, ci și din fap
tul că nu se dă o imagine 
suficient de largă a activității 
obștești în sprijinul consolidă
rii familiei socialiste.

în sfera largă a educației 
sociale, cetățenești, în proble
mele familiale, toate privite în 
contextul general al orînduirii 
noastre socialiste — există for
mată o foarte puternică opi
nie colectivă, de masă, sănă
toasă. avînd la bază dragos
tea și respectul față de om, o- 
pinie oe și-a dovedit în nume- 
roase rînduri eficacitatea.

Nu este, desigur, ușor să 
enumerăm în cadrul acestei 
recenzii formele concrete de 
manifestare ale opiniei publi
ce, de atitudine intransigentă 
și constructivă ale acesteia. 
Am aminti doar activitatea 
desfășurată de organizațiile 
obștești care discută în con
sfătuiri sau adunări cazurile 
negative, contribuind la înlă
turarea lor din viața noastră, 
la îndreptarea, cel mai adesea 
a celor care s-au făcut vino- 
vați de săvîrșirea lor, activi
tatea comisiilor de judecată 
tovărășească. Datoria unei lu
crări ca cea pe care o anali
zam acum era tocmai de a 
sintetiza această experiență 
interesantă, de a reliefa ceea 
ce este îndeobște valoros, pen
tru a putea fi preluat, folosit, 
aplicat în viață.

Lucrarea „Căsătoria, familia 
și dreptul" are incontestabile 
merite ; ea vădește totuși o in
suficientă cuprindere a unor 
aspecte esențiale și actuale 
ale fizionomiei spirituale noi 
a oamenilor muncii din țara 
noastră.

M. FLORIAN 

poeziei sale. Și totuși. Nina 
Cassian nu devine o senzuali- 
stă. Trăirile ei emoționale 
sînt cenzurate nemeetat de lu
ciditate. Ceea ce dă viziunii o 
ținută foarte modernă. Intr-o 
memorabilă odă închinată lu
cidității, poeta scrie, ae altfel : 
„Dacă mi-aș pierde mâinile șl 
picioarele, / pe tine n-aș vrea 
să te pierd, luciditate !; Tu 
ești bisturiul de platină cu ca
re încerc să fac ' Chirurgia a- 
devăriiiui /.../ Eu știu că di
mensiunea ta dă adevărata cu
noaștere, / așa cum în unele 
după-amieze, ' cînd exuberan
ța luminii a trecut și seara 
ambiguă e încă departe, / to- 
tu-i uimitor de precis și curat, 
/ uimitor de intens și de 

nou„.“
Prezența (uneori orientati

vă) a acesteia în lirica Ninei 
Cassian dă versurilor ei un 

farmec aparte, re- 
liefînd, în fond, 
umanismul unei 
viziuni desfăcuta 
de mister, naivita
te sau uluială ne
putincioasă. Atitu
dinea e, în ultimă 
instanță, a omului 
ridicat la ipostaza 
de stăpîn al natu
rii și de demiurg, 
capabil să înțelea
gă infinitele pro
cese ale societății 
și ale universului, 
să înl'rîngă forțele 
oarbe și să facă 
din fiece zi o săr

bătoare. Ideea de bucuria 
străbate, de altminteri, în
treaga creație lirică a Ninei 
Cassian. Sursele ei sînt desco
perite peste tot, poeta reabili- 
tînd, cum spune Ov. S. Croh- 
mălniceanu în prefața volu
mului, „Lumea de fiecare zi". 
Această reabilitare merge pî
nă la cultul detaliului, lărgind 
concomitent sfera universului 
de imagini. Elementelor tradi
ționale (mare, vînt, soare, lu
nă, plante, păsări etc.), Nina 
Cassian le asociază firesc alte
le noi, recoltate nu o dată din
tre produsele materiale sau 
spirituale ale civilizației con
temporane. Metaforele și com
parațiile realizate sînt de o in
contestabilă sugestivitate, va
lorificând în chip original ma
rile disponibilități ale fanteziei 
cu care e înzestrată poeta. In
diferent de sorgintea lor. ele 
sînt menite pracuc să sublini
eze aria nelimitată a suprafe
ței peste care stăpînește azi 
geniul uman. Ideea, nemărtu
risită mereu manifest, guver
nează întreaga viziune artisti
că a Ninei Cassian, dindu-i a- 
cesteia un coeficient masiv de 
optimism.

Explicația acestui optimism, 
de altminteri structural, stă în 
însușirea concepției despre lu
me a partidului clasei munci
toare. în adeziunea la idealul 
comunist, în uriașa influență 
pe care realitățile socialiste o 
exercită asupra conștiinței 
noastre, a tuturora. Toate acee- 
tea au găsit în lirica Ninei Cas
sian o vibrantă rezonanță. Un 
poem ca „Scrisoare de dragos
te (dintr-un sat dobrogean)” 
mi se pare, în privința aceasta 
edificator, ca și o poezie cum e 
„Toate vîrstele”, în care auto
biografia e împletită cu istoria 
contemporană, sau ca, în fine, 
emoționantul omagiu adus 
gîndirii de savant, artist și re
voluționar a lui Lenin („Ix>- 
nin”). Ghidată de luciditate, 
fantezia poetei devine astfel 
mereu constructivă. Dimensi
unile colindate, realitățile con
template îi dau senzația necon
tenitei certitudini dialectice. 
Visul însuși capătă întruchi
pările realului, ca în această 
poezie („Harta”) pe care am 
putea-o considera elocventă 
atît pentru substanța filozofică 
a liricii Ninei Cassian, cît și 
pentru modalitatea ei stilisti
că: „Dacă am vrea să facem o 
hartă / cu căile de comunica
ție ale primăverii, z ar ieși un 
desen complicat și ciudat, / cu 
linii suple ca plantele, / cu no
duri grațioase ca florile, / cu 
«ringuri, fructe și veverițe, / 
cu pîraie ca râsul Iui Puck, 1 
ca rîsul copiilor noștri, / cu 
spații albastre—ntre drumuri 
/ albastre ca ziua întilului 

mai, / cu dungi violente ca a- 
rătura / sau drepte ca osia... / 
Pentru noi, drumurile primă
verii ! ou dialectica șl încruci
șările lor, / au un unic sens, / 
sens unic: / Comunism!”

AUREL MARTIN

O hihlicrircA

fruntașa
Biblioteca clubului C.F.R. 

Fetești deservește un număr 
de 1 300 muncitori, ingineri și 
tehnicieni care lucrează în ca
drul complexului C.F.R.-Fe- 
tești. Colectivul bibliotecii, 
condus de bibliotecara Maria 
Albu, se preocupă atît de buna 
deservire a cititorilor (fondul de 
cărți a ajuns la aproape 7 000 
de volume), cît și de organiza
rea unor activități interesante 
de popularizare a cărții. Prin
tre acestea se numără recenzi
ile urmate de discuții (în ul
tima vreme s-au organizat 15 
recenzii la diferite lucrări din 
literatura clasică și contempo
rană. la club cît și la locurile 
de muncă. în cadrul bibliote
cilor volante). De asemenea 
s-au mai organizat 10 seri li
terare. 16 prezentări de cărți. 
Acțiunile întreprinse au venit 
în întîmpinarea dorințelor ce
lor peste 1 200 cititori perma
nent ai bibliotecii. La realiza
rea lor își aduc contribuția ci
titorii fruntași, printre care, 
Gh, Popa, Petre Proțap, Radu 
Ion, Eugen Ut».

D. LAURENȚIU 
corespondent voluntar
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n gospodăriile co
lective din raionul 
Alexandria își des
fășoară activita
tea 202 organizații 
U.T.M. de brigadă, 
din care 29 în sec

torul zootehnic. Comitetul ra
ional U.T.M. se ocupă cu aten
ție de sprijinirea acestora pen
tru a realiza zi de zi sarcinile

celălalt. Vorbește Stan Moho- 
rea, secretarul comitetului 
U.T.M. din comuna Ulmeni. El 
are o bună experiență în mun
ca de organizație, așa că cele 
povestite în legătură cu pre
gătirea activului U.T.M. din 
comună sînt ascultate cu aten
ție. Cu același interes a fost

aici. Cu puțină vreme înainte 
comitetul raional U.T.M. a a- 
nalizat conținutul adunărilor 
generale. In analiză locul cen
tral l-au ocupat adunările 
generale ale organizațiilor 
U.T.M. de brigadă. Făcută pe 
baza unei profunde cunoașteri 
a realității analiza a dat comi-

ganizație s-a dovedit, după 
cum vom vedea mai tîrziu, cît 
se poate de bun.

Ni se pare demnă de reținut 
și preocuparea constantă a bi
roului comitetului raional de 
a se ocupa de instruirea secre
tarilor U.T.M. de brigadă, a 
membrilor biroului. Din con-

scă și au prezentat referate 
secretarii care au acumulat de 
pe acum o bună experiență de 
muncă. Printre aceștia au fost 
tovarășii Marin Constantin — 
G.A.C. Pîrlita, Ion Tudose — 
G.A.C. Brînceni, Rusu Virgil 
— G.A.C. Mavrodin. Ei au vor
bit despre preocuparea orga-

mari ce le stau în fată în 
munca de formare și dezvolta
re a conștiinței socialiste a 
tinerilor colectiviști, de mobi
lizarea activă a acestora la în
tărirea și dezvoltarea gospodă
riilor colective

O dată pe lună, la comitetul 
raional U.T.M. se adună toți 
secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M., secretarii comi
tetelor U.T.M. pe comună. Ei 
vin la ziua secretarului cu do
rința de a învăța cum să mun
cească mai bine, de a schimba 
între ei păreri, de a-și împăr
tăși reciproc experiența bună 
acumulată. SI dacă de fiecare 
dată activitatea organizațiilor 
U.T.M. din brigăzi a stat în 
centrul atenției lor. asta este 
cît se poate de firesc. Aici doar 
se îndeplinesc în mod practic 
sarcinile care stau în fața or
ganizațiilor U.T.M. din G.A.C.

...Ne aflăm la una din zilele

Ce se poate învăță
lă ziuă secretarului

secretarilor care a avut loc 
de curînd. In sală sînt peste 
100 de băieți și fete. Fiecare 
ar vrea să știe ce a adus nou

ascultat și Grecu Victor, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. „8 Martie”- 
Țigănești. Felul în care și-a 
organizat comitetul acestei or
ganizații de bază munca de 
îndrumare a activității orga
nizațiilor U.T.M. din brigăzi a 
fost notat cu grijă în carne
țele. Și discuțiile care au ur
mat au făcut ca ceea ce este 
valoros în activitatea fiecărei 
organizații de bază să se adune 
ca într-un buchet devenind un 
bun al tuturor.

Dar lucrurile nu s-au oprit

tetului raional U.T.M. posibili
tatea să tragă o seamă de con
cluzii în legătură cu adunările 
generale U.T.M. Toate aceste 
concluzii au fost aduse la cu
noștința secretarilor U.T.M. 
explicîndu-li-se totodată, pe 
bază de exemple concrete, ce 
au de făcut pentru a îmbună
tăți în permanență conținutul 
adunărilor generale U.T.M.

Acest procedeu de a prezen
ta de fiecare dată în fața se
cretarilor aprecierile biroului 
comitetului raional într-o pro. ' 
blemă sau alta a muncii de or-

statările făcute practic, pe te
ren, membrii biroului comite
tului raional U.T.M. și-au dat 
seama că este nevoie de a a- 
juta în mod direct cadrele 
U.T.M. din organizațiile de 
brigadă, secretarii acestor or
ganizații. De curînd la comite
tul raional U.T.M. a avut loc 
o instruire de o zi a secretari
lor organizațiilor U.T.M. din 
brigăzile zootehnice. Și de a- 
ceastă dată s-a mers pe linia 
generalizării experienței bune. 
In acest scop au fost din 
vreme ajutați să se pregătea-

nizației U.T.M. pentru îmbo
gățirea cunoștințelor zooteh
nice ale tinerilor, aplicarea 
metodelor științifice pentru 
obținerea unor producții spo
rite de lapte, carne etc. Tot cu 
acest prilej dr. veterinar Mi
hai Angelescu, membru al co
misiei tineret sătesc de pe lin
gă comitetul regional U.T.M., 
a vorbit despre sarcinile actu
ale ale organizațiilor U.T.M. 
din brigăzile zootehnice, a dat 
îndrumări asupra felului în 
care trebuie organizată munca 
pentru îndeplinirea lor.

S-a dovedit, de asemenea, 
bună și metoda folosită ca tri
mestrial să se organizeze pe 
grupe de comune, instruirea 
birourilor organizațiilor U.T.M. 
de brigadă. Asigurînd o judi
cioasă planificare a ședințe
lor de instruire, membrii bi
roului comitetului raional și în 
special secretarii au putut 
particiDa la cele mai mul
te dintre ele. Seriozitatea 
cu care sînt privite ședințele 
de instruire rezultă și din fap
tul că tovarășul care răspunde 
de o asemenea instruire se de
plasează cu cîteva zile mai 
înainte în organizațiile de 
bază U.T.M. respective. Așa 
de pildă, tovarășul Ion Ma- 
nole, secretar al comitetului 
raional U.T.M.. trebuia sa par
ticipe la ședința de instruire 
din comunele Țigănești, Vrîn- 
ceni, Poroschia. El a luat din 
vreme legătură cu tovarășii 
din conducerea gospodăriilor 
colective din comunele amin
tite, a participat la unele ac
tivități ale organizațiilor 
U.T.M.. cunoscînd astfel situa
ția reală, sarcinile concrete ce 
se pun, specifice fiecărei gos
podării în parte. In felul a- 
cesta el a avut posibilitatea să 
dea îndrumări concrete activu. 
lui, să-i sfătuiască pe membrii 
birourilor organizațiilor U.T.M. 
de brigadă cum să organizeze 
mai bine munca pentru a-și 
îndeplini sarcinile ce le au.
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într-o ședință și membrii bi- 
brigadă. După ședință Marin 
U.T.M. l-a căutat pe briga-

inerii despre care vă vom vorbi nu sînt dul
gheri. Marin Milcu, secretarul organizației 
U.T.M. din brigada zootehnică de la G.A.C. Lă- 
ceni, este un priceput îngrijitor de oi, Vasilica 
Băloi și Florea Mihăilă. au crescut, în această 
vaia 10 000 de pui, ceilalți muncesc la ferma 
de vaci. înțelegînd că gospodăria trebuia aju

tată să termine urgent cîteva construcții ei au devenit și 
dulgheri. Iată cum s-au petrecut lucrurile.

Odată cu toamna au venit și nopțile reci. Animalele 
aduse din tabăra de vară trebuiau adăpostite dar cele două 
grajduri nu fuseseră încă terminate.

Toate forțele gospodăriei erau concentrate pentru ur
gentarea lucrărilor de recoltare și însămînțări. Și totuși, 
brigada de constructori trebuia ajutată.

Dar cum, cu ce oameni ?
Lucrul acesta l-au discutat 

roului organizației U.T.M. de 
Milcu, secretarul organizației 
dier.

— Am discutat în birou, ne-am sfătuit cum să-i 
pe constructori. Noi credem că grajdurile vor fi 
timp. O să vorbim cu băieții și o să 
constructorilor.

— O să puteți, o să aveți timp ?
— Timp ne facem noi. Totul e să 

zăm bine munca în sector pentru ca 
lele.

Brigadierului i-a plăcut propunerea.
Chiar în ziua aceea membrii biroului au discutat 

care tînăr în parte explicîndu-le ce hotărîse biroul în legă
tură cu sprijinirea constructorilor. Ca și în alte împrejurări, 
tinerii au răspuns chemării organizației U.T.M. Cîteva ore 
mai tîrziu, după terminarea programului, au plecat pe șan
tier. Confecționarea ghizdurilor era o muncă nouă pentru 
ei, dar ascultînd de sfaturile brigadierului de la construcții 
au îndeplinit-o cu pricepere. Au venit și a doua 
zi și în zilele următoare, ajutînd la alte lucrări

mergem să

ne ajutați să 
să nu sufere
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și a treia 
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mmiE
e înserase bine cînd 
a ajuns în aat. La 
sediul organizației 
de partid era lumi
nă. Secretarul de

■ I partid discuta cu 
cîțiva colectiviști. 

Nicolae Dobre, secretarul orga
nizației de baza U.T.M. din 
G.A.C. Buzescn se așeză deopar
te și-și scoase carnetul cit noti
țele luate la ziua secretarului, 
îi aștepta o perioadă de muncă 
intensă : campania agricolă de 
toaxnuă, terminarea construcții
lor, grăbirea ritmului de însilo- 
zare ; trebuia pregătita deschide
rea anului de învățămînt poilitic 
U.T.M.. Cu tot ce s-a discutat la 
ziua secretarului, Dobre îl infor
mă pe secretarul de partid. Aces
ta la sfătuit totodată 
cum sg se pregătească 
dința.

— La ședința o să-1

r or

pa Dobre, 
pentru țe-

este bine cum a procedat romi 
telul U T.M. de la G.A.C. Buzes- 
cu stabilind cîtc un membru al 
său care să ajute fiecare organi
zație de brigadă. Paraschiv Lun- 
goci, de pildă, a primit sarcina 
flă ajute organizația U.T.M. din 
brigada L Pornind de la sarci
nile stabilite în ședință el a spri
jinit biroul U.T.M. sa-și întoc
mească planul de muncă, a luat 
parte la discuțiile purtate cu ti
nerii în vederea încadrării lor 
la învățămîntul politic, Ia pregă
tirea și desfășurarea adunării 
generale.

Și la fe] se procedează în fie
care lună, după ziua secretaru
lui, în aproape toate organizații
le de bază U.T.M. din gospodă
riile agricole colective. Obișnu
ința creată de a se comunica 
operativ activului U.T.M. din gos
podărie sarcinile trasate de comi-invităm ți

tetul raional U.T.M. dă posibili
tate ca acestea să fie îndeplinite 
în bune condiții. Așa se petrec 
lucrurile și acum în perioada 
pregătirii adunărilor do dare de 
seamă și alegeri. Zilele trecute 
a avut loc la comitetul raional 
ședința cu activul și secretarii 
U.T.M. în acest scop. în organi
zațiile de bază au loc acum șe
dințele cu activul. La G.A.C. 
Atîrnați. de pildă, într-o aseme
nea ședința s-a stabilit data cînd 
va avea loc adunarea de alegeri 
în fiecare organizație U.T.M. de 
brigadă, principalele activități 
ce vor fi organizate pînă atunci.

Participanții la ședință au as
cultat cu deosebită atenție cuvîn- 
tul tovarășilor Petre Roșu, se
cretarul comitetului de partid și 
Gheorghe Ciurea, instructorul 
comitetului raional P.M.R. Inter
venția activiștilor de partid a 
ajutat cadrelor U.T.M. din gos
podărie să-și clarifice și mai bine 
sarcinile ce Je stau în față, cum 
trebuie să muncească pentru pre
gătirea adunărilor de alegeri.

în majoritatea gospodăriilor 
colective în care am fost, am 
constatat că membrii comitetu
lui U.T.M. procedează în acest 
fel. Și acesta este un lucru bun. 
La gospodăriile agricole colecti
ve Răceni, Plosca, Ulmeni, Ma
vrodin etc., în ședințele comite
tului U.T.M. a devenit un obicei 
ca un tovarăș sau altu.1 să rapor
teze cum a ajutat organizația 
U.T M. de brigadă de care a răs
puns, la organizarea căror acțiuni 
concrete a luat parte și cure a 
fost cficacitatea acestora ?

Există deci în raion o expe
riență bună, valoroasă. Ea tre
buie însă mai bine folosită, ge
neralizată. în raion mai sînt 
însă organizații de bază U.T.M. 
ca cele din G.A.C. Orbească de 
Sus, Băbăița, Storobăneasa, Po- 
rosebia, Măgura, în care nu se lu
crează ca la G.A.C. Buzcecu, de 
pildă. Și nu este întâmplător fap
tul că aceste organizații sînt 
tocmai acelea de care și biroul 
comitetului raiona] U.T.M Ale
xandria 8-a ocupat mai puțin.

pe tovarășul președinte — a «pus 
secretarul de partid. Tu «ă ai 
grija să mai treci o dată pe la 
băieții care vor prezenta infor
mări. Vezi cum s-au pregătit. 
Ajută-i.

...După amiaza. într-una din în
căperile de Ja sediul gospodăriei 
s-au adunat membrii comitetului 
U.T.M. pe G.A.C., birourile ce
lor 7 organizații U.T.M. de bri
gadă, propagandiștii. Erau aproa
pe 50 de băieți și fete. Și de 
data aceasta, ca de obicei de alt
fel, în prima parte a ședinței 
au fost prezentate informări iar 
în a doua s-a stabilit concret ce 
trebuie făcut în luna care ur
mează. Au informat secretarii or
ganizațiilor U.T.M. din brigăzile 
L a Jll-a și a IV-a. Cum au fost 
îndeplinite măsurile stabilite în 
luna trecuta, ce s-a făcut bun 
și ce lipsuri au existat. Ca și la 
raion și aici, discuțiile purtate 
nu prilejuit un bun schimb de 
experiență între birourile orga
nizațiilor U.T.M. de brigadă. S-a 
trecut apoi Ja partea a doua a șe
dinței. Președintele G.A.C. tova
rășul Dumitru Țîrcolea, a răs
puns cu bucurie la invitația de 
a vorbi activului U.T.M. din 
gospodărie. Și iatu-I acum cu pla
nul campaniei agricole de toam
nă în față, explicitul amănunțit 
co «arciiii revin fiecărei brigăzi, 
cum a-a gîndit conducerea G.A.C. 
să fio organizată munca în aceas
tă campanie, ce au de făcut ti
nerii. Secretarul organizației de 
bază U.T.M. a expus apoi amă
nunțit sarcinile trasate de comi
tetul raional U.T.M., Ce trebuie 
făcut practic pentru pregătirea 
deschiderii învățănnntului poli
tic U.T.M. Cunoscînd bine sarci
nile ce le stau în față le-a fost 
ușor să stabilească și principalele 
activități ce vor fi organizate, 
cînd vor ține adunările generale 
ți ce vor discuta în ele etc.

Dar nu este totul să stabilești 
măsuri. Membrii birourilor orga
nizațiilor U.T.M. pe brigăzi tre
buie să fie ajutați practic să-și 

;că sarcinile. De aceea
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tovarășa Gherghina Bălărie, secretara organizației de bază U.T.M. din G.A.C. Atîrnați, o găsești în aceste zile, cea mai 
mare parte a timpului, acolo unde se pregătește soarta recol tei viitoare : pe cîmp
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grajdurile au fost terminate. Acum l-am întîlnit pe fiecare 
la locul său de muncă, la fermă.

La Lăceni, ca în cele mai multe gospodării colective din 
raion, activitatea organizației U.T.M. este strîns legată de 
problemele producției, ale muncii și vieții din brigadă. In 
adunările generale U.T.M., se discută de multe ori cum 
își îndeplinesc tinerii sarcinile de producție, angajamentele 
asumate, cum studiază în cercurile politice U.T.M., dacă se 
pregătesc pentru cursurile zootehnice. în fața tinerilor au 
fost expuse conferințe ca „Cinstea de a fi îngrijitor de 
animale", „Cum putem obține 2 500 litri de lapte pe cap de 
vacă furajată" și altele. La fermă a fost amenajată, din 
inițiativa biroului organizației U.T.M., o mică bibliotecă cu 
diferite cărți și broșuri zootehnice Ea a folosit tinerilor și 
pentru pregătirea unui concurs „Cine știe, cîștigă" pe teme 
zootehnice. La propunerea organizației U T.M. de brigadă, 
conducerea gospodăriei a organizat astfel munca în zooteh
nie îneît tinerii să aibă o zi liberă pe săptămînă. Astfel ei 
pot viziona filme, pot participa la reuniunile tovărășești, la 
activitatea căminului cultural.

Ca și la Lăceni. cele mai multe organizații U.T.M. de 
brigadă întreprind cu tinerii acțiuni ce vin în sprijinul în
deplinirii sarcinilor importante ce stau în fața brigăzii. 
Toate acestea sînt posibile pentru că secretarii și membrii 
birourilor organizațiilor U.T.M. cunosc munca brigăzii, se 
sfătuiesc cu regularitate cu brigadierul, pun în discuția 
utemiștilor, în adunările generale și cu alte prilejuri, sar
cinile brigăzii, problemele legate de obținerea unor mari 
producții.

Inițiativa

8UJIJ' ra într-o seară, acum cîteva săptămîni în urmă. 
Fp' In mijlocul unui grup de colectiviști, inginerul 
■LL agronom explica tehnica consevării dovlecilor fu- 
|T| ' rajeri în paie. Era un lucru nou pe care colecti- 
W viștii din Guruieni nu-J mai făcuseră pînă acum și 

iată de care aveau unele rezerve.
— Se pune un rînd de paie, un rînd de dovieci, 

explica inginerul, important este ca dovlecii să tie bine izo
lați cu paie unu! de altul...

— Și credefi că n-o să înghețe, tovarășe inginer ?
— Eu cred că o să muncim de pomană. Cum o să păstrăm 

dovlecii o iarnă întreagă ?
Inginerul nu s-a descurajat. In rîndul colectiviștilor erau 

multi oameni care înțelegeau că recolta mare de dovieci obți
nută anul acesta de gospodărie era o bază furajeră bună care 
trebuia conservată pentru iarnă. Și așa cum s-a mai întimplat 
cu împămîntenirea și a altor noutăți, azi obișnuite, Dumitru 
Dîrje, secretarul organizației U.T.M, din brigada zootehnică a 
fost ce) dinții pe care noua metodă l-a entuziasmat. El a pro
mis inginerului ajutorul organizației U.T.M. de brigadă. Și s-a 
finul de cuvînt. A doua zi, după discufia relatată mai sus, 
împreună cu membrii biroului, a discutat cu toii tinerii din 
brigadă.

— Noi venim cu dragă inimă, i-a spus secretarului tînărul 
Marin Cojocaru ; numai de nu ne-am face de rîs. Să nu zică 
oamenii că ne-am găsit noi mai deștepji.

Discuția cu Cojocaru l-a făcut pe secretar să înțeleagă că și 
între tineri mai stăruie îndoiala. Seara, i-a adunat pentru cî
teva minute pe toti tinerii din brigadă și I-a chemat pe inginer 
să le explice mai bine ce aveau de făcut. Dîndu-le amănunte, 
relalindu-le și experiența altor gospodării, inginerul i-a con
vins de utilitatea acestei măsuri. Tinerii au hotărît să con-

care 
pen- 
mai

rezența secretaru
lui raional, a in
structorului în or
ganizația de bază 
este așteptata cu 
interes. Tinerii 
văd în activistul

U.T.M. omul care îi poate a- 
iuta cu un sfat, de la 
pot primi o îndrumare 
tru a-și organiza și 
bine munca, activitatea lor zil
nică. Ei așteaptă de la activist 
să le împărtășească experiența 
bună a celorlalte organizații 
U.T.M., să-i ajute să o folo
sească. Iată dar cît de mare 
este răspunderea pe care o are 
activistul U.T.M.

In vară, plenara comitetului 
raional U.T.M. a stabilit ca toți 
activiștii să fie repartizați 
pentru a sprijini o vreme mai 
îndelungată acele organizații 
de bază U.T.M. care aveau ne
voie de mai mult ajutor. Ac
tiviștilor li s-a cerut toto
dată să aiute mai mult, să în
vețe organizațiile U.T.M. de 
brigadă cum să muncească, ca
drele U.T.M. să-și organizeze 
mai bine munca.

Tovarășului Ion Șalapa, prim 
secretar al comitetului raiona] 
U.T.M. i-a fost repartizată or
ganizația de bază U.T.M. din 
G.A.C. „Secera și ciocanul” 
din comuna Plosca. In co-

mună, primul secretar a cer
cetat cu atenție activitatea 
celor opt organizații U.T.M. de 
brigadă. A constatat că mem
brii birourilor, cu unele excep
ții, încă nu știau precis cum 
să-și organizeze munca, că 
erau insuficient controlați șl 
ajutați de comitetul organiza
ției de bază U.T.M. El a proce
dat bine organizînd după aceea 
o ședință cu activul U.T.M. din 
gospodărie. Principalele discu-

Cel 
cel
ții s-au purtat în legătură cu 
stilul de muncă al biroului, 
cum trebuie organizată munca, 
ce să cuprindă un plan ele. 
Cunoscînd situația reală, în
drumările date de primul se
cretar au fost cît se poate de 
concrete. Așa, de pildă, avînd 
în față planul de muncă lunar 
al organizației U.T.M. din bri
gada a Vil-a, (întocmit pe 
șapte coli de hîrtie și plin de

generalități) el a explicat con
vingător ce este greșit în mo
dul de planificare a muncii, 
cum trebuie făcută aceasta. In 
ședință s-au stabilit totodată și 
activitățile concrete care pot 
fi organizate în luna respec
tivă, cînd se vor ține adunările 
generale în fiecare brigadă și 
ce vor avea la ordinea de zi. 
Pentru a stabili ce să se dis
cute în adunarea generală a 
organizației U.T.M. din sec

zia că aceasta este o chestiune 
de care trebuie să se ocupe 
mai mult decît în trecut. Ei 
au stabilit să facă o vizită la 
vecini pentru a vedea cum 
este organizată munca, să fie 
citită în luna aceea de către 
toți tinerii crescători de ani
male broșura referitoare la 
respectarea programului de 
grajd, să discute în adunarea 
generală cum este folosită 
baza furajeră etc.

participa la ședințele cu acti
vul U.T.M. din fiecare gospo
dărie.

Mihai Marinescu a observat 
că organizațiile U.T.M. de bri. 
gadă de la G.A.C. Nenciulești 
au mai multă nevoie de aju
tor. Așa că cea mai mare 
parte a timpului din deplasare 
și-a petrecut-o aici. Cu secre
tarul organizației de bază 
U.T.M., apoi pe rînd cu ceilalți 
membri ai comitetului, a mers

mai bun ajutor este 
dat la fața locului

torul zootehnic primul secretar 
al comitetului raional U.T.M. 
a supus analizei următoarea si
tuație: G.A.C. „6 Martie" din 
aceeași comună, avea atunci o 
bază furajeră mai slabă ca 
gospodăria lor. Cu toate aces
tea producția de lapte la ,,6 
Martie" era mai mare ca la ei. 
Cum se explică aceasta ?

Cadrele U.T.M. din gospodă
rie au ajuns astfel la conclu

Intr-un mod asemănător au 
procedat cel mai mulți mem
bri ai biroului, instructorii 
comitetului raional U. T. M. 
Mihai Marinescu, instructor 
al comitetului raional, răspun
de de îndrumarea activității 
organizațiilor U.T.M. din 
comunele Plosca și Nănciu- 
lești. In prima parte a . fie
cărei deplasări el își planifică 
timpul în așa fel îneît să poată

la fiecare brigadă în parte. 
Au stat împreună de vorbă cu 
brigadierul, cu tinerii. au aju
tat biroul să-și stabilească ac
tivitățile concrete ce le vor or
ganiza. să pregătească și să 
țină adunare^ generală. Așa a 
procedat în fiecare organizație 
U.T.M. de brigadă. Din ajuto
rul dat de instructor au avut 
de cîștigat atît birourile

U.T.M. pe brigadă cît și comi
tetul care a învățat cum să 
muncească cu organizațiile 
U.T.M. de brigadă.

Din păcate însă nu toți ac
tiviștii comitetului raional 
U.T.M. procedează în felul a- 
acesta.

Ion Pătrașcu cînd a ajuns 
în comuna Moșteni i-a comu
nicat secretarului U.T.M. cele 
discutate la raion, l-a sfătuit 
ce să facă și... a plecat mai de
parte. La Furculești a proce
dat la fel. Cea mai mare parte 
a timpului, Pătrașcu și-a pier
dut-o cu drumul de la o co
muna la alta în loc să proce
deze ca Mihai Marinescu și ca 
cei mai mulți instructori ai 
comitetului raional. El s-ar fi 
putut opri, de pildă, la Furcu
lești cea mai mare parte a de
plasării sale, să ajute organi
zațiile U.T.M. de brigadă, co
mitetul U.T.M., să discute mai 
mult cu tinerii, să-i cu
noască. Caracteristic activistu
lui U.T.M. este tocmai această 
strînsă legătură cu tinerii, cu
noașterea preocupărilor lor.

Iată de ce este necesar ca 
biroul comitetului raional 
U.T.M. să se ocupe mai mult 
de îmbunătățirea stilului de 
muncă al fiecărui activist, 
pentru ca prezenta acestora în 
viața organizațiilor de bază să 
fie cît mai activă.

serve 3 000 dovieci. Tot atunci ei au stabilit să amenajeze și 
două bazine pentru murarea furajelor.

Cum au procedat? împreună cu brigadierul zootehnic au orîn- 
duit astfel lucrurile ca zilnic, între mulsuri, să fie liberi nouă 
tineri. Sub supravegherea inginerului aceștia au pus la con
servat toii cei 3 000 de dovieci.

O bogată activitate 
culturală

; LjbMMl pre sfîrșitul pauzei de prînz utemista Elena Bu- 
ttgylll gean a anunțat colectiviștii că brigada artistică 
njjgj de agitație va prezenta un scurt program în cin_ 
InMH stea fruntașilor în campania de recoltare. Pe 

MLSw o căruță improvizată drent scenă s-au urcat a-
''TiTml tuinci P. Rada și frații Marin și Ion Vîrlugă,

acordeoniștii brigăzii.
Rada a prezentat programul:
— Voi cînta pentru fruntașii noștri Ion Zapotilă, Trifoiov 

Stîngă, Marin Ciurea și pentru toți ceilalți colectiviști har
nici.

Și Rada a cîntat cîteva melodii populare mult îndrăgite 
de colectiviști.

A urmat un moment satiric. în vorbe pline de duh bri
gada a arătat cum cei doi conductori de atelaje Stan Petre 
și Stan Pîrvan dormeau liniștiți printre grămezile de po
rumb, în timp ce toți ceilalți munceau. Lăsate în voie ani
malele pe care le aveau în primire, au stricat porumbul din 
lanul vecin. Programul artistic l-a încheiat echipa de călu
șari. Colectiviștilor le-a plăcut spectacolul ; ei au mulțumit 
prin îndelungi aplauze artiștilor amatori.

Cum s-a născut brigada artistică de agitație a organiza
ției U.T.M. din brigada nr. 1 de la G.A.C. Ulmeni ? Printre 
tineri erau mulți talentați. Unora le plăcea poezia, altora cîn- 
tecul. Secretara organizației U.T.M., Elena Bugean, este și 
ea pasionată de artă, de frumos. A discutat cu tinerii asupra 
formării, la început, a unui singur colectiv care să-i reuneas
că pe recitatori și cîntăreți.

Primele spectacole au trezit interesul. In scurt timp bri
gada artistică de agitație și-a cîștigat popularitate. In fie
care campanie agricolă, acolo pe cîmp, în mijlocul colecti
viștilor micul colectiv artistic prezintă programe interesante, 
inspirate din munca brigăzii. După exemplul acestei formații 
artistice, s-au creat la Ulmeni și celelalte : o echipă de dan
suri, o orchestră.

O preocupare asemănătoare de a alcătui colective artistice

în fiecare brigadă am mai întîlnit și la alte organizații U.T.M. 
din comunele raionului. De pildă la G.A.C. Atîrnați, utemiș- 
tii organizației U.T.M. din brigada a IV-a (secretar Tudor 
Croitoru) au format recent o echipă de teatru. Pregătirile pri
mului spectacol sînt pe sfîrșite. La G.A.C. Buzescu, în bri
gada a IlI-a, artiștii amatori din formația de teatru au pre
zentat spectacole cu piesa „Rîsul pămîntului" nu numai în 
fața colectivului din brigadă, ci și în „deplasare", la celelalte 
brigăzi.

Permanentizarea activității formațiilor artistice din cadrul 
brigăzilor, alcătuirea unor programe cultural-educative și 
sportive pe baza cunoașterii preferințelor tinerilor, cerințelor 
lor de cultură și educație — trebui? să stea însă în a- 
tentia tuturor organizațiilor U.T.M. din brigăzi. Peste tot 
sînt tineri t.alent.ați, cărora le place literatura, sportul, care 
au îndrăgit arta amatoare. Cu ajutorul lor se pot organiza 
activități atractive, eficiente care să facă în fiecare colectiv 
ceasurile de odihnă — ceasuri ale frumosului.

Pagină realizată de:
DARIA. KUHTA 
MARIA ION 
P. ISPAS
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devănil e următo
rul i măsura de a 
6a repartiza pentru 
Casa pionierilor 
din oraș una dintre 
cele mai frumoase 
clădiri, un foișor

pitoresc, cu grădină și spații 
verzi, a fost foarte binevenită 
dar incompletă.

S-a pornit de la un raționa
ment bine organizat. Intîi s-a 
pus întrebarea: care este scopul 
principal al Casei pionierilor ? 
Răspunsul a venit singur : sti
mularea procesului de învăță
tură.

E limpede atunci, nici discu
ție — și-au spus edilii orașului 
— copiii vor trebui să se afle 
aici în contact direct, nemijlo
cit, cu secția de învățământ ra
ională.

Astfel încît, cu registre și 
fișete, cu mașini de scris și cla- 
soare, cu dosare și creioane co
lorate s-a mutat în trei încă
peri ale Casei pionierilor sec
ția raională de învățămînt.

Lucrătorii secției raionale 
erau și ei foarte mulțumiți. Aer 
curat, copaci, flori și, pe deasu
pra trăind în mediul suav și pur 
al copiilor, tot mai des își po
vesteau ei acum amintiri du
ioase din copilărie. Dar cineva 
a venit cu ideea că lucrurile nu 
trebuie să se oprească aici. 
„Toate sinf bune dar i-a uita- 
ți-vă, copiii nu Știu sa facă 
sport. Priviți cum bat mingea 
în neorînduială, n-au nici o în
drumare... A fost mutat la Casa 
pionierilor și Consiliul raional 
U.C.F.S.

Casa pionierilor și-a desfășu
rat mai departe activitatea... Le 
plăcea mult pionierilor să vină 
la proiecțiile de diafilm. „Foar-
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gete.
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Iei tot ,,int 

pictor. Și

I șevaletului 
chiar el: ci
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te bine — și-au spus tovarășii 
de la sfatul popular — copiilor 
să le asigurăm o temeinică asi
stență de specialitate". Și-a fost 
adus aici și instalat lntr-o ca
meră, serviciul raional de cine
matografie...

„Ce-am putea, ce-am 
să mai facem pentru 
noștri ? — se întrebau 
A. da... copiilor le place 
cătuiască albume, 
Perfect. Dar ce albume și co
lecții fac ei î String timbre, 
ziare, fotografii. Fleacuri. Să 
aducem aici o instituție seri
oasă... care colecționează lu-

putea 
copiii 
edilii, 
să al- 

colecții...

e

mirat 
sfatul

matematicieni, 
aici birourile

MIHAI CAR ANUL 
CONSTANTIN SLAVIC

apoi rezolvată

ti-

discuție dacă

I

de 
Eu

tronc, totul se 
amînați, nu ni 
etc., etc. Sltua- 
mai neplăcută 
se înfățișă per-

situația contului

Un
cînd a luat bt-

tură și, cam atit, „Unilateral! De 
ce să nu învețe copiii și lucruri 
mai practice ? De pildă, să în
vețe, să zicem... da, de ce nu, 
să învețe cum se fac murătu
rile

Așa că în Casa pionierilor au 
fost rostogolite butoaiele cu 
murături ale Agevacoopuiui ra
ional.

Apoi, probabil în ajutorai 
cercului micilor 
au fost mutate 
O.C.L.

A mai trebuit
o mică problemă de administra
ție ; din fostele încăperi ale

POVESTEA CU M
IEPURAȘILOR om PĂDURE
cruri serioase. De pildă, Arhiva 
sfatului popular orășenesc...

Zis ți făcut 1
Bun. Mai departe ? Mai de

parte, pionierii învățau să bată 
în tobele pionierești ritmuri ve
sele de marș. „Dar ce zgomote 
anemice și lipsite de armonie I 
Se... auzea de la o poștă lipsa 
unui specialist.

Și-a fost mutat într-o cameră 
la Casa pionierilor toboșarul 
restaurantului din oraș...

E drept, cam tîrziu dar tot 
și-au dat seama pînă la urmă 
edilii orașului că la Casa pio
nierilor există și „Cercul mîini- 
lor îndemtnatice" Pionierii în
vățau să construiască navomo- 
dele, aeromodele, broderii sculp-

Casei pionierilor au fost mereu 
scoase fel de fel de obiecte și 
ele trebuiau înmagazinate. Deci 
era nevoie de o magazie. „Dacă 
facem o magazie de ce să nu fa
cem mai multe ?” Și astfel, pe 
ușile altor trei încăperi, s-a 
scris : „Magazia secției de în- 
vățămînt”, „Magazia Sfatului 
popular orășenesc", „Magazia 
Casei raionale de cultură...”

„Ce mai putem oare să facem 
pentru copiii noștri ?" s-au în
trebat Îd continuare edilii ora
șului 1

— Care... copii — s-a auzit o 
voce — că nu mai e pe-acolo 
nici urmă de copil ?!

— Cum adică ? — s-au 
grozav tovarășii de la

popular. Atunci ce fac instruc
torii salariați, unde e activita
tea lor î

— Instructorul... că unul sin
gur a rămas... nu știe ce să mai 
facă, mai dă și el o mină de a- 
jutor ds la magazie...

— înseamnă că e de prisos ! 
Și s-a procedat așa cum se 

procedează cu tot ce e de pri
sos...

De la un timp funcționarii și 
lucrătorii serviciilor raionale 
de la „Casa pionierilor" — au 
început să se plîngă. „E frumos 
aici, nimic de zis, aer curat, 
pomi, birouri frumoase, de hăr
mălaia copiilor am scăpat... 
totuși, lipsește ceva... bună 
fi... înainte de masă...

Se spune că în curînd se 
inaugura în ultima cameră 
zervată activității „pionierești" 
a Casei pionierilor un bufet. 
Bufetul va trebui să poarte și 
un nume. I se va spune oare 
„Cercul micilor consumatori”?

Indiferent de asta, nu va tre
bui totuși să se renunțe la 
firma de la poartă pe care încă 
mai scrie „Casa pionierilor". 
Pentru că ceea ce s-a petrecut 
aici este intr-adevăr o chestie 
de... pionierat, pentru că, tre
buie să recunoașteți, metoda 
este cu totul și cu totul nouă, 
ba chiar teribil de... originală.

Orice asemănare cu povestea 
iepurașilor din pădure în casa 
cărora s-au instalat pe rînd ur
sul, bursucul, vulpea este cu 
totul întîmplătoare... Dar nu în
tâmplătoare e asemănarea 
identică a acestei istorii cu 
istoria Casei pionierilor din 
Pașcani.

— Ascultă-mă pe mine, că
sătoria, tinere, e un lucru 
mare 1
— Mie tmi spuneți ? SI nt 
doar Ia a treia căsătorie.

Desen : V. VAS1LIU

„Filozofia"
suptd. cu paiul r>£ U K/Xfî //
Văzută în ogflinda din față e 

adorabilă. Un chip puțin me
lancolic de statuie antică ce 
așteaptă să fie descoperită, doi 
ochi mari și... etc. Văzută în 
oglinda din dreapta e, de ase
menea, adorabilă. Profilul îi e 
fără cusur, pare tăiat în mar
mură, tenul e suficient de pa
lid pentru a fi interesant. Ima
ginea din oglinda din partea 
stîngă e iarăși luminoasă, de 
un perfect echilibru cu cea din 
oglinda dimpotrivă. Rămîne 
să mai consulte și oglinda din 
spate. „Statuia antică" întoar
ce capul. In spatele său se gă
sesc dulapurile cu dulciuri, 
„barul", fetele îmbrăcate în 
alb cane servesc ireproșabil. 
Și nicio oglindă. Păcat. „Sta
tuia” scoate din poșetă oglin
joara personală care, ca și 
scara de serviciu de la noile 
case, e folosită numai în ca
zuri extreme (cazurile extreme 
ivindu-se în fiecare minut).

O ascunde grațios în podul 
palmei și alintindu-și capul 
puțin pe spate, întreabă oglin
da dacă nu i s-a dezordonat 
vre-un fir de păr dinspre cea
fă. Nu. Privită și din spate e 
adorabilă. Adorabilă din toate 
punctele de vedere. Această 
concluzie o liniștește pe fru
moasa noastră eroină. Nu-i ni
mic că n-a reușit anul acesta 
la cinematografie. Nu-i nimic 
că n-a reușit nici anul trecut, 
nici celălalt. (Ghinioane!) De 
oe să-și strice talentul la Insti
tut ? Va merge direct pe pla
toul de filmare. Totuși, o mică 
recomandare nu i-ar strica. 
Nu cunoașteți vre-un regizor 
de la Buftea ?

Cu un gest frumos ia un pai 
în gură, se înclină livresc dea- 

t sondei șl începe să cu- 
Ușa cofetăriei se deschi

de. Intră alt tinăr. E atit de 
bărbos, încît ari de cîte ori 
trece prin fața vreunei frizerii 
toți frizerii salivează. însă e și 

.intelectual". Mai precis: 
i mai precis : vrea să 

devină pictor. Tipic de om al 
i are, recunoaște 

cînd tace seamănă cu 
Cezanne mort. Iar mai trebui 
talentul lui Cezanne dar... 
poate se face abstractionist. Se 
așează la o masă vecină și co
mandă și el o sondă. Apare alt 
tînăr — se ocupă o altă masă— 
Un altul... și tot așa, rînd pe 
rînd, cofertăria se populează 
cu „intelectuali" arzînd de ne- 

| răbdare să se agațe cu toate

forțele, cu toți mușchii spiri
tului lbr, de uh pai.

Pentru că localul. în vorbi
rea curentă poartă numele 
unui înțelept, lăudat de Ho
mer, la „Nestor” nu vin, la 
ora aceasta, decît „înțelepții", 
înțelepți, de 18—20 de ani, care 
„au trecut — vorba lor — 
prin multe" și simt nevoia să 
mai cugete. Paiul e un fel de 
narghilea modernă, foarte sti
lizată, care, ținută în gură, aju
tă la provocarea unui fel de 
gînduri (gînduri stilizate).

Scîrțîitul discret al ușii 
anunță ivirea unei blonde. 
Suspect de blondă. Dar fru
moasă. Privind-o cit e de fru
moasă, îți vine pe buze excla
mația : adorabilă și proastă ! 
Politețea mea se revoltă : ulti
ma expresie nu-i prea tare ? 
S-a așezat candid și cată în 
jur cu niște ochi plini de soa
re. ca două luminișuri. Ce 
adorabilă 1 I s-a adus „narghi
leaua" și paharul cu Idei. Ce 
mărginită !

într-un colț, cițlva pensio
nari căzuți în etimologie (la o 
anumită vîrstă ne cășunează 
un dor grozav de ocupațiile 
strict științifice) pun la nunct 
etimologia cuvîntului „a des- 
mierda". Discuția are lungi 
escale lirice pe la Londra și 
Paris. Din dispreț pentru tine
rii filozofi ei consumă numai 
cafele. Din - cauza asta perso
nalul cofetăriei se poate bucu
ra de un peisaj cit de cît va
riat : unii gîndesc cu oran
jadă. alții cu nes. Tot e 
ceva. Pentru că altminteri — 
cum văd, zi la zi, aceleași fi
guri încremenite la aceleași 
locuri, ar căpăta, din cauza 
monotoniei priveliștii, astenie.

Nu mai sosește nimeni ? Nu. 
Toți „intelectualii" sînt aici în 
păr, posturile de intelectuali 
fotogenici sînt ocupate. înțe
lepții cugetă. Stau așa muți, 
la distante egale, ca niiște tra
verse peste care se aude cum 
trece și se pierde timpul. Cu 
paiul bine înșurubat în gură 
cei mai tineri caută să nescu- 
iască vre-un gînd în apa tul
burată cu acid citric. Nimic. 
Sînt în afara timpului și spa
țiului. s-au contopit cu mobi
lierul. s-a șters parcă orice 
deosebire dintre sufletul lor 
și piciorul scaunului

Capul le e atît de gol încît, 
dacă rămîi cîteva minute prin
tre ei, simți cum te trage cu
rentul.

MARIN SORESCU

MARI NECAZURI
DE LA

Era în acceleratul de Reșița. 
Un ceferist îi explica unui 
vechi prieten :

— Lasă că știu eu ce pățesc 
cu lucrurile astea mici I Nu 
mai fac nimănui nici un ser
viciu. De cînd lucrez aici în 
gară la Reșița constat că am la 
prieteni, ceva nemaipomenit... 
Măcar tu scutește-mă. Așa a 
mai venit zilele trecute la 
mine un fost coleg din armată. 
La început m-arn bucurat că 
l-am văzut dar plăcerea asta 
m-a costat scump. Intîi, după 
cc-a dat ocol gării a venit să 
mă roage să-i permit să dea 
un telefon în oraș.

— N-am găsit — zice — în 
gară nici un telefon public, te 
rog ajută-mă ! A trebuit să mă

FABULE
LUCRURI MICI

duc la șeful stației, să-1 rog, 
să-i spun că e ultima dată... 
Pentru că mai vin și alții să 
dea telefon de acolo... Dacă 
n-avem telefon public, îți ima
ginezi... Pe urmă — zice — „am 
să mă reped pînă la un prieten 
în oraș...'

Am înțeles... Trebuia să fac 
de planton lîngă bagajele lui... 
Casă de bagaje n-avem. Cînd 
s-a întors din oraș, prietenul 
mi-a șoptit : Fă-mi — zice — 
și mie rost de un bilet că dacă 
stau la rînd precis pierd tre
nul...

Și într-adevăr era o oră de 
vîrf și la casa de bilete — care 
nu știu de ce e singura și se 
deschide și tîrziu — era o aglo
merație de nedescris. M-am

certat cu casierul, l-am rugat, 
i-am promis o bere și pînă la 
urmă... s-a rezolvat... Dar nu 
mai pot.

Asta e numai un caz. Dar 
cîte nu sînt! Uite așa, din cau
za unui telefon public, a unei 
case de bagaje și a casei de bi
lete nu pot și eu 6ă-mi privesc 
cu ochi buni prietenii... Cre- 
de-mă...

Celălalt a înțeles și nu l-a 
mai rugat pe ceferist nimic, 
deși se uita cu vădită îngrijo
rare la cele două valize ale 
sale.

își imagina, 
va trebui să le poarte 
oraș, cum se 
oasa de bilete

Iar eu care 
ascultat totul, 
importanța mare a lucrurilor 
mici.

pesemne, cum 
prin 

va înghesui la 
etc, etc.
am privit și-am 
mă gîndeam la

Petre din clasa a Xi a C a ȘcoliiElevului Teodorescu
medii nr 3 din Galati îi plac spectacolele muzicale dar 

în detrimentul învățăturii.

ILIE BRINDESCU

de MARCEL BRESLAȘU
IMPRIMA V AR ARE

Ce-i cu NOUL ? Iată ce-i: 
Ochii zăbovesc să-l vadă
— ca pe-ntîii ghiocei, 
albi în albul de zăpadă...

★
Nu e greu să recunoști 
macii de la șapte poști 
(nici chiar dalbii ghiocei 
...cînd intrară-n obicei !)

MICRO 
$1 MACROCOSM'

O, lumea lucrurilor mici 
mi-e lesne s-o cutreer
— ca Gulliver printre pitici — 
cu lampa unui licurici 
și-ndemnul unui greier,
min mușuroiul de furnici 
al slovelor, prin creer...

★
Dar, vai, de cind îmi avîntași, 
încumetare. mersul, 
după atîți înaintași, 
cu mușuroiul meu de pași 
să măsur universul, 
mărunt se simte versul
— ea Gulliver printre — uriași!

e la o vreme, 
registratura coope
rativei „Arta cis- 
măriei" se abătu o 
grindină de recla- 
mații : vremea se 
umezise, iarna era 
pe drum și comen

zile clienților zăceau de luni 
de zile neluate în seamă. Fap
tul apăru de necrezut. Niciunul 
dintre funcționari nu-și amintea 
o întîmplare asemănătoare. „în
țeleg și eu : o reclamație, 
două... poftim, trei, da' nu un 
vraf !“

N-am intenția să povestesc 
cititorului toate reacțiile pro
duse de această tulburare, dar 
socot că nu-i de prisos să arăt 
că, în ce-1 privește pe preșe
dinte, acesta se îmbolnăvi subit 
de astenie. Pur și simplu nu 
mai dormea noaptea : lucrurile 
merseseră atît de bine și deo
dată, hodoronc 
răsuci : sîntem 
se dau pantofii 
ția deveni și 
cînd un client 
sonal avertizînd că dacă într-o 
săptămînă nu-i vor fi gata pan
tofii, va scrie un articol la ziar 
și va face și o caricatură.

S-a hotărit astfel convocarea 
unei ședințe operative la care 
au fost invitați toți factorii de 
care depindea rezolvarea pro
blemei : șeful serviciului co
menzi, șeful serviciului apro
vizionare cu pap, șeful servi
ciului cuie, cu cei doi adjuncți 
(pentru secțiile cuie de lemn și 
cuie de fier), șeful serviciului 
placheuri, de asemenea cu cei 
doi adjuncți (pentru secțiile 
placheuri îngropate și placheuri 
dezgropate) și, cum era și nor
mal, șeful serviciului șireturi.

Răsfoiră scrisorile, le întoar
seră pe o parte și pe alta, le 
răsuciră, cuprinși în tot acest 
timp de o mare uimire. în pri
mul rînd nimeni nu înțelegea 
cauza acestei întîmplări neo
bișnuite în viața cooperativei. 
„Doar, slavă domnului, pap a- 
vem din belșug, cuie la fel, 
placheuri așișderea..." Cit des
pre șireturi, șeful serviciului 
își spusese părerea răspicat:

— Putem, fraților, să dăm și 
la alții 1 Apoi se așeză pe ca
napea și începu, după un vechi 
obicei, să-și lustruiască unghii
le cu o pilișoară cumpărată 
anume pentru așa ceva.

Adjunctul de la cuie de lemn 
propuse totuși o mai bună le
gătură între serviciul cuie și 
fabrica de chibrituri din 
piere.

— Multe chibrituri — 
el — ar putea fi folosite 
cuie. Tot nu se aprind...

— Asta așa e — II susținu 
cel de Ia cuie de fier. Pînă să-ți 
aprinzi o țigară, te frigi la de
gete.

— Eu mi-am luat brichetă — 
spuse suflîndu-și praful de pe 
unghii — șeful serviciului șire
turi. Cu o fiolă de benzină 
mezi o săptămînă.

Discuțiile se întețiră, sala 
umplu de freamăt. In spate 
perete, o chemare cu cuvin
tele : „Să luptăm pentru o cit 
mai bună deservire a clienților 
noștri", Întregea și 
ceastă stare de 
neastîmpăr.

— Cel mai bine

apro-

spuse 
dTept

fu-

se 
pe

mai mult a- 
fierbere și

mezi — se auzi, din față, o 
voce. Eu am fumat cincispre
zece ani și credeam că n-o să 
mă pot lăsa niciodată. Dar în
tr-o zi, ce mi-am zis : Ia să mă 
las. Și m-am lăsat.

— Și nu mai fumezi deloc ? 
se miră responsabilul cu papul 
ale cărui degete erau într-atît 
de afumate încît păreau vop
site cu cremă maron.

— De trei luni, nici o 
gară !

— Asta nu ține decît 
voință — interveni un altul, 
cunosc un fotbalist...

— De la ce echipă î
— De la Rapid...
— Care voință — țîșni 

glas ascuțit 
taie de la Dinamo ?

— A luat, a luat dar să ve
dem și din ce cauză ! Ai aflat 
mătăluță ce s-a petrecut cu 
fundașul sau n-ai aflat ?

Nimeni nu știe cum s-ar fi 
terminat această 
în clipa aceea n-ar fi interve
nit, autoritar, președintele :

— Reveniți la problemă 1 
Și bătu atît de tare cu pum

nul în masă încît toți cei de 
față rămaseră multă vreme așa 
cum îi surprinsese zgomotul: 
cu gura căscată, avîntați, gata 
să intervină în disputa care se 
născuse.

Cînd își reveniră se întreba
ră cu aceeași uimire de la în
ceput : care să fie cauza ? Pap 
avem, cuie de asemenea...

Au fost chemați și cei patru 
magazionieri, care au adus, 
spre convingere, dosarele cu 
facturi: nici o neregulă.

Atunci ?
Cineva propuse să se amine 

ședința întrucît, din repezeală, 
fusese uitat șeful serviciului 
de contabilitate. Acesta simpli
fică, dintr-o dată, totul:

puse la punct operațiunile 
din cartoteci ;

făcu inventarul î 
întocmi 

„clienți";
întocmi 

(„materii 
„mărfuri”

le confruntă cu cele de anul 
trecut;

analiză starea soldurilor; 
încheie balanța de verificare; 
și aduse, într-o clipită, rezul

tatul pe masă: nicăieri nici 
urmă de greșeală !

Atunci ?
...Se dumiriră în cea de a 

treia zi de ședință cînd preșe
dintele cooperativei descoperi 
cu totul și cu totul întîmplător, 
scotocind printr-un fund de 
sertar, o cerere veche, de cîte
va luni, scrisă de singurul mun
citor cismar al cooperativei, 
cerere în care cismarul, pe mo
tiv că pentru fiecare cui care 
se scotea prin comandă specia
lă din magazie trebuia să obți
nă 36 de semnături, își cerea 
transferul la cooperativa de 
peste drum.

Cererea fusese aprobată.
Președintele și-a adus acum 

aminte că, atunci — fiind preo
cupat pînă peste cap de pro
blema creării unor posturi noi 
la direcția de reclamă — se 
bucurase din suflet pentru pos
tul care rămînea liber.

I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

I
I
I
I 
I

și celelalte situații, 
prime", „furnizori", 
etc) ;

I 
I
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
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t1 plac notele joase...
Desen : ȘT. COCIOAbĂ-Gala}!

Migrația „cocorilor™ sportivi
Pe Ungă multe alte 

lucruri cure se petrec 
în untură toamna pă
sările călătoare — și 
asta cu cea mai stric
tă regularitate — 
pleură spre țările cal
de. Și de aici, din ora
șul Pitești au plecat 
rîndunelele, au plecat 
berzele, au plecat 
cocorii și-a mai ple
cat baschetbalistul Io- 
neci Cezar. De cîțiva 
ani de dud e bas
chetbalist migrează.

La noi, la Pitești, 
era elev și baschet
balist. Se descurca 
bine cu amîndouă. 
Dar asta pirtă într-o 
zi cînd a auzit prima 

dată strigătul cocori-

lor ce porneau la 
drum. Atunci l-a cu
prins și pe el dorul 
pentru Capitală, pen
tru... clubul Rapid. A 
stat aici un an. Și iar 
a venit toamna și iar 
plecau berzele. Și a 
plecat și Cezar, A ve
nit din nou la Pitești. 
Venea la noi cu mari 
„succese” pe tărîm 
sportiv și cu o repe- 
tenfie in clasa a X-a.

— Voi rămine ală
turi de voi pînă la 
bătrinețe — a spus el 
cind s-a întors. Acum 
m-am obișnuit cu 
clima Piteștiului...

L-au ajutat colegii 
să-și însușească mate
riile predate la

cursuri, l-a ajutat an
trenorul și Cezar lo- 
neci a reușit să pro
moveze in sfîrșit 
clasa.

A auzit însă și în 
toamna aceasta stri
gătul — pesemne al 
unui pelican care îl 
chema spre Dunăre. 
Unii spun că n-ar fi 
fost strigăt de pelican 
ci vocea ademenitoa
re a antrenorului e- 
chipei de baschet de 
la Clubul „Siderurgis- 
tul” din Galați.

Așa că Cezar
luat din nou zborul.

Dar toată lumea 
știe că și în anul 
viitor va veni toam

fi-a

na... anotimpul in 
care păsările călătoa
re... migrează. Fede
rația de specialitate 
nu poate suspenda... 
toamna din calendar. 
Federafia e totuși în 
măsură să oprească 
zborul acestei păsări 
călătoare — poate și 
al altora. Nu de. 
alta, dar migrafia 
continuă a unor „co
cori” ca Cezar nu ne 
prevestește nimic 
pentru viitorul 
nici în învățătură 
în meserie, nici 
sport.

M. ALEXANDRU
Pitești

e să nu fu- VASILE BĂRAN

saoariv
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novat ți față de mine. Cit am stat la 
dînsu’ (cititorul va observa, desigur, a- 
cest cuvînt respectuos totuși, poate fo
losit pentru a înlătura nota de intimi
tate ce ar fi fost posibilă în alte condiții) 
nu s-a interesat de mine cu nimic. Am 
intrat atunci în fabrică la „7 Noiembrie". 
(Școala elementară o făcusem în sat în 
Oltenia, la mama). Am locuit la căminul 
de fete. M-am simțit foarte bine, ca în
tr-o adevărată familie — rîdeam, cîntam 
cu toate fetele, era curățenie. Am 
prins repede meseria de țesătoare. Cînd 
aveam ÎS ani, ca voi, cei care acum vă 
sărbătoriți vîrsta, devenisem deja țesă
toare și lucram la două războaie. îmi 
depășeam norma. La 17 ani l-am cunos
cut pe soțul meu. La o reuniune la casa 
de cultură. Eram cu fetele de la cămin 
acolo. La început n-am vrut să-l cunosc. 
Așa fac toate fetele la început. Apoi 
m-a condus acasă. Mi-a vorbit de me
seria lui de sudor electric, de Fabrica 
la care lucra și el pe atunci. Am devenit 
prieteni și ne-am căsătorit. Locuiam în
tr-un bloc nou. Primisem repartizarea de 
la întreprindere. Ce le-aș mai spune ti
nerilor dacă — peste 20 de ani — m-ar 
invita la sărbătoarea lor ca pe o mun
citoare mai în vîrstă? Da. Că la 18 ani 
eram fericită, că aveam o mare dorință 
de a munci, că mă străduiam să fiu frun
tașă în muncă.

Mă străduiam să fiu fruntașă în mun
că, pentru a aduce astfel mulțumirea 
mea fierbinte partidului care a deschis 
tineretului, posibilitatea de a se realiza, 
de a munci, de a fi fericit, de a privi cu 
încredere viitorul. Le-aș vorbi despre a- 
ceastă dorință a mea pentru că ea îi ca

racterizează pe toți tinerii — dorință de 
continuu progres, de a munci, fiecare în 
domeniul său de activitate, cît mai bine, 
de a se autodepăși de la o zi la alta.

Și, în fine, le-ași mai spune tinerilor 
că pe mine tovarășii din fabrică m-au a- 
jutat cu grijă, ca niște prieteni adevărați 
să descopăr fericirea, zîmbetul. Știți cît 
de mult înseamnă asta ?

Am crescut odată cu orașul

DANIELA DOBRE — elevă în clasa a 
Xl-a la Școala medie nr. 22, „Gh. La- 
zăr" :

Daniela Dobre va sărbători foarte a- 
propiat în timp două evenimente : mai 
întîi, împlinirea a 18 ani, deci momentul 
inițial al unei noi vîrste, al maturității, 
apoi peste cîteva luni, succesul la exa
menul de maturitate, pentru care se pre
gătește, nu de acum, dintr-a Xl-a, ci încă 
din clasa a VIII-a. Și, așa cum trebuie, 
va mai veni și un al treilea eveniment: 
admiterea la facultate. Pe primul — cel 
mai apropiat — majoratul, se pregătește 
să-l întîmpine cum se cuvine. Cifric acest 
lucru ar însemna — pînă acum — 3 note 
9 la chimie, fizică, istorie și nota 10 la 
limba rusă. Aceasta ar însemna seriozitate 
și perseverență în studiu. (Anul trecut a 
avut doar două medii de 8, restul de 9 și 
10).

Ea a observat că „a crescut odată cu 
orașul", că „cu fiecare zi totul în jurul 
ei a devenit mai frumos". In albumul 
de fotografii păstrează imagini din 
București sau din excursiile făcute cu 
școala pe Valea Jiului, pe defileul Ru- 
căr-Bran, la Sinaia. Dar pe lîngă acestea 
și pe lîngă „amintirile inevitabile ale 
copilăriei, (observați, perspectiva din

care privește anii de pînă acum!) pe 
lîngă bucuriile ei trecătoare dar atît de 
frumoase" păstrează cu deosebire în me
morie momentul cînd a fost primită în 
U.T.M.: „Atunci, spune, m-am gîndit mai 
mult la viitoarea mea profesie. Atunci 
am hotărît: vreau să urmez facultatea 
de chimie industrială".

Daniela Dobre are o biografie simplă. 
Coordonatele ei esențiale se cuprind în
tre viața fericită pe care o trăiește și 
preocuparea pentru studii, pentru însu
șirea temeinică a cunoștințelor ce se 
predau în scoală. Asemenea ei sînt mii, 
zeci de mii de tineri. Perseverența și pa
siunea în studiu sînt definitorii pentru 
marea majoritate a elevilor școlilor 
noastre. Ele izvorăsc din dorința de a fi 
în profesiile pe care și le vor alege cît mai 
folositori patriei, cît mai bine pregătiți. 
De fapt, coordonatele care-i deschid a- 
cum, în anii socialismului, drumul spre 
o biografie bogată, o biografie a pasiunii 
și muncii.

Să nu mă laud, 

muncesc bine

PETRE STAUDT : muncitor in secția 
fălțuit a Combinatului „Casa Scînteii" :

Primul lucru pe care ține să-l preci
zeze, în ceea ce-l privește, este că anul 
acesta a fost primit în organizația U.T.M 
Și aceasta nu este întîmplător. După ce 
a absolvit școala elementară s-a hotărît 
să învețe o meserie. S-a calificat la lo
cul de muncă. Cum s-a calificat ? L-a 
ajutat Nicu Toma. („știe meserie, are 
22 ani"). I-a spus: „Ca să-ți bag mașina 
în cap cu toate piesele nu pot; o să-ți 
explic. Dacă o să fi atent..." Și a fost. 
In cîteva luni cunoștea multe. „Cînd a 
lipsit un coleg de la lucru am pornit 
singur mașina. Am avut curaj că era re
glată. Au venit cei de la controlul teh

nic de calitate și m-au întrebat: unde-i 
mașinistul. Nu-i, am răspuns ! Eu i-am 
dat drumul. Și poate că nu scăpăm 
ușor dacă nu era lucru făcut ca lumea. 
Da era. Ce mai, învățasem meserie. A- 
poi, mi-au dat mașina. Veneau să mă 
controleze tovarășa Silvia sau tovarășul 
Marin — cred că-i știți. Cînd puneam 
mîna pe coală aveam emoții. Da ieșea 
lucru bun și toți se bucurau. Asta mi-a 
dat curaj. Acum urmez cursul de ridica
re a calificării. Am o mașină a mea. Eu 
o reglez, eu o îngrijesc. Sînt stăpînul ei, 
ce mai.

Știu că trebuie să mai învăț mult de 
acum înainte. Vreau să spun ceva — și 
poate fi scris în ziar — la școală învă
țam numai ca să știu lecția în ziua res
pectivă. Acum știu ce trebuie; atunci 
eram mai mic.

— Și acum cum merge treaba, cum 
muncești ? l-am întrebat.

— Să nU mă laud, dar muncesc bine. 
Poate să spună asta și Nicu Toma. El 
m-a învățat meseria.

Bucuria și satisfacția muncii tale pe 
care ți-o îndeplinești cu pricepere (și nu 
numai cu pricepere — cu pasiune) ii dă
deau o lumină puternică în priviri. A- 
semenea lumină a privirii am văzut-o 
la foarte mulți tineri.

Ar fi greșit să vorbesc 

numai despre mine

MIHAELA GHEORGHIU — studentă 
anul 1, Institutul politehnic București, 
Facultatea de electrotehnică:

N-au trecut decît cîteva zile de cînd 
pe lista cu rezultatele concursului de 
admitere în Facultatea de electroteh
nică. numele ei era primul înscris, Iar 
în dreptul numelui media 9,61. își amin
tește perioada de practică făcută la Uzi
nele „Timpuri noi" unde „lucram cu

plăcere la strung, ajutată de muncitori 
să înțeleg tainele meseriei de strungar"
— La începutul clasei a Xl-a vizitat Fa
brica „Electrotehnica" — „o adevărată 
farmacie", a stat de vorbă cu muncito
rii. „Toate acestea au ajutat — spunea ea
— la consolidarea pasiunii vieții mele. 
Asta nu înseamnă că mă pasionează nu
mai matematica. Am participat la con
cursuri de literatură. La politehnică 
m-am înscris la cercul literar. Cred că 
un om poate fi pasionat și de literatură 
și de matematică pentru că fiecare au 
pasiunea și exactitatea lor".

Ce năzuințe, ce visuri de viitor și-a 
făcut Mihaela Gheorghiu ? Multe. Dar 
pe deplin realizabile, după cum ne asi
gură. Intîi, vrea să termine facultatea. 
Apoi, să meargă într-o fabrică să mun
cească. Ar dori să meargă într-o fabrică 
nouă, care se organizează, ca să „parti
cip la începutul istoriei ei". „Dacă fa
brica s-ar afla în apropierea unui munte 
ar fi minunat, fiindcă, pasionată turistă 
aș face excursii. Cînd călătoresc, cînd 
sînt sus pe munte, și privesc pădurea, 
răsăritul de soare, simt din adînc dra
gostea de țară, de frumusețile ei. Nu 
știu dacă mi-ar ajunge toată viața să 
colind țara, să o cunosc. Știu, că și eu 
voi crea frumuseți că și eu voi contri
bui prin munca mea la construirea so
cialismului și comunismului".

Am adresat întrebarea „Ce ar povesti 
la o întîlnire cu tineri care își vor săr
bători majoratul peste 20 de ani", și Mi- 
haelei Gheorghiu.

„Le-aș povesti despre primirea mea în 
rîndurile pionierilor. De cîte ori mă gîn
desc la ziua aceea mă emoționez. Mi-a 
rămas așa ca o amintire vie, puternică. 
Poate că eram mai impresionabilă a- 
tunci. Poate vîrsta. Îmi amintesc că îna
inte cu o zi sau două de primirea cra
vatei de pionier, făcusem o poznă; stri
casem puțin o bancă, cu joaca. Colegii 
mei nu au spus. M-au lăudat. înainte de 
a primi cravata am mărturisit eu întâm

plarea cinstit. M-am simțit apoi un om 
curat. Această întîmplare le-aș povesti-o. 
Ea m-a învățat cît de bine este să spui 
întotdeauna adevărul, să-ți recunoști 
greșelile, să le îndrepți.

Dar ar fi greșit să le vorbesc numai 
despre mine. Le-aș vorbi despre toată 
generația mea care și-a sărbătorit 18 
ani în 1963. Le-aș spune că a fost și a 
rămas o generație de oameni entuziaști, 
inteligenți, hotărîți să-și îndeplinească 
idealurile; să se pregătească pentru pro
fesiile îndrăgite — ingineri, muncitori, 
medici, profesori. Le.aș spune că fiecare 
dintre noi a visat să devină un erou, un 
erou necunoscut care să muncească cu 
toată priceperea sa la construirea unui 
edificiu minunat — comunismul. Și le-aș 
vorbi despre colegii mei de școală — 
Alexandra Oancea, studentă în anul I la 
engleză, Gabriel Solomon, admis cu cea 
mai mare medie la mecanică, Magda 
Stănescu, studentă în anul I la conser
vator, cu un talent extraordinar, la 
pian, și de alții. Și, sînt sigură, le-aș 
spune că tinerii din generația mea sînt 
lucrători pricepuți și entuziaști în pro
fesia aleasă. Garanția aceasta mi-o dau 
condițiile de care ne bucurăm, grija par
tidului față de tînăra generație, profilul 
etic, cetățenesc al tovarășilor mei de ge
nerație".

Mihaela Gheorghiu vorbea despre a- 
ceste lucruri cu pasiune, entuziastă, păs- 
trînd în felul de a exprima, în emoția 
din voce trăsăturile atît de frumoase ale 
adolescenței. De fapt, și acum, din cînd 
în cînd, își înoadă la gît cravata de pio
nier, pe care o păstrează cu grijă, și se 
privește în oglindă, urmărită cu nedu
merire de vorbele mamei: „Credeam că 
te-ai maturizat, Mihaela".

„Tocmai pentru că m-am maturizat o 
pun", îi răspvmde. Cravata îmi aminteș
te de angajamentul pe care mi l-am luat 
fiind copil, să devin un cetățean demn 
al patriei. Și voi deveni. Sînt hotărîtă f*



DEOSEBIRI
consemnări pe marginea meciurilor Petrolul-Fenerbache

și Rapid - Reșiktas I

p>i scurt • ipi scurt
• Alte două me

ciuri s-au disputat în 
cadrul „Cupei orașe
lor tîrguri1* la fotbal. 
La Geneva, Spartak 
Brno, a învins cu
2— 1 (1—1) pe Ser- 
vette Geneva, și s-a 
calificat pentru turul 
următor (în primul 
joc cehoslovacii cîști- 
gaseră cu 5—0). în 
orașu] Gând, echipele 
Ia Gantoise și F. C. 
Colonia 
nedecie : 
mu| joc
3— 1 echipei Colonia, 
care a obținut astfel 
calificarea pentru op
timile de finală.

au terminat
1—1. Pri- 

reveniee eu

• Cu 4—2 (2—0) 
a cîștigat A. C. Mila
no primul meci al fi
nalei „Cupei inter
continentale'' susținut 
la Milano cu echipa 
braziliană F. C. San
tos. Jocul a fost ur
mărit. de aproape 
100000 spectatori. 
Celebrul jucător
Pele a marcat cele 
două puncte ale bra
zilienilor, dintre care 
unul din II m. Retu
rul meciului va avea 
loc la 14 noiembrie 
la Rio de Janeiro- In 
cursul zilei de astăzi, 
Pele va da răspunsul

fi
In

daci clubul său 
permite să jouce 
„Selecționata mondia
lă", care va întîlni la 
2.3 octombrie la Lon
dra echipa Angliei.

• Etapa a 8-a a 
campionatului cat. A 
de fotbaț programea
ză duminică în Capi
tală două jocuri care 
vor avea loc pe sta
dionul „23 August", 
în program cuplat: 
Rapid — Dinamo Pi
tești (ora 13,30) și 
Progresul — CSMS 
/•?• (orele 15,30).

(Ager preș)

O săptămină bogată în fot
bal. După demonstrația de fot
bal oferită de Dinamo-Bucu- 
rești și Steaua, ne vedem ne- 
voiți (cu toate că echipa noas
tră a cîștigat) să trecem la scă- 
zămînt meciul (returul pentru 
Cupa cupelor) dintre Petrolul- 
Ploiești și Fenerbache-Istanbul. 
A fost ziua de crispare a pe- 
troliștilor. Obsedați de ideea că 
trebuie să remonteze diferența 
de trei goluri, jucătorii din Plo
iești au intrat pe teren ner
voși, ambițioși (nu în sensul 
bun al cuvîntului) și au ratat 
calificarea pentru turul al doi
lea. Adevărat, au învins cu 
1—0, dar judecind după felul 
cum au evoluat (caracteristica 
principală: pase precise la ad
versar) puteau pierde acest 
meci, fără drept de apel. Badea, 
pe care l-am crezut la un mo
ment dat înlocuitorul lui Pîrcă- 
lab a fost, miercuri, poate cel 
mai șters din cei douăzeci și

Un atac al tapidistilor la poarta formației Beșiktaș

IN SPRIJINUL
CELOR MAI TINERI

STUDENȚI

doi de iucători. Iar frații Mun
teanu supranumiți altădată 
„vrăjitorii" au făcut tot ce le-a 
fost cu putință ca să ne demon
streze că sînt la un pas de a 
deveni spectatori.

Notăm (cu mîhnire) că petro
liștii, cunoscuți ca buni acro- 
șeuri, dribleuri de talie și șu- 
teuri necruțători, n-au ajuns să 
tragă la poarta apărată de Ha- 
zini decît în minutul 30. (Face 
excepție bine înțeles, penaltiul 
transformat de Dridea în mi
nutul 15).

Prezenți, totdeauna, la in
tercepție, înaintea celor de la 
Petrolul, jucătorii de la Fener- 
bache au tras de timp cu dinții. 
Hazim cel puțin (ce alergător 
de fond ar fi ieșit din el !), a 
străbătut careul, cu mingea în 
brațe, omorînd minute peste 
minute, de la început pină la 
sfîrșit. Indignarea arbitrului 
vărsată în țignal, îi suna ca un 
cîntec plăcut, admonestările 
publicului îl făceau — am vă
zut bine pentru că ne aflam la 
2 metri distanță de barele por
ții pe care-o apăra — să întin
dă acest joc bizar de unul sin
gur. Fotbalul, și ne socotim da
tori s-o spunem tuturor jucăto
rilor, chiar și celor oaspeți, nu 
exclude o doză de bună cuviin
ță, respect și politețe față de 
omul din tribune. De cîteva ori, 
jucătorii turci, ca să facă să se 
scurgă minutele, s-au rostogo
lit. s-au tăvălit și s-au dat dea- 
berbeleacul dintr-o parte în alta 
a terenului.

Dar să revenim la ale noas
tre: ploieștenii, miercuri, au 
desfășurat un joc sub posibili
tățile lor, s-au încurcat unii pe 
alții (Dridea, în special, a ex
pediat toate mingile adversa
rului) au schimbat monedă 
dură cu fotbaliștii de la Fe- 
nerbache și, tot căutînd poziția 
ideală de șut, s-au pomenit, în 
minutul 90. lipsiți, în bună par
te, de simpatia zecilor de mii 
de spectatori.

*
Ieri, la București, pe Stadio

nul Republicii, în cadrul tur
neului balcanic, echipa Rapid, 
la a doua confruntare cu Beșik- 
tas (in tur. Ia Istanbul : 0—0) 
spre deosebire de Petrolul a 
desfășurat, mal ales în repriza 
a doua, un joc modern, cu 
schimbări de locuri excelente, 
spectaculos șt cu faze inteli-

gent construite. A cîștigat cu 
3—0. Linia de atac a funcțio
nat, datorită aportului jucători
lor tineri aproape fără greș. 
I. Ionescu, Georgescu, Codrea- 
nu și Dumitriu II (de departe 
cel mai bun de pe teren) s-au 
bătut pentru fiecare minge, au 
driblat scurt și eficient Ia firul 
ierbii șl au asaltat în perma
nență poarta adversă.

Ultimele ieșiri ale feroviari
lor stîrniseră nedumerire, 
nrijorare și nostalgie după 
balonului de la Rapidul 
altădată. Dar joi, băieții 
Valentin Stănescu (atenție, 
leria giuleșteană iar va năvăli, 
probabil, să laude peste mă
sură) au demonstrat că pot, 
bine dirijați de pe margine, să 
practice un fotbal curat, iute 
și fără dantelării de prisos.

Jucătorii tineri (Ia cei numiți 
mai sus trebuie să-i adăugăm 
pe Lupescu și pe inepuizabilul 
Greavu) ni s-au dezvăluit 
reale talente. Emoția din 
mul sfert de oră. firească 
tr-un fel, căci tradiția echipelor 
romînești în turneul balcanic 
obligă, a dat posibilitate oaspe
ților să atace și să contraatace 
periculos și în forță. Ei s-au 
izbit, însă, de o apărare soli
dă, echilibrată și la post (așa 
cum am dori-o mereu) dar n-au 
uzat, spre deosebire de fotba
liștii de la Fenerbache, de lo
vituri minuțios aplicate — cu 
pumnul sau cu piciorul — de 
îmbrînceli și piedici. Faulturi
le (mai puțin de zece) au fost, 
aproape toate, neintenționate. 
Jocul a curs frumos, vioi, cu 
nerv (dar fără nervi).

In încheiere, o precizare 
tru antrenorul Valentin 
nescu: nu de mult, într-o 
vorbire, fostul internațional na 
declara că jucătorul Dinu 
poate ajunge un fotbalist 
plet din pricină că e 
scund. Ieri, Dinu autorul 
mai frumos gol, a trecut 
lează printre adversari cu doi 
coți mai lungi decît el. Iar tri
bunele l-au aplaudat îneîntate, 
ceea ce înseamnă că l-au și 
văzut, cu toate că nu măsoară 
2 metri.

Vrem să spunem 
nu e un joc numai 
înălțime.

fAnuș
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că fotbalul 
pe bază de

In laboratoarele bine înzes
trate ale Institutului din Pe
troșani, viitorii ingineri de 
mine învață să stăpînească 
mașinile și utilajele cu care 
este dotată industria noastră 

extractivă
In fotografie : studenfl 

anul IV ai FacultSfii 
electromecanică.

din 
de

Foto : O. PLECAN

Plecarea din tară 
a delegației 

Asociației 
de prietenie 

sovieto-romînă

Semnarea unui protocol
și R.F. Germanăîntre R.P. Romînă

în urma tratativelor dintre 
delegațiile guvernului Repu
blicii Populare Romîne și a 
guvernului Republicii Federale 
Germane a fost semnat la 
București, la 17 octombrie a.c., 
un protocol privind înființa
rea, pe bază de reciprocitate, 
de reprezentanțe comerciale.

Prin acest protocol s-a sta
bilit că reprezentanțele comer
ciale își vor desfășura activi
tatea în legătură cu executa
rea acordurilor comerciale șl 
de plăți între cele două state.

Din partea guvernului Re
publicii Populare Romîne, 
protocolul a fost semnat de 
Gh. Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar din 
partea guvernului Republicii 
Federale Germane de dl. 
Frantz Krapf, ambasador de 
rangul I și director ministe
rial în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Tratativele s-au desfășurat 
tntr-o atmosferă bună șl de 
înțelegere reciprocă.

l iteva suta de ti- 
F neri și-au inaugu- 
; rat, la 1 octombrie, 

studenția în Uni- 
! versitatea bucureș- 

teană. Din prima 
zi, ei au fost 

centrul atenției tuturor, 
simțit, din căldura cu care 
fost primiți, că-i vor avea 
lături, în permanență, pe tova
rășii profesori și pe colegii lor 
mai mari.

De la deschiderea cursurilor 
s-au scurs 
mini, timp 
anului I 
numeroase 
au avui 
jute pe cei mai tineri studenți 
să cunoască răspunderile pe 
care le au In facultate, ce se 
cere de la ei, ce rol joacă pri
mul an de studenție în formarea 
viitorului specialist, cum pot 
să-și însușească stilul de mun
că universitar.

Din vreme, au fost prcgălite 
adunările pe facultăți cu stu
denții anului I. Ele au avut un 
caracter de lucru. Tovarășii de
cani și tovarășii profesori cu 
experiență, studenți fruntași la 
învățătură și în activitatea Ob
ștească, din anii mari, au venit 
în miilocul studenților pentru 
a răspunde la problemele care-i 
preocupă privind noua lor ac
tivitate. Adunările au constituit 
o dezbatere pasionantă despre 
studenție — și despre proble
mele mari șl despre așa zisele 
mărunțișuri. S-a vorbit despre 
profesiunea pe care și-au a- 
ies-o și cum poate fi însușită 
aceasta. Au aflat de Ia bun în
ceput ce discipline vor studia 
in primul an de facultate, pre
cum și în anii următori. Au 
discutat și despre prima sesiu
ne de examene. Studenții și-au 
manifestat dorința să cunoască 
cadrele didactice care le vor 
îndruma activitatea universita
ră șl li s-a răspuns acestei do
rințe.

Bineînțeles, nu s-a considerat 
că o adunare poate să clarifice 
multiplele probleme pe care 
trebuie să le știe studentul din 
anul I. Activitatea noastră con
tinuă și prin alte forme. Ne în
dreptăm îndeosebi atenția spre 
grupa studențească, deoarece a- 
ici se pot clarifica mai bine 
problemele care preocupă pe 
studenți. Numeroase cadre di
dactice au răspuns invitației de 
a veni în mijlocul studenților, 
în grupe, pentru a discuta cu 
ei cum trebuie să învețe, cum 
să-și gospodărească timpul. S-a 
insistat mult asupra unei ches
tiuni foarte importante: munca 
personală a studentului. îndem
nul adresat studenților de a 
petrece cea mai mare parte a 
timpului în bibliotecă, stu
diind cursurile și, mai ales, bi
bliografia, a avut ecou. Ne 
bucură să constatăm că studen-

în 
Au 
au
a-

aproape trei săptă- 
în care studenții 
au participat la

activități. Toate 
ca scop să-i a-

ții din anul I sînt cei mai frec- 
venți oaspeți ai bibliotecilor Și 
că, de la primele seminariî au 
dat dovada unei bune pregătiri. 

Succesul muncii fiecărui stu
dent depinde în mate măsură 
ele forța mobilizatoare a colec
tivului. In anii I, însă, nu pu
tem vorbi acum despre colecti
ve formate. Studenții încă nu 
se cunosc bine, grupele slnt în 
laza de închegare. Munca pro
fesională comună contribuie 
mul; la sudarea colectivelor. 
Dar, la aceasta, este neapărat 
necesar să se adauge acțiuni 
care au rolul de a suda mai 
puternic colectivul. Asemenea 
acțiuni sînt în curs de organiza
re. Unele au Și avut loc. Reu
niunea anului I al Universită
ții, bunăoară, a fost bine pre
gătită și s-a bucurat de succes. 
Fiecare facultate a organizat 
apoi o asemenea reuniune pen
tru cei mai tineri studenți ai 
săi. Și reuniunile, cu bogat 
program educativ se vor stator
nici în programul activităților 
cultural educative din anul I. 
In flecare facultate se pregă
tesc seri muzicale, științifice și 
literare, discuții despre cărți, 
despre filme. S-a luat inițiati
va ca o grupă, două, să pre
gătească o seară cultural-artis- 
tică la care să invite alte gru
pe din facultate sau din alte 
facultăți, să invite pe tovarășii 
profesori și asistenți. In privin
ța filmelor și a diferitelor spec
tacole, încă din prima săptămi
nă s-au organizat vizionări co
lective. In planul activităților 
cu anii I, sînt prevăzute și alte 
asemenea vizionări, care să fie 
urmate de discuții. Cu prilejul 
acestor acțiuni, studenții din a- 
nul I se vor cunoaște mai bine 
și, totodată, se vor deprinde 
să-și folosească cu chibzuință 
timpul. In acest scop, se înca
drează și acțiunea organizată 
de comisia sportivă a asocia
ției — „Cupa anilor I" (la toat» 
disciplinele sportive).

★

De la primele întîlniri cu stu
denții anului I, li s-a vorbit 
despre asociația studenților, 
cum pot deveni membri ai a- 
cesteia. In această perioadă, 
s-au organizat, cu toți studenții 
anului I, discuții despre statutul 
asociației studenților, despre 
rolul acestei organizații, despre 
drepturile și îndatoririle mem
brilor săi. Studenții au aflat 
lucruri interesante privind ac
tivitatea desfășurată de asocia
ția studenților în facultatea în 
care învață și ceea ce și-a pro
pus să realizeze în acest an, 
despre activitățile la care sînt 
chemați să participe și ei.

Pînă la alegerea organelor 
conducătoare U.T.M, și ale A.S., 
în anii I s-au format colective, 
din rîndul celor mai buni stu
denți, care să se ocupe,

îndrumarea comitetului U.T.M. 
Si a consiliului A.S., pe facul
tate, de organizarea întregii 
activități și, în primul rînd, de 
pregătirea alegerilor. In acest 
fel, și în anii I activitatea de 
organizație a început în mod 
efectiv. Colectivele formate 
se preocupă, alături de cadrele 
didactice, de buna desfășurare 
a activității profesionale, îi în
drumă pe studenți să pregă
tească fiecare seminar, să nu 
lipsească de Ia cursuri. Atunci 
cînd se constată neajunsuri în 
activitatea unei grupe, se pune 
în discuția colectivului această 
situație. Astfel, studenții sînt 
stimulați să-și spună părerea 
despre activitatea grupei, să ja 
atitudine față de unele mani
festări negative. De asemenea, 
aceste colective organizează și 
activitățile cultural-educative 
în grupe și la căminul studen
țesc.

După alegerea delegaților 
A. S. de ani și grupe, consiliile 
pe facultăți vor organiza cu a- 
ceștia instruiri foarte amănun
țite, finind seama că ei n-au 
experiența muncii de asociație. 
Le vor arăta care le sînt sarci
nile, cum să antreneze la acti
vitatea asociației pe toți stu
denții, cum se organizează con
sfătuirile profesionale, diferite
le acțiuni culturale etc. Cu spri
jinul comitetului U.T.M., sub 
conducerea organizației de 
partid, consiliul U.A.S. din uni
versitate se Va preocupa pe tot 
parcursul anului universitar de 
cei mai tineri studenți, ajutîn- 
du-i să obțină succese în mun
ca profesională și obștească.

ION FRUJA
președintele consiliului U.A.S. 
al Universității din București
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Dacă cineva care a cunoscut 
Negreștiul Oașului cu 15 ani în 
urmă ar trece acum prin această 
comună ar privi nedumerit în jur. 
Străzi asfaltate, blocuri noi cu 
11 și 12 apartamente, spitalul, școa
la medie cu 16 săli de clasă, com
plexul comercial, hotelul, și cîte 
altele au transformat Negreștiul, 
Intr-un adevărat orășel. Obișnuit cu 
Imaginea veche a Țării Oașului, 
călătorul s-ar opri poate mai mult 
în fața blocului cu 36 de aparta
mente ce se construiește acum șl 
mai ales în fața macaralelor care 
vin parcă să întregească imaginea 
nouă a acestui colț de țară. Sus, 
la ultimul nivel, macaraua condu
să de Gheorghe Frățllă a lăsat 
din nou cîteva sute de cărămizi. 
Vasile Dragoș și Ștefan Fet Ie a- 
șoază cu dibăcie și zidul crește vă- 
zînd cu ochii. La un etaj mai jos 
macaraua a adus tîmplăria necesa
ră. Meșterii au și început să fixeze 
ușile și ferestrele. Toți cei care 
înalță această construcție sînt 
oșeni. Au învățat meseria pe aces
te șantiere. Cînd blocul va fi gata, 
macaraua se va muta pe 'un alt 
colț al Negreștiului și așa mai de
parte răminind de acum în peisu- 
jul nou al acestei localități din 
Țara Oașului.

I. ION
corespondent voluntar

NEAGU

Gheorglie Purza este lăcătuș în secția monta) de la Uzinele 
mecanice Timișoara. In munca sa, exemplul personal a consti
tuit principala cale prin care a cîștigat încrederea și respectul 
tovarășilor săi. Iată-1, la locul său de muncă, surprins în timp 

ce dă forma definitivă unui cadru metalic, la cald

O zi a colectării fierului vechi
Duminica trecute, Comitetul oră

șenesc U.T.M. Turda, a organizat 
o zi a colectării fierului vechi.

Peste 3 000 de elevi, de la școlile 
din oraș, avînd concursul cetățe
nilor, au cercetat atent curțile 
gospodăriilor acestora. Astfel, In 
numai cîteva ore. ei au colectat și 
predat l.C.M.-ului peste 20 000 de 
kg de fier vechi. S-au evidențiat 
pionierii și elevii de la școlile de

8 ani nr. 1, 3, 4, i șl 7, cei do la 
Școala medie nr. 2 din Turda, pre
cum și elevii școlilor din Cîmpia 
Turzii.

De la Începutul anului șl pînă 
!n prezent, pionierii și școlarii din 
orașul Turda au trimis oțelăriilor 
peste 48 000 de kg de fler vechi.

PETRE D. VASILE
corespondent voluntar

în vizită la
Fosta Școală medie tehnică 

agricolă din Salonta, înființată 
în anul 1948 s a dezvoltat an de 
an, pentru ca In anii 1961—1962, 
să la o mare amploare. în prezent 
funcționează sub forma unui Cen
tru școlar agricol cu trei școli 
tehnice și cu o școală profesiona
lă, cu un efectiv de 1 012 elevi, 
pregătind • maiștri mecanici agri
coli, tehnicieni veterinari, tehni
cieni contabili, mecanici agricoli.

Vlzitînd acest centru școlar, ești 
de la bun început foarte plăcut 
surprins de minunata lui așezare : 
funcționează pe o suprafață de 9 
hectare și jumătate, în douăzeci și 
două de imobile, In mijlocul unui 
parc, cu livadă și viță de vie, a- 
vînd și o gospodărie didactică de 
170 hectare.

De la prima vedere oriae vizi
tator poate constata că, condițiile

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala, înapoindu-se în patrie, 
delegația Asociației de priete
nie sovieto-romînă condusă da 
V. N. Stoletov, ministrul în- 
vățămîntului superior și mediu 
de specialitate al R.S.F.S.R., de
putat al Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., care, la invitația 
Consiliului General ARLUS, 
ne-a vizitat țara.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației au 
fost conduși de acad. Petra 
Constantinescu-Iași și Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinți 
ai Consiliului General ARLUS, 
Constantin Prisnea, vicepreșe
dinte al Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
ai Ministerului Invățămintului, 
conducători ai unor organizații 
de masă, activiști ai Consiliului 
General ARLUS.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
In R. P. Romînă, și membri ai 
Ambasadei.

Primirea la Ministerul 
Afacerilor Externe 

ambasadorului 
Austriei I București

Adjunctul ministrului afa
cerilor externe, George Maco- 
vescu a primit în audiență pe 
dr. Paul Wetzler, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Austriei la București, în 
legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare.

-----o-----

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P. C. 

din Austria
La invitația C.C. al P.M.R. a 

sosit în Capitală o delegație de 
activiști ai Partidului Comunist 
din Austria, condusă de Theo
dor Mailer, membru al C.C. al 
P.C. din Austria.

Delegația va vizita țara noas
tră timp de două săptămînl 
pentru a studia experiența or
ganizațiilor Partidului Muncito
resc Romîn.

La sosire delegația a fost în- 
tîmpinată de tov. Ilie Verdeț, 
membru al C.C. al P.M.R., Con
stantin Nicolae, șef secție 
C.C. al P.M.R., precum și 
alți activiști de partid.

-----o-----

COCTEIL

a 
de

Ministrul S.U.A. la Bucu
rești, WiUlam A. Crawford, a 
oferit joi după-amiază un coc
teil cu prilejul Expoziției 
„Transporturile americane".

Au luat parte Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
Afacerilor externe, Ion Baicu, 
adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
funcționari superiori.

A participat, de asemenea, 
conducerea expoziției america
ne în frunte cu directorul ei, 
Paul Wheeler.

(Agerpres)

un centru școlar agricol
de funcționare ale Centrului șco
lar sînt din cele mai bune, avind 
săli spațioase de cursuri, ateliere 
de instructaj și producție 6 labo
ratoare, toate dotate cu un bogat 
material didactic. Elevii au, de ase
menea, Ia dispoziție tot ceea ce 
este necesar pentru desfășurarea 
unei bogate activități cultural- 
sportive. Școala afe formație or
chestrală, teatrală, cor, echipă de 
dans, echipe sportive.

O cantină spațioasă, cu
locuri, întregește aspectul general 
plăcut al acestei instituții școlare 
în plină dezvoltare, în oare 44 de 
cadre didactice asigură o temeini
că pregătire viitoarelor cadre ale 
agriculturii noastre socialiste.

Gospodăria didactică 
din 170 hectare, din care 
tare teren agricol, restul 
și livadă, dotată cu un

450

formată 
100 hec- 

pășune 
bogat sl

modern inventar agricol, asigură 
o multilaterală practica elevilor 
veniți aici, din regiunile Crișana, 
Banat, Maramureș și Cluj.

Un puternic sector animal, 200 
porcine, 450 ovine, 30 bovine, 
precum și 100 familii albine, deno
tă preocuparea intensă a condu
cerii Centrului școlar, director 
tovarășul inginer Balog Ioan, pen
tru cuprinderea cit mai largă a 
tuturor sectoarelor de activitate, 
pentru asigurarea tuturor condiții
lor de pregătire teoretică și prac
tică, necesare formării, an de an, 
a unor noi cadre pentru gospodă
riile agricole colective, gospodă
riile agricole de stat, stațiuni de 
mașini șl tractoare, stațiuni expe
rimentale, centre mecanico.

ION ISAIU 
func/ionar

Declarația prol. dr. Kai Grjotheim, directorul In
stitutului de chimie anorganică de Ia Universitatea 

tehnică din Trondheim (Norvegia).
Ziiele acestea ne-a vizitat 

țara, la invitația Institutului 
politehnic din București, prof, 
dr. Kai Grjotheim, directorul 
Institutului de chimie anor
ganică de la Universitatea 
tehnică din Trondheim (Nor
vegia). înainte de plecare, oas
petele a avut o convorbire cu 
reprezentanți ai presei și Ra- 
dioteleviziunii romîne.

— Scopul vizitei mele în ța
ra dv., a declarat oaspetele 
norvegian, a fost de a lua le
gătură și de a face un schimb 
de păreri cu cercetătorii ro- 
mîni asupra unor probleme de 
chimia temperaturilor înalte 
care mă interesează foarte 
mult. Am vizitat o seamă de 
Instituții științifice și am pur
tat în continuare discuții eh 
oameni de știință romîni. Spun 
„în continuare" deoarece am 
reînnoit prietenii mai vechi 
cu colegi pe care i-am întîlnit 
la congresele internaționale de 
la Londra, Lund și Moscova, 
stabilind atunci schimburi re
ciproce de lucrări științifice. 
Acum am stabilit numeroase 
noi contacte și am făcut pro
iecte pentru bogate schimburi 
în domeniul învățămîntului $i 
științei. Cred că specializarea 
tinerilor cercetători romîni în 
Norvegia, și Invers, va contri
bui la lărgirea și întărirea le
găturilor de prietenie dintre 
popoarele noastre.

în zilele petrecute aici em 
fost în multe facultăți, înde-

osebi tehnice, din București 
și alte centre universitare, în 
diferite muzee și expoziții. Am 
ținut, de asemenea, conferințe 
în fața studenților și profeso
rilor de chimie de la Institu
tul politehnic din București și 
Facultatea de chimie din Cluj. 
La Institutul de cercetări chi
mice al Academiei R.P. Ro
mîne am fost impresionat de 
utilajul modern al laboratoa
relor amenajate la nivelul teh
nicii contemporane.

Am o foarte bună părere 
despre organizarea învățămîn- 
tului superior din Romînia, a 
declarat oaspetele norvegian. 
M-au mișcat minunatele con
diții de trai și studiu ale stu
denților din țara dv. Am re
marcat aceste condiții vizi- 
tînd căminele și cantinele stu
dențești de la Institutul poli
tehnic din București.

O amintire de neuitat mi-au 
lăsat stațiunile balneare de 
pe litoralul romînesc al Mării 
Negre și localitățile turistice 
de munte, unde am petrecut 
frumoase zile de odihnă și re- 
creere. Mi-au plăcut, de ase
menea, noile și modernele clă
diri bucureștene pe care le gă
sesc deosebit de reușite și in
teresante.

Prof. dr. Kai Grjotheim și-a 
exprimat în încheiere satis
facția pentru prilejul pe care 
l-a avut de a vizita țara noas
tră și dorința 
anul următor.

Cinematografe
Tastai morțib rulează la 

Carpațl (10, 12, 14, 16,15, 18,30,
20.45) . Capitol (10, 12, 14, 16,15,
18.30, 20,45). Valsul nemuritor: 
rulează la Republica (9,45: 12,
14.15, 16,45, 19, 21,15), Festival 
(9,15, 12 14,15, 16,30, 18,45, 21); 
Feroviar (10. 12,15, 14,30, 17,
19.15, 21,30). Vară și fum: ru
lează la Patria (9, 11,30, 14,
16.30, 19, 21,30); București (9,15,
11.30, 12,45, 16,30, 18,45, 21) ;
Bucegi (10,30, 13,45. 15, 17,15,
19.45) ; Tomis (8, 10,15, 12,30, 15,
17.30, 20); Modem (9, 11,15,
13.30, 16, 18,30, 21); Povestea 
pantofiorilor de aur; rulează la 
Tineretului (10, 12); Libertății 
(10, 12, 14, 16, 18. 20); Vaporul 
lui Emil rulează la Tineretului 
(14,30, 16,30, 18,30, 20,30); Strict 
secret: rulează la Victoria (9,45, 
12, 14,15, 16,30, 18,45, 21); Gri-

Francisc Munteanu ne prezintă filmul

La vîrsta dragostei

cu Ana Szeles, Barbu Baranga, Ștefan Ciubotărașu, Sandina 
Stan, Septimiu Sever, Dem Radulescu, R6ka Nagy.

____________________________________________________ .

de

16,
12,

a reveni în

(Agerpres)

18,15, 20,30);
14,45, 16,30,

vița (10, 12,15, 
Aurona (10,
18.45, 21); Fecioara: rulează la 
Central (10,30,12,30, 14,30,16,30,
18.30, 20,30); Rocco și frații săi: 
rulează la Lumina (9,45, 13,15,
16.45, 20,15); Moara diavolului:
rulează la Union (16, 18,15,
20.30) ; Program pentru copii: 
rulează la Doina (10); Codin : 
rulează la Doina (11,30, 13.30,
16.30, 18,30, 20,30); Floreasca
(15, 17, 19, 21); Drumul Serii 
(16, 18, 20); Cotroceni (15, 17, 
19, 21); Lanterna cu amintiri 
— Mărturisirile unei mese de 
restaurant: rulează la Timpuri 
Noi (10—21); Pe Donul liniștit: 
rulează la Giulești (10,30, 13,
15.30, 18, 20.30); Șampanie și 
melodii: rulează la înfrățirea 
între popoare (13.30, 15.30, 18,
20.30) .

O producție a studioului cinematografic „București”



■ M I QII HATII
Joi a părfisit Capitala, ple- 

cînd spre patrie, delegația 
Uniunii Tineretului Socialist 
Polonez, care, la invitația 
C.C. al U.T.M., a făcut o vizi
tă în tara noastră, pentru a 
studia experiența muncii Uni
unii Tineretului Muncitor în 
rîndurile tineretului din con
strucții. La plecare, delegația 
a fost condusă de membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.M.

St
Joi dimineața, a părăsit Ca

pitala misiunea guvernamen
tală economică japoneză, care 
ne-a vizitat țara în vederea 
examinării împreună cu orga
nele de specialitate romînești 
a unor noi posibilități de lăr
gire a schimburilor comerci
ale dintre Romînia și Japqnia.

'Joi dimineața a părăsit Ca
pitala plecând în Italia, delega
ția de cineaști romîni care va 
participa la Zilele filmului ro- 
mînesc, organizate între 19 și 
23 octombrie la Milano și Roma 
în cadrul programului de schim
buri cultural-științifice și teh
nice între R. P. Romînă și Ita
lia.

★
Crucea Roșie a R.P. Romîne 

a trimis organizației de Cruce 
Roșie din Cuba o telegramă 
prin care exprimă poporului 
cuban, greu încercat de cala
mitățile naturale, condoleanțe 
și sentimente de solidaritate 
frățească, anunțînd totodată 
trimiterea, din partea organi
zației romîne, a unui ajutor 
în alimente, medicamente și 
îmbrăcăminte.

(Agerpres)
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Sesiunea Adunării
Generale a O.N.U.

Adoptarea unei rezoluții care cheamă toate statele lumii să se abțină
de a plasa pe orbită arme nucleare

O acțiune permanentă 
și complexă

(Urmare din pag. I) 

corespunzător pregătirii lor. 
Mai sînt însă și muncitori, care 
s-au calificat prin alte forme, 
nu au pregătirea celor cu școa
la profesională. Or, noi nu am 
ținut seama de acest lucru în 
organizarea cursurilor, în dife
rențierea tematicii. In noua e- 
tapă de pregătire profesională 
fiecare întreprindere din ca
drul trustului va trebui să aibă 
în vedere și acest aspect.

Aminteam la început că în 
curînd se vor deschide noi 
cursuri. Am procedat așa pen
tru că am considerat că pe
rioada cea mai bună pentru 
desfășurarea lor este perioada 
de iarnă, cînd la noi, în con
strucții, oamenii sînt mai pu
țin ocupați. Cursurile vor dura 
3 luni, cu cile două lecții pe 
săptămână. In acest an, spre 
deosebire de anii trecuți, pro
gramele analitice n-au mai fost 
alcătuitele conducerea trus
tului. Practica ne-a arătat că 
fiecare întreprindere are pro
blemele ei specifice și în acest 
fel îngustam varietatea teme
lor ; programele cursurilor de 
ridicare a calificării sînt întoc
mite acum în întreprinderi cu 
ajutorul șefilor de șantiere.

In încheiere aș vrea să arăt 
că în perioada de vîrf a lucră
rilor de construcții, este bine 
ca aceste cursuri să-și întreru-

pi activitatea cel puțin pe șan
tierele dispersate în regiune. 
Spun aceasta deoarece consi
der că este greu să se organi
zeze cursuri cînd activitatea se 
desfășoară din plin. Dar atunci 
se pot organiza alte forme de 
prezentare și de însușire a 
noutăților tehnice în construc
ții. Noi am folosit în perioada 
de vară mai mult schimburile 
de experiență. Nu am acordat 
însă aceeași atenție altor căi ca 
difuzarea largă a literaturii de 
specialitate, conferințe cu ca
racter informativ, concursuri 
pe meserii. Aceste acțiuni se 
vor bucura de atenția cuvenită 
în perioada următoare. Condu
cerea trustului a luat măsuri 
de amenajare a unor cluburi 
atît în Tg. Mureș cit și pe șan
tierele mai mari, pentru a veni 
în sprijinul acțiunilor între
prinse în folosul tinerilor con
structori. Consider că, în fie
care întreprindere sau șantier, 
conducerile respective pot soli
cita mai mult sprijin organiza
țiilor U.T.M. Viața ne-a arătat 
că nu putem întreprinde ac
țiuni care privesc pe tineri 
fără sprijinul organizației 
U.T.M. Dacă în prezent ne pu
tem mîndri cu rezultatele ob
ținute, mai ales în construc
țiile civile, la toate acestea au 
contribuit din plin și tinerii de 
pe șantierele regiunii noastre.
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romîne

Ritmul de lucru poate fi intensificat
(Urmare din pag. IJ 

contribuit la împrăștierea în- 
tr-o singură zi a superfosfatului 
pe toate cele 300 de hectare 
planificate. Și un alt exemplu, 
legat direct de ritmul însămîn
țărilor. In primele zile semănă- 
torile începeau lucrul Ia ora 
1—7,30. Se putea lucra însă 
mai de dimineață. Trebuia doar 
ca sămînța să lie adusă la cîmp 
mai devreme. Tinerii repartizați 
la transportul seminței au ridi
cat această problemă. Acum 
magazia se deschide Ia ora 
4,30, iar la ora 6 sămînța se 
ailă deja la cîmp, cîștigîndu-se 
ostiei mai mult de o oră, timp 
în care se poate semăna o bună 
suprafață.

Și la G.A.C. Mahmudia, gos
podărie fruntașă în actuala 
campanie agricolă, am întîlnit 
fapte asemănătoare. Toți cei 
200 de tineri sînt prezenți aco
lo unde e nevoie de ei. Una din 
inițiativele bune ale organiza
ției de bază U.T.M. de aici a 
fost și aceea a organizării mun
cii în două schimburi la tra
tarea seminței, acțiune la care 
au fost mobilizați mai mulți ti
neri. S-a rezolvat astfel pe a- 
ceastă cale una din probleme
le importante care stăteau în 
iața conducerii gospodăriei: p- 
provizionarea mai operativă a 
semănătorilor.

In multe alte gospodării co
lective din raionul Tulcea ca 
Agighiol, Frecăței etc. am în
tîlnit aceeași activitate bună 
desfășurată de organizațiile de 
bază U.T.M. pentru mobilizarea 
tuturor tinerilor colectiviști ia 
înfăptuirea măsurilor luate de 
organizațiile de partid și de 
conducerile G.A.C. în scopul 
Încadrării însămînțărilor în e- 
poca optimă.

Am găsit însă și altfel de si
tuații. Gospodăria colectivă 
din comuna Kogălniceanu a 
rămas în urmă cu multe lucrări 
printre care cele mai importan
te sînt strîngerea recoltei și în- 
sămînțatul. Deși porumbul s-a 
cules, eliberarea terenului de 
coceni întîrzie. Din această 
cauză din cele 660 de hectare 
ce urmează a fi însămînțate, 
s-au pregătit numai 400, iar în- 
sămînțatul s-a făcut doar pe 
o mică suprafață. Schimbul de 
sămînță se face greu, deși baza 
de recepție se ailă la cîteva 
sute de metri de gospodărie. La 
urgentarea acestor lucrări, ală
turi de ceilalți colectiviști, un 
sprijin prețios pot Și trebuie 
să-l aducă tinerii, mai ales că 
ei formează majoritatea conduc
torilor de atelaje. Acest sprijin 
însă nu e la înălțimea posibili
tăților. Unii tineri nu participă 
la muncă, alții încep lucrul tîr- 
ziu. Firește că în aceste condi
ții ritmul la tăiatul și trans
portul cocenilor, la alimentarea 
semănătorilor este mult înceti
nit. Ținînd seama de această 
situație, era firesc ca în dezba
terea adunării generale a orga
nizației U.T.M., care s-a ținut 
luna trecută, pe primul pian 
să stea participarea tinerilor 
colectiviști la muncă, modul în 
care aceștia respectă disciplina 
de producție și să se stabileas
că măsurile necesare. S-a discu
tat însă despre „Joile tineretu
lui", despre o mulțime de alte 
probleme. Firește, fiecare din
tre acestea are importanța ei. 
Dar despre ceea ce era mai im

portant acum și anume ce tre
buie să facă utemiștii, toți ti
nerii colectiviști pentru a-și 
spori contribuția Ia urgentarea 
lucrărilor agricole de toamnă 
nu s-a spus un cuvînt. Din si
tuația pe care am relatat-o re
zultă clar măsurile pe care este 
datoare să le ia cu maximă o- 
perativitate organizația de bază 
U.T.M. de aici : mobilizarea zi 
de zi a tuturor tinerilor colec
tiviști la muncă în G.A.C. și în 
deosebi la tăiatul cocenilor, iar 
a conductorilor de atelaje la 
folosirea din plin a timpului de 
lucru în scopul efectuării mai 
multor transporturi.

La G.A.C. Isaccea am parti
cipat la analiza pe care o făcea 
consiliul de conducere împreu
nă cu brigadierii și șefii de e- 
chipe asupra activității din ul
timele zile. Cu ocazia acestei 
analize a reieșit că una din 
cauzele ce fac ca lucrările de 
recoltat și însămînțat să se des
fășoare nesatisfăcător, este a- 
ceea că mijloacele de transport 
nu sînt folosite așa cum tre
buie. Autocamioanele realizea
ză puține transporturi pe zi, 
deoarece încărcatul și descăr
catul lor durează mult. Cele 
80 de atelaje ale gospodăriei 
sînt utilizate sub capacitatea 
lor. Multe din ele, nefiind a- 
sigurate cu Joitre corespunză
toare. fac drumuri doar cu o 
jumătate din încărcătura pre
văzută. Unii conductori de ate
laje repartizați la transportul 
seminței dau dovadă de indis
ciplină, întirziind dimineața la 
grajd, iar seara plecînd mai de
vreme de la lucru. In aceste 
condiții nici mecanizatorii nu 
pot folosi întreaga zi la semă
nat, deoarece aprovizionarea 
semănătorilor cu semințe nu se 
face ritmic. Și aici organizația 
U.T.M. trebuie să manifeste mai 
multă grijă față de activitatea 
celor peste 70 de tineri con
ductori de atelaje.

Creșterea contribuției tinere
tului la eliberarea terenului și 
la însămînțări este cu atît mai 
necesară acum cu cît aceste lu
crări sînt rămase în urmă; pînă 
Ia încheierea epocii optime (20 
octombrie) au mai rămas puține 
zile.

Pînă la 15 octombrie în ra
ionul Tulcea a fost însămînțată 
62 la sută din suprafața plani
ficată. Acest rezultat, după cum 
ne-a declarat tovarășul inginer 
Vasiie Macavei, președintele 
consiliului agricol raional, nu 
este pe măsura posibilităților. 
In unele gospodării nici sămîn
ța nu este pregătită, iar în al
tele mai sînt încă nearate su
prafețe pe care trebuie să se 
semene grîu. Aceasta din cauză 
că terenurile se eliberează cu 
încetineală. Toate gospodăriile 
din raionul Tulcea au posibili
tatea să desfășoare într-un ritm 
sporit semănatul. Măsurile lua
te de comitetul raional de par
tid și de consiliul agricol raio
nal sînt menite să asigure în
cadrarea însămînțărilor în epo
ca optimă. La realizarea aces
tor măsuri sînt datoare să con
tribuie toate organizațiile 
U.T.M. din G.A.C. și S.M.T.- 
prin mobilizarea mai activă a 
tinerilor colectiviști și mecani
zatori, prin inițierea unor ac
țiuni concrete așa cum am vă
zut că au procedat organizațiile 
U.T.M. din G.A.C. Beștepe și 
Mahmudia.

BRUXELLES 17 (Agerpres). 
— De la trimisul special A- 
gerpres, Mircea Ionescu:

Miercuri seara conducerea 
grupului parlamentar pentru 
relații de prietenie Belgia—Ro
mînia a oferit un dineu în cin
stea delegației parlamentare 
de prietenie, Romîniia-Belgia, 
în frunte cu acad. Ștefan 
Milcu.

La dineu au luat parte sena
torul Edmond Machtens, pre
ședintele grupului parlamen
tar belgiano-romîn. Charles de 
Baeck, președintele grupului 
belgian al Uniunii interparla
mentare, senatori belgieni.

A luat parte, de asemenea, 
Pavel Babuci. ministrul R. P- 
Romîne în Belgia.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

*
Delegația grupului parla

mentar romîn a depus joi di
mineață o coroană de flori la 
Monumentul Soldatului Neou- 
noscut din Bruxelles.

NEW YORK 17 (Agerpres).— 
Corespondență specială:

In ședința plenară de joi di
mineață a Adunării Generale 
a O.N.U. a fast adoptată prin 
aclamații unanime, fără a se 
proceda la vot proiectul de re
zoluție prezentat în numele a 
17 țări membre ale Comitetu- 
tului pentru dezarmare de la 
Geneva, printre care și R. P. 
Romînă, și adoptat miercuri 
de Gomitetul politic al O.N.U., 
care cheamă toate statele lu
mii să se abțină de a plasa pe 
orbită obiecte avînd la bord 
arma atomică.

Rezoluția salută cu satisfac
ție intenția exprimată de Uni
unea Sovietică și Statele Unite 
ale Americn de a nu amplasa 
în spațiul cosmic nici un fel 
de obiecte cu arme nucleare 
sau alte arme de distrugere în 
masă. înainte de adoptarea de 
către Adunarea Generală a 
proiectului de rezoluție au 
rostit cuvântări Nikolai Fedo
renko, reprezentantul U.R.S.S, 
Adlai Stevenson, reprezentan
tul Statelor Unite ale Ameri- 
cii, și Padilla Nervo, repre
zentantul Mexicului. în cuvîn- 
tarea sa, Nikolai Fedorenko, 
reprezentantul U.R.S.S., a fă
cut apel la Adunarea Generală 
să aprobe rezoluția pe care Co-

pe calea

cuvîntul 
general

un 
de-

U 
al

în Belgia

mitetul politic al O.N.U. o a- 
doptase deja miercuri și a sub
liniat că acordul intervenit în
tre S.U.A. și U.R.S.S1., consti
tuie „un nou progres în direc
ția dezarmării generale și to
tale".

Adlai Stevenson a reliefat la 
rîndul său marea semnificația 
a acordului privind denuclea- 
rizarea spațiului extraatmosfe- 
ric pentru reducerea încordării 
internaționale și a adăugat că 
prin aceasta a fost făcut 
nou pas înainte 
zarmării.

A luat apoi 
Thant, secretarul
O.N.U. care a salutat adopta
rea rezoluției privind denu- 
clearizarea spațiului cosmic ca 
pe o dovadă că eforturile co
mune depuse de Uniunea So
vietică și Statele Unite ale A- 
mericii în vederea unei destin
deri, sînt conforme cu intere
sele omenirii și principiile. 
O.N.U. și ca pe o contribuție 
la eforturile pentru a împie
dica răspîndirea armelor nu
cleare, pentru dezarmare și 
pace. în condițiile în care se 
face simțită destinderea încor
dării internaționale, este nece
sar să se continue cu consec
vență încercările de a realiza 
un progres în rezolvarea prin
cipalei probleme a zilelor noas
tre — dezarmarea generală și 
totală, a spus el.

★
NEW YORK. — In ședința 

de miercuri după-amiază Adu
narea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a continuat 
discutarea punctului intitulat: 
„Restabilirea drepturilor legi-

time ale R. P. Chineze în Orga
nizația Națiunilor Unite”.

Din partea delegației romîne 
a luat cuvîntul prof. Traian Io- 
nașcu care a arătat, printre al
tele, că delegația R. P. Romî
ne se pronunță ca și în trecut, 
în mod hotărît pentru recu
noașterea dreptului inalienabil 
al R. P. Chineze de a-și ocupa 
locul legitim în O.N.U. prin în
lăturarea reprezentanților cian- 
kaișiști din toate organele Na
țiunilor Unite. Actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
poate și trebuie să rezolve a- 
ceastă importantă problemă, 
adueîndu-și astfel aportul la 
efortul general de întărire a 
rolului Națiunilor Unite pe a- 
rena internațională. Fără rezol
varea pozitivă a acestei pro
bleme O.N.U. nu-și poate reali
za pe deplin țelul prevăzut în 
Cartă de a fi cu adevărat ,,un 
centru de armonizare a efortu
rilor națiunilor” în vederea 
sigurării păcii, securității 
bunăstării popoarelor.

Delegația romînă, a arătat
continuare vorbitorul, va vota 
pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P- Chineze la 
O.N.U., așa cum se propune în 
proiectul de rezoluție supus 
discuției.

In favoarea restabilirii drep
turilor legitime ale R. P. Chi
neze în O.N.U. s-au mai pro
nunțat reprezentanții Finlandei, 
Republicii Arabe Unite, R. P. 
Polone, R. P. Mongole, R. P. 
Ungare, Uniunii Sovietice și ai 
altor țări, iar împotrivă — dele
gații Statelor Unite ale Ameri- 
cii, Filipinelor, Malayei.

a-
și

în

Plecarea din 
a delegației

BUENOS AIRES 17 — De la 
trimisul special Agerpres C. 
Alexandroaie :

In seara zilei de 16 octom
brie, delegația guvernamentală 
a R. P. Romîne, condusă de 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, care a luat 
parte la festivitățile prilejuite 
de instalarea noului președinte 
al Republicii Argentina, s-a în
tîlnit în saloanele Legației 
R.P.R. din Buenos Aires 
cu generalul Juan Carlos Cor- 
dini, ministrul transporturilor 
Argentinei, Alejandro Gomez, 
fost vicepreședinte al republi
cii, senatori și deputați din par
tea partidului guvernamental 
Uniunea civică radicală a po
porului, partidului Uniunea ci
vică radicală intransigentă și 
altor partide, șefi ai misiunilor 
diplomatice din Argentina, oa
meni de cultură, artă și știință, 
oameni de afaceri, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, 
Nicolae Anghel, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
Dumitru Fara, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al R. P. Romîne în Argentina, 
membri ai legației.

★
Ministrul afacerilor externe 

al R. P. Romîne a oferit o masă 
în cinstea lui Portes Gill, fost 
președinte al Mexicului, șeful 
delegației mexicane la festivi
tățile instalării președintelui 
Republicii Argentina.

A participat ambasadorul Me
xicului la Buenos Aires, Fran
cisco A. de Icaza.

Buenos Aires
R. P. Romîne

In aceeași zi, Nicolae Anghel 
și Dumitru Fara, împreună cu 
membrii Misiunii comerciale a 
R.P.R. din Buenos Aires, 
au participat la un dejun oferit 
în cinstea lor de industriași și 
oameni de afaceri din capitala 
Argentinei.

Cu prilejul toasturilor rostite, 
participanții și-au exprimat pă
rerea că schimburile economice 
și comerciale dintre R.P. Romî
nă și Argentina pot și trebuie 
să fie lărgite în interesul ambe
lor părți, prin contracte reci
proc avantajoase.

Intîlnirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

★

In dimineața zilei de 17 oc
tombrie, Corneliu Mănescu și 
Nicolae Anghel au plecat pc 
calea aerului spre New York.

La aeroport, ei au fost con
duși de ministrul de externe al 
Argentinei, Miguel Zavala Or
tiz, de ministrul plenipotențiar 
Ruben Antonio Vela, de direc
torul Ceremonialului de Stat, 
Gabriel Galvez, și de alți re
prezentanți ai guvernului ar
gentinian, precum și de Dumi
tru Fara și de membrii Legației 
R. P. Romîne la Buenos Aires.

★

Ziarele argentiniene „La Ra
zon", „La Prensa", „La Na
tion", „Clarin” din 16 octom
brie au publicat extrase din de
clarațiile ministrului de externe 
al R. P. Romîne, C. Mănescu, 
făcute ziariștilor după întreve
derea sa cu ministrul de exter
ne argentinian, Zavala Ortiz.

Delegația a fcet primită apoi 
de M. Piron prim-adjunct al 
primarului capitalei Belgiei, și 
a vizitat localul Primăriei și 
Muzeul orașului.

Guvernatorul provinciei Bra
bant, J. de Neeff a oferit un 
dejun în cinstea delegației ro
mîne. El a rostit un toast în 
care. referindu-se pe larg la 
posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor economice si cultu
rale dintre Belgia și Romînia, 
a subliniat dorința de a se rea
liza o colaborare mai strânsă 
în acest domeniu.

în răspunsul său, acad. Ște
fan Milcu a arătat că R.P. Ro
mînă are astăzi posibilități 
sporite de a contribui la ex
tinderea multilaterală a schim
burilor economice și culturale 
cu toate țările, inclusiv cu 
Belgia și și-a exprimat convin
gerea că relațiile romîno-bel- 
giene vor lua în viitor o mai 
mare dezvoltare.

Chemările C. C. al P. C. I/. S.

însemnări
Rămășițele unui

fost imperiu

i 
i 
i 
i 
i

■
 erenle insistente 

ale popoarelor de 
a se pune capăt a- 
nacronicului colo
nialism, amploarea 
mișcării de elibe
rare națională, n-au 

putut fi ignorate Ia Madrid. 
Oficialitățile spaniole sînt 
preocupate de problema acor
dării autonomiei teritoriilor 

Fernando Po și Rio Muni, am
bele incluse în denumirea ofi
cială de „Guineea spaniolă". 
In esență, nu-i vorba decît de 
o autonomie economică și de 
instituirea unui corp de 20 de 
membri aleși — jumătate negri 
și jumătate albi — care ar a- 
dopta legi referitoare la statu
tul civil și care ar stabili trep
tat un „drept guineez".

Spania — una din primele 
puteri coloniale, în ale cărei 
fruntarii spunea cu grandiloc
vență Carol Ouintul, soarele 
nu apune niciodată, trece prin- 
tr-un proces de dispariție a ul
timelor rămășițe din imperiul 
său de odinioară. După ce în 
primele decenii ale veacului 
trecut pierduse continentul a- 
merican ca urmare a revoluției 
lui Bolivar și Sucre iar la cum
păna secolelor 19 și 20, în ur
ma unui război purtat cu Sta
tele Unite ale America a tre
buit să cedeze acesteia Cuba 
și Filipinele, casta parazitară 
de granzi, ofițeri și monopoliști 
și-a îndreptat atenția asupra A- 
fricii. Aici însă ospățul era pe 
terminate întrucît Anglia, Fran
ța, Germania și Belgia acapara
seră cea mai întinsă și mai ren
tabilă parte a continentului. 
Spania a trebuit să se mulțu
mească cu cîteva regiuni din 
Maroc — Rif, Ifni și Sahara oc
cidentală și cu teritoriile Rio 
Muni și Fernando Po situate în 
zona vest-ecuatorială. In 1956, 
cea mai bogată posesiune — 
Marocul spaniol (sau Rif), a re
intrat în componența regatului 
independent Maroc. Așa că, în 
prezent cînd lichidarea colonia
lismului este ireversibilă, Spa
niei nu i-a mai rămas decît un 
imperiu în miniatură : 296 000 
de kilometri pătrați cu o popu
lație de 480 000 de locuitori.

In prezent, la Madrid, se in
tenționează a se recurge la o 
suită de artificii pentru a pre-

intîmpina „decolonializarea". 
In această operațiune sînt inte
resate cîteva mii de plantatori, 
societățile coloniale și casta de 
ofițeri superiori care în cea 
mai mare parte — așa numiții 
„africaniști", — provine din 
trupele coloniale și din legiu
nea străină.

Coloniile Spaniei din zona 
vest-ecuatorială se. disting prin 
unele particularități. In Gui
neea spaniolă ‘) compusă din 
două „provincii de peste mări" 
— insula Fernando Po și terito
riul continental Rio Muni așe
zat între republicile Camerun 
și Gabon agricultura are o 
structură tipic colonială, furni- 
zînd metropolei materii prime 
tropicale valoroase. Amintim 
doar că Guineea spaniolă asi
gură în proporție de 90 la sută 
consumul metropolei de cafea, 
de 100 la sută — consumul de 
cacao boabe și 40 la sută — 
consumul de material lemnos. 
Aceste produse se obțin într-o 
măsură considerabilă pe plan
tațiile europenilor și pe conce
siunile deținute de companiile 
forestiere unde muncesc în 
condiții de inegalitate socială 
și economică băștinașii și mun
citorii negri angajați prin „con
tract" din Nigeria. Salariul 
funcționarilor coloniali este de 
cinci ori mai mare decît sala
riul a 15 muncitori africani. 
Ne putem închipui condițiile 
în care își duc existența a- 
proape 98 la sută din populație, 
adică băștinașii.

La începutul acestui an „I- 
deea populară din Guineea e- 
cuatorială" (I.P.G.E.), partid po
litic din teritoriile Rio Muni 
și Fernando Po ce acționează 
în ilegalitate, a cerut să se a- 
corde acestor teritorii indepen
dența politică. Și o altă orga
nizație — Mbueti, interzisă de 
autorități, militează pentru li
chidarea regimului colonial. 
Lupta pentru eliberare națională 
a populației din Guineea spa
niolă a devenit mai dinamică 
iar această luptă se bucură de 
sprijinul forțelor progresiste 
ale Spaniei.
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MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
După cum transmite TASS, C.C. 
al P.C.U.S. a dat publicității che
mările cu prilejul celei de-a 46-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Chemările cuprind lozinci în cin
stea Marelui Octombrie, care a des
chis o eră nouă în istoria omenirii 
Și în cinstea marxism-leninismului 
puternica armă ideologică a oame
nilor muncii din întreaga lume. 
C.C, al P.C.U.S. adresează un salut 
fierbinte partidelor comuniste 
muncitorești frățești — avangarda 
de luptă a clasei muncitoare și a 
tuturor oamenilor muncii—și urea
ză : Trăiască unitatea și coeziunea 
marii armate a comuniștilor din 
întreaga lume, pe baza celor două 
Declarații ale Consfătuirilor de la 
Moscova.

In chemări se spune : ,,Mai 
sus steagul internaționalismului 
proletar ,,Să se întărească uni
tatea de acțiune a oamenilor mun
cii din toate țările în lupta pentru 
pace, democrație și socialism!". Po
poarele sînt chemate să lupte pen
tru lichidarea totală a robiei co
lonialiste, pentru dezarmarea gene
rală și totală, asigurarea unei păci 
trainice și indestructibile.

Se foc urări în cinstea sistemu
lui mondial socialist, vlăstarul cla
sei muncitoare internaționale, pu
ternica comunitate de popoare li
bere, suverane, care pășesc pe dru
mul socialismului și comunismului, 
și în cinstea prieteniei frățești si a 
unității popoarelor din toate țările 
socialisto.

C.C. al P.C.U.S. adresează un 
salut frățesc oamenilor muncii din 
R. P. Chineză, R. P. Albania, R.P. 
Bulgaria, R, S. Cehoslovacă, 
R.P.D. Coreeană, Republica Cuba, 
R. D. Germană, R. S. F. Iugoslavia, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară, R. D. Vietnam — 
care construiesc socialismul.

,.Salut frățesc oamenilor muncii 
din R. P, Romînă, care construiesc

Semnarea 
unui protocol 
de colaborare 
romino-cubană

HAVANA. —■ La 16 octombrie 
1963 s-a semnat la Havana „Pro
tocolul de colaborare în dome
niul culturii, științei și învăță- 
mîntullui între Republica Popu
lară Romînă și Republica Cuba 
pe anii 1963 și 1964“.

Protocolul prevede oferir&a re
ciprocă de burse de studii și 
specializare, dezvoltarea colabo
rării dintre academiile de științe 
din cele două țări, precum și din
tre uniunile de creație, schimburi 
de artiști, schimb de expoziții, 
organizarea reciprocă de gale de 
filme și colaborarea în domeniul 
cinematografiei, dezvoltarea
schimburilor în domeniul radio- 
televiziunii, presei și sportului.

socialismul. Trăiască prietenia 
veșnică, de nezdruncinat și cola
borarea dintre popoarele sovietic 
și romîn !“ — se spune într-una 
din chemări.

Un salut fierbinte este adresat 
popoarelor Indiei, Indoneziei, Re
publicii Arabe Unite, Algeriei și 
celorlalte popoare din Asia, Africa 
și America Latină.

Chemările cuprind urări în cin
stea prieteniei și colaborării între 
popoarele Angliei, S.U.A,, Fran
ței, Italiei, a ailor popoare din Eu
ropa și poporul sovietic. Este sa
lutată politica externă leninistă 
iubitoare de pace a Uniunii Sovie
tice.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe oa
menii muncii din Uniunea Sovietică 
să-și consacre toate forțele înfăp
tuirii Programului P.C.U.S., a h'o- 
tărîrilor Congresului al XXII-lea 
al partidului, creării bazei tehnice- 
materiale a comunismului, să ex
tindă întrecerea socialistă a între
gului popor, să îndeplinească îna
inte de termen planul în cel de-al 
,V-lea an al septenalului. Cuvinte 
de salut sînt adresate marelui po
por sovietic, constructor glorios 
al comunismului, luptător curajos 
pentru pace și fericirea tuturor 
oamenilor de pe pămînt.

Trăiască comunismul, care insta
urează pe pămînt pacea, munca, 
libertatea, egalitatea, frăția și fe
ricirea tuturor popoarelor — sa 
spune în ultima chemare.

VALENTIN URUM ■
*) Guineea spaniolă—28 000 km.p. | 

cu 246 000 locuitori, din care Fer
nando Po — 2 000 km.p. cu 62 600 I 
locuitori si Rio Muni —■. 26 000 | 
km.p. cu 183 400 locuitori<

Consultarile pentru 
desemnarea succesorului 

lui Macmillan
LONDRA. — La Londra au 

loc în prezent consultări în ve
derea desemnării succesorului 
primului ministru britanic, 
Macmillan, care din motive 
de boală nu-și mai poate exer
cita funcția de șef al partidului 
conservator și prim ministru. 
In ultimele 24 de ore, arată 
agenția Reuter, toți liderii con
servatori care ar putea deveni 
succesori ai lui Maamillan și 
alți membri ai cabinetului bri
tanic l-au vizitat pe acesta la 
spitalul unde se află internat.

Făcînd o apreciere a șanse
lor pe care le au de a deveni 
succesori ai lui Macmillan, a- 
genția Reuter arată că este 
„posibilă” numirea în func
ția de prim-ministru a unuia 
din următorii patru lideri ai 
partidului: R. Butfer, care în 
prezent deține funcția de prim- 
ministru adjunct, R. Maudling, 
ministrul de finanțe, lordul 
Hailsham, ministru pentru 
problemele științei și tehnicii, 
și lordul Home, ministru al 
afacerilor externe al Angliei.

PE SCURT e
KRASNOPEREKOPSK.—A fost 

inaugurată prima) porțiune (în 
luugime de 125 km) a canalului 
din Crimeea de Nord, care va iri
ga 165 000 ha și va alimenta cu 
apă alte 660 000 ha. Acest canal 
eate cea iuai mare construcție 
hidrotehnică a eep te naiului. El va 
avea o luugime totala de 350 km 
și va lega Niprul ou Marea Nea
gră și Marea de Azov, «trăbatînd 
Etapele Crimeei și Ucrainei de 
sud. El va face posibilă irigarea 
a sute de mii hectare și va ali
menta cu apă impottante regiuni 
agricole și iudusrtriale. Pe o por
țiune de 200 km canalul v.a fi 
navigabil, ceea ce va permite 
unirea Voigăi cu Nipru.

N. S. Hrușciov la mitingul de 
inaugurare a canalului a rostit o 
cuvînUire.

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță agenția TASS, Direcția 
Centrală de Statistică de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. <a dat publicității un co
municat în care ee arată că în 
primele nouă luni ale anului cu
rent producția industrială a Uni
unii* Sovietice a crescut cu 8,7 la 
sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

LENINGRAD. — Teatrul de 
Comedie din București și-a în
cheiat turneul în Uniunea So
vietică cn spectacolul „Svejk 
în cel de-al doilea război mon
dial”. Artiștii romîni ah dat 16 
spectacole la Moscova și Le-
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ningrad. La 17 octombrie el au 
plecat spre patrie.

ROMA. — La chemarea sin
dicatelor muncitorilor con
structori din Italia afiliate la 
Confederația Generală a 
Muncii, la Confederația sindi
catelor oamenilor muncii șl 
Uniunea italiană a muncii, la 
17 octombrie au reluat lupta 
grevistă 1 milion de muncitori 
constructori din Italia.

BONN. — La 17 octombrie, 
H. Lubke, pneședintele R. F. 
Germane, a aprobat lista nou
lui guvern vest-german. Din 
noul guvern de coaliție fac 
parte 15 miniștri reprezentanți 
ai fracțiunii U.C.D.—U.C.S. și 
5 miniștri din partea Partidu
lui liber-democrat. Funcția de 
cancelar al R.F. Germane este 
deținută de Ludwig Erhard 
(U.C.D.), La 17 octombrie mi
niștrii noului guvern vest-ger
man, condus de cancelarul 
Ludwig Erhard, au depus ju
răm Intui.

CIUDAD DE MEXICO. — 
După cum transmite agenția 
Taniug, a fost dată publicității 
declarația comună a președin
telui R. S. F. Iugoslavia, I. B. 
Tito, care a făcut o vizită în 
Mexic, și a președintelui Mexi
cului, Mateos Lopez.

Joi, președintele R. S. F. Iu
goslavia, I. B. Tito, a sosit lai 
Washington și a avut întrevej 
deri cti președintele S.U.A., Jr 
Kennedy.
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’Fotografia noastră înfățișează un aspect al ravagiilor provocate în Haiti de către uraganul 
„Flora"

Cablu telefonic 
transatlantic

entru prima oară în isto
ria comunicațiilor poșta
le, începînd de miercuri,

Europa este legată direct cu un 
cablu telefonic transatlantic de 
Statele Unite. Cele două ca
bluri transatlantice anterioare 
se terminau la Newfoundland 
(Alaska). Cu ajutorul acestui 
cablu nou care se termină la 
Tuckerton (S.U.A.), numărul 
convorbirilor telefonice între 
Europa și S.U.A. se dublează, 

începînd din anul 1956, nu
mărul convorbirilor telefonice 
lunare între cele două conti
nente s-a mărit de cinci ori.

Cercetarea comorii 
de la Toplitz

Guvernul austriac a hotărît să 
întreprindă cercetări în privința 
faimoasei „comori naziste" scufun- 
dată în apele Iacului Toplitz. Se 
știe că cercetările de pînă acum 
pentru a descoperi această comoa
ră care se presupune că înglobea
ză cîteva tone de aur în bare, pre
cum șl numeroase date despre de

punerile de fonduri naziste la băn
cile elvețiene, ca șl o serie de do
sare care conțin liste ale agenți- 
lor naziști din țările străine, au 
fost efectuate de anumite cercuri 
particulare interesate a pune mina 
în special pe documentele secrete 
scufundate în lac de către SS.

Referindu-se la viitoarele cerce
tări, France Presse relevă faptul 
că ele vor fi foarte anevoioase. 
Se presupune, scrie agenția, că 
locul in care se pare că a fost 
scufundată comoara este înconju
rat de o perdea de proiectile și 
mine ncexplodate încă, iar scufun
darea este îngreunată datorită unor 
trunchiuri de arbori scufundați Ia 
adîncimea de 50—60 metri dea
supra comorii.

Descoperiri arheologice

O echipă de arheologi francezi, 
care fac săpături Ungă Famagusta 
în Cipru, a descoperit o statuie 
de bronz de circa 40 cm repre- 
zentînd un zeu, datină din secolul 
XII sau XI î.e.n.

Zeul are pe cap un coif împo
dobit cu coarne de bivol, poartă 
in mina dreaptă o lance, în timp 
ce de brațul sting atlrnă un scut 
de iormă conică. Postamentul din

cupru al acestei mici statuete re
prezintă văgăuna unui animal. 
Arheologii consideră această zeita
te ca fiind patronul orașului Allas- 
si, (vechea capitală) astăzi Enkomi 
șl al minelor de cupru, principala 
bogăție a insulei.

Această statuietă reprezintă un 
deosebit interes deoarece ca datea
ză de pe vremea perioadei, puțin 
cunoscute, a dispariției civilizației 
myceniene din epoca de bronz.

A vrut să-l 
contempleze...

Ziarul francez „Le Monde"
anunță că la 16 octombrie 
a fost depusă la Luvru ce

lebra pictură „Portretul unui tinăr 
băiat" atribuită lui Frans Hals 
care, cu o lună înainte, a fost sus
trasă dintr-un muzeu din Stock
holm.

Sustragerea, potrivit ziarului, a 
fost săvîrșită de un tînăr francez, 
mare amator de artă, care, incintat 
de frumusețea lui a dorit să-l con
templeze vreme mai îndelungată. 
Tatăl tînărului, aflînd despre acest 
fapt, a depus pictura la Luvru, 
anunțind în același timp muzeul 
din Stockholm.
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