
Proletari din toate țările, unițî-vă! Plenara C.C. al U.T.M. Ritm intens

cinteia
tineretului

Munci

a avut loc 
U.T.M. La 
Plenara a 
de măsuri

In ziua de 9 noiembrie 1963 
Plenara Comitetului Central al 
primul punct al ordinei de zi 
dezbătut și aprobat un plan 
privind îmbunătățirea activității organiza
țiilor U.T.M. de la sate pe perioada de 
iarnă.

La cel de-al doilea punct al ordinei de 
zi Plenara a adoptat unele măsuri organi-

zatorice. Tovarășii Constantin Cîrțină și 
Alexandru Kopândi au fost eliberați din 
funcțiile de secretari ai C.C. al U.T.M. in 
legătură cu trecerea lor în alte munci. 
Plenara a ales pe tovarășul Petre Enache 
în funcția de secretar al C.C. al U.T.M., 
iar pe tovarășii Alexandru Dali și Con
stantin Chițimia ca membri ai Biroului 
C.C. al U.T.M.

Prin perfecționarea tehnologiei
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arăturilor
de toamnă
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La baia rezultatelor
de miine

pregătirile de aii
întem în plină toamnă. Și o 
dată cu sosirea ei, pentru noi 
— cei care lucram lemnul 
dîndu-i aspecte și utilizări 
din cele mai diferite — începe 
o perioadă de muncă 
bilă.

Cea mai importantă problema pe 
avem de rezolvat este aceasta : pe 
va trebui să acționăm pentru a asigura rea
lizarea sporurilor de productivitate și <je 
calitate la produsele noastre prevăzute în 
planul pe anul 1964 ?

în întreprinderea noastră lucrează un co
lectiv bun. Pe 10 luni, de pildă, ne prezen
tăm cu realizarea tuturor indicilor planu
lui de producție (producția globală 105,93 
la sută, producția marfă 101,66 la sută, pro
ductivitatea muncii 101,92 Ia sută), în con
dițiile eforturilor depuse de oamenii din 
secțiile de producție și auxiliare pentru re
cuperarea ramînerilor în urma cauzate de 
iarna grea din acest an.

Măsurile luate în acest scop, aplicarea 
lor neîntîrziată, preocuparea pentru perfec
ționarea calificării muncitorilor, mai buna 
organizare a lucrului — începînd cu servi
ciile tehnico-economice și terminînd cu ul
timul loc de muncă — iată ce ne-a ajutat 
sa facem față sarcinilor sporite de produc
ție din acest an.

Aceste înfăptuiri ne sînt de folos acum 
— cînd ne pregătim temeinic pentru reali
zarea indicilor din planul producției anu
lui viitor. Ne-am fixat, ca principal obiec
tiv, elaborarea unor măsuri cu caracter or
ganizatoric, care să asigure o desfășurare 
normală a procesului de producție — înce
pînd cu prima zi de muncă a auului 1964. 
Aceste măsuri se întrepătrund cu cele pre
văzute pentru ultimul trimestru din anul 
curent, cu măsurile speciale în cadrul pre
gătirilor de iarnă. Era și normal să proce
dăm așa. Asigurarea ■ îndeplinirii cu succes 
a planului pe acest an este prima condiție 
a trecerii la producția anului viilor.

în prezent în întreprindere se desfășoa
ră lucrările prevăzute pentru luna noiem
brie, la stația de retezat bușteni din sec
ția placaj — panel (aflată în stadiu de 
probe), ]a confecționarea a două cojitoare 
cu disc și mărirea capacității 
în secția PAL. Zilele acestea 
minate lucrările prevăzute 
bazinelor de tratare termică, 
celor 8 aeroterme suplimentare în secția 
placaj. Ia montarea gaterului orizontal de 
18 țoii din secția furnire estetice precum

deose-

os re o 
ce căi

de încălzire 
au fost ter- 
la repararea 
la instalarea

și lucrările de mărire a capacității de 
care din această secție.

Ne pregătim pentru punerea în aplicare 
n celorlalte masuri tebnico-organizatoricc. 
Dintre acestea ni se pare deosebit de im
portantă, organizarea temeinică a asisten
tei tehnice în schimbul de noapte. Sarcini
le de plan prevăd o creștere a producției 
globale, în 1964, cu 12,36 la sută fată de 
anul acesta și o productivitate a muncii cu 
11 la sută mai ridicată. Pentru asigurarea 
acestor sporuri este absolut necesar ca 
schimbul III să Be ridice la valoarea schim
burilor de zi. Cum am liotărît să proce
dăm ? Am selecționat din rîndui ingineri
lor și tehnicienilor bine pregătiți profesio
nal pe cei mai buni organizatori ai pro
cesului de producție. Aceștia, prin rotație, 
vor asigura asistenta tehnică necesară. Un 
sprijin prețios l-am primit în această pri
vință din partea comitetului U.T.M., care a 
recomandat colectivului de conducere ti
neri cu o înaltă pregătire profesională, oa
meni destoinici, conștiincioși. Printre aceș
tia se numără 
cnergetic-șef — care este și responsabil cu 
producția și calificarea în comitetul orga
nizației de bază U.T.M. t,centrala de forță- 
întreținere" ; inginerul Dumitru Linte — 
membru Jn comitetul U.T.M. ; Andrei Popa 
— maistru principal la secția plaoaj-panel, 
de asemenea membru în comitetul U.T.M. 
pe complex.

Am vrea să mai amintim o măsură care 
a fost aplicata în mod experimental și care 
a dat rezultate bune. Este vorba de asigu
rarea predării și preluării schimhului. Piuă 
de curînd, lucrătorii opreau mașinile cu 10 
minute înainte de terminarea schimbului, 
pentru a face ordine la locul de muncă. 
Cînd se anunța sfirșitul celor 8 ore munci
torii plecau. Este drept, lăsau totul în 
ordine, dar mașinile nu funcționau. Mulți 
dintre ei nici nu se uitau dacă tovarășul de 
schimb a venit din vreme la lucru. în acest 
fel se irosea mult timp productiv. Noi am 
luat măsuri ca muncitorii care termină 
schimbul să predea mașinile din mers și 
tot ei să asigure curățenia în jurul aces
tora. Același lucru îl vom face în toate sec
țiile atît la locurile deservite de mașini cit

ui-

inginerul Florin Borza —

NICOLAE ȚURU 
director

ION NICOLAESCU 
secretarul comitetului U.T.M.

Complexul pentru 
industrializarea lemnului 

Rm. Vilcea

Cursuri de ridicarea 
calificării

Creșterea spațiului productiv și 
a gradului de mecanizare a lucrări
lor de la Uzina de tablă subțire 
din Galați au pus în fața muncito
rilor sarcina de a-și ridica necon
tenit calificarea profesională.

Astfel, peste 800 de tineri s-au 
înscris la cercurile, recent create, 
pentru meseriile : iaminoriști, deca- 
patori, cuptorari și altele. Acestea 
și-au început deja activitatea. Pri
mele lecții : „Laminarea otelului 
la cald". „întreținerea și exploa
tarea utilajului de decapare". „Pro
cesul de laminare a tablei deca- 
pate" și altele, au stîrnit un viu 
interes în rîndui tinerilor munci
tori. Așa se face că de citeva zile 
alți peste 1000 de tineri s-au în
scris

Acțiunea inițiată de con
structorii de pompe de injec
ție din Sinaia de a realiza fie
care reper la un preț de cost 
redus a găsit un larg ecou în 
rîndui metalurgiștilor din re
giunea Ploiești. Pentru extin
derea acestei inițiative, au fost 
organizate o serie de schimburi 
de experiență și demonstrații 
practice în sectoarele de tur
nătorie, foriă și prelucrare, ex_ 
puneri la cluburile întreprin
derilor.

Acum, această acțiune este

aplicată cu rezultate bune în 
toate uzinele constructoare de 
mașini din regiune. La Uzina 
„1 Mai" din Ploiești, de exem
plu, au fost realizate anul a- 
cesta repere necesare instalați
ilor de foraj și pentru inter
venție, cu un preț de cost sub 
cel planificat, obținîndu-se 
economii suplimentare în va
loare de aproape 6 milioane lei. 
De asemenea, constructorii de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște, 
organizîndu-și mai bine mun
ca, aplicînd operativ propune-

rile de perfecționare a tehno
logiei de fabricație, au redus 
cheltuielile neproductive și 
consumul de materii prime la 
fiecare reper, realizînd pînă a- 
cum aproape 3 milioane Iei 
economii peste angajamentul 
anual. Colectivele din nume
roase alte întreprinderi din 
regiune care și-au însușit a- 
ceastă acțiune au obținut re
zultate buhe, contribuind ast
fel Ia cele 171 300 000 Iei eco
nomi; suplimentare, 
în primele trei

realizate 
trimestre.

în majoritatea regiunilor în 
această săptămînă, unitățile 
agricole socialiste au continu
at intens arăturile de toamnă 
pentru însămînțări]e de pri
măvară. Această lucrare a fost 
executată, după cum rezultă 
din datele Consiliului Superi
or al Agriculturii, pe aproape 
60 la sută din suprafețele pre
văzute.

Folosind, după terminarea 
însămîntărilor, mijloacele me
canizate cu întreaga lor capa
citate multe 
socialiste au 
toamnă pe 
Gospodăriile 
din regiunile 
iești, bunăoară, au arat pes
te 80 la sută din terenurile 
prevăzute, iar cele din regiu
nea Oltenia mai mult de 70 la 
sută. De asemenea, gospodă
riile agricole colective din re
giunile București, Oltenia, Do- 
brogea, Argeș, Ploiești și alte
le, care au strîns din vreme 
cocenii de porumb și celelalte 
resturi vegetale de pe cîmp, 
au arat cu ajutorul mecaniza
torilor din S.M.T. circa 2/3 din 
suprafețele prevăzute.

Sînt însă unele regiuni, 
printre care Maramureș, Mu
reș-Autonomă Maghiară, Bra
șov, Iași și Crișana, în care 
arăturile de toamnă nu se des
fășoară corespunzător posibi
lităților existente.

în toate regiunile a continu
at, paralel cu această lucrare, 
pregătirea terenurilor pentru 
noi plantări de pomi și vie. 
Au fost executate gropi pen
tru plantările de toamnă de 
pomi pe 6 000 ha, iar penttu 
plantările de vii în primăvară 
s-a făcut desfundarea terenu
rilor pe 11 000 ha. în unele re
giuni a început plantarea po
milor.

Vremea putînd să se schim
be, Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă unităților 
agricole socialiste să ia măsuri 
pentru a se 
mijloacele la 
toamnă, să se încorporeze în 
sol cantități cit mai mari de 
îngrășăminte și să intensifice 
acțiunea de ameliorare a tere
nurilor podzolice.

Se recomandă, de asemenea, 
grăbirea executării gropilor 
pentru plantări și desfășura
rea intensă a plantărilor de 
pomi potrivit indicațiilor con
siliilor agricole regionale 
raionale.

unități agricole 
făcut arături de 
mari suprafețe, 
agricole de stat 
Suceava și Plo-

citite primele 
elevilor, mem

lor, aceste

Ia aceste cursuri.
C. ȘATALAN 

corespondent voluntar

inijiatiîâ buni
cllva timp, din inițiativa co-

0
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lucra cu toate 
arăturile de
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De 
mitetulai U.T.M. de la Școala me
die nr. 1 din orașul Slatina, au luat 
ființă un cerc de matematică și fi
zică și un cerc de radiofonie. A 
fost creat de asemenea un cenaclu 
literar. Acestea sînt frecventate de 
elevii claselor a \'IlI-a și a XTa,

Membrii cercului de radiofonie 
au avut deja citeva IntHniri, cu 
prilejul cărora au stabilit proble
mele pe care le vor rezolva. Au 
fost făcute schife ale viitoarelor a- 
parate radio-tehnice.

In cadrul cenaclului literar au 
fost, de asemenea, 
creații literare ale 
bri al cenaclului.

Prin activitatea 
cercuri vor contribui la îmbogățirea 
cunoștințelor și la lărgirea orizon
tului tehnico-științific și literar al 
elevilor,

PAUL LUNCEANU

■-'i A..;
-rT*

Zilele trecute, elevilor din 
orașul Rîmnicu Vilcea, le-a 
fost dată în folosință o școală 
nouă cu 16 săli de clasă, o bi
bliotecă dotată, cu numeroase 
volume, un laborator pentru 
experiențe fizico-chimice în
zestrat cu aparatura necesară.

Toate acestea oferă elevilor 
școlii noastre cele mai bune 
condiții de studiu.

GlI. PROCAPIE 
elev

‘Sooooeaetaosoaoeoooooecoooooooocoacocooar
8 O imagine obișnuită : stu- țț 

denfi în laborator. Tinerii pe 8 
8 care-i vedeți sînt studenți în ? 
8 anul I la institutul de mine 

din Petroșani.
Foto: O PLECAN

8
8

g Constructorii au cu ce se mîndri I Așa arată cvartalul de Io- 8 
cuin/e din centrul orașului Baia Mare.

t "
Foto : S. IONESCU

Expoziție agricolă 
regională la Craiova

Expoziția agricolă 
regională deschisă 
zilele acestea în o- 
rasul Craiova, unde 
sînt expuse diferi
te mașini agricole, 
produse ale unități
lor agricole socia
liste. panouri și 
grafice înfățișînd 
realizările obținute 
în agricultura re
giunii, a devenit lo
cui de desfășurare 
a unor valoroase 
schimburi de expe-

riență. Aici se întîl- 
nesc președinți, In
gineri, tehnicieni, 
brigadieri, șefi de 
echiDă din gosDO- 
dăriile colective, 
membri ai consilii
lor agricole. Dese
ori. duDă vizitarea 
expoziției, aceștia 
ascultă Drelegeri ți
nute de specialiști 
de la Consiliu] a- 
gricol regional și 
Institutul agrono
mic în legătură cu

diferite probleme 
gricole. Totodată, 
fata mostrelor,

a- 
în 
a 

panourilor și grafi
celor expuse, ei iau 
cunoștință de meto
dele folosite pentru 
a smulge pămîntu- 
lui roade cit 
bogate.

Schimburile 
experiență vor
tinua în tot timpul 
cit expoziția va ră- 
mîne deschisă.

TELEGRAMA

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMlN

Tovarășului 
ALVARO CVNHAL 

Secretar general 
al Partidului Comunist 

Portughez

(Continuare în -pag. a II-a)

CONSTRUCȚIILE ZOOTEHNICEO lucrare
urgenta

Cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a zilei de naștere, 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn vă 
transmite dv., fiu credincios 
al poporului portughez, mili
tant de seamă al P. C. Portu
ghez, un cald salut frățesc, 
cele mai sincere felicitări și 
urări de activitate rodnică în 
lupta pe care o duceți tn frun
tea P. C. Portughez pentru in
teresele vitale ale clasei mun
citoare și ale întregului popor 
portughez, pentru progres so
cial și pace.

Zilele trecute, un grup de 
oameni de știință din Bucu
rești au fost oaspeții colecti
viștilor din Lehliu. După o 
vizită la tarlalele cu grîu, abia 
răsărit, discuția dintre oame
nii de știință și localnici a 
continuat la căminul cultu
ral. Colectiviștii au primit răs
punsuri amănunțite la nu
meroasele întrebări privind 
rostul executării arăturilor a- 
dînci și a folosirii semințelor 
selecționate, importanța apli
cării îngrășămintelor și extin
derii mecanizării muncilor a- 
gricole etc.

Asemenea forme de instrui
re a colectiviștilor, inițiate de 
Comitetul regional de cultură 
și artă București, au atras un 
mare număr de oameni de

mai

de 
con-

știință. Numai în ultimul timp, 
cercetători de la institutele de 
cercetări bucureștene au dat 
consultații științifice în 28 de 
sate din cuprinsul regiunii. în 
cadrul acestor consultații sînt 
discutate cu precădere pro
bleme privind aplicarea în 
producția agricolă a celor mai 
noi cucerirj ale științei.

O altă formă de instruire a 
oamenilor muncii de la sate — 
brigăzile științifice — se 
bucură, de asemenea, de multă 
prețuire. în ultimele trei luni, 
de exemplu, 388 oameni 
știință și cultură — medici, 
gronomi, biologi etc. — 
mers în comunele regiunii 
cadrul brigăzilor științifice.

de 
a- 
au 
în

(Agerpres)
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de Nina Cassian

■ olectiviștii din raio
nul Calafat și-au 
sporit anul acesta 
intr-o măsură în
semnată efectivele 
de animale. Cores
punzător acestei

creșteri a fost planificat să se ri
dice numeroase construcții zoo
tehnice. Multe din acestea au fost 
construite și date în folosință : 
12 grajduri pentru taurine, 12 
maternități pentru scroafe, 8 în- 
grășătorii de porci, 5 saivane, 18 
puiernițe și 10 cotețe pentru pă
sări. Sînt multe gospodării co
lective în raion unde acțiunea de 
ridicare a construcțiilor a fost 
bine organizată. Gospodăria agri
colă colectivă Ciupercenii Noi, 
de pildă, deși a avut trecut în 
plan construirea a 5 obiective 
zootehnice, organizînd bine mun
ca brigăzii de construcții este pe 
punctul de a termina lucră
rile la toate obiectivele. Co-

lectivițtii terminat
maternitate, un coteț 
păsări, și o puierniță 
cută ultimele lucrări de 
la un grajd de 100 capete pen
tru taurine ți la a doua mater
nitate. Executarea unui volum 
mare de lucrări în această gos
podărie își găsește explicația prin 
aceea că lucrările de construcție 
au început din vreme, încă din 
primăvară, iar aprovizionarea cu 
materialele necesare a fost bine 
organizată, folosindu-se cu multă 
eficiență resursele locale. Cea 
mai mare parte din lemnul de 
lucru necesar a fost procurat pe 
plan local, ca și cărămida și o 
parte din învelitori. Lucrările de 
construcții sînt avansate și în 
gospodăriile colective din Moță- 
ței, Poiana Mare, Maglavit și al
tele.

în raionul Calafat problema 
principală, în asigurarea unui 
ritm susținut a! lucrărilor de con-

deja o 
pentru 
ți exe- 
finisare

strucții, constă în procurarea 
materialelor. Acele gospodării 
care s-au orientat mai ales spre 
folosirea resurselor locale, au a- 
sigurat un ritm rapid de execuție 
a lucrărilor, iar acum aproape 
toate obiectivele sînt terminate.

de oi fundația ca și zidăria 
le-au executat din cărămidă, fără 
să mai aștepte sosirea, prin re
partiție, a cimentului. La fel la 
cele două șoproane pentru pui. 
Lemnul de lucru necesar a fost 
procurat din pădurea de la Ciu-

Citeva observații in legătură cu ritmul
acestor lucrări in raionul Calafat

Pentru a-și asigura materialul 
necesar, colectiviștii din Maglavit 
și-au construit din vreme un 
cuptor pentru arsul cărămizii și 
al t>gle>- Ei au produs astfel în 
cadrul gospodăriei peste 275 000 
de cărămizi și aproximativ 150 000 
de țigle. La saivanul pentru 1 400

percenii Noi. La această acțiune, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. a mobilizat pe toți con
ductorii de atelaje tineri și un 
mare număr de alți tineri care să 
ajute Ia tăiatul și încărcatul ma
terialului lemnos. Fiindcă la aco
periș căpriorii din salcîm nu rc-

zistă la greutatea mare a țiglei, 
aceasta a fost înlocuită cu stuf și 
trestie procurată din resurse lo
cale tot prin acțiuni initiate de 
organizația U.T.M.

Timpul este frumos, favorabil 
executării lucrărilor de construc
ții Dar iarna se apropie și mai 
siut încă multe de făcut. Acum 
cînd agenda lucrărilor agricole 
este mai puțin încărcată, pentru 
terminarea construcțiilor trebuie 
concentrate forte însemnate de 
muncă întrucît îu raion mai sînt 
încă 45 de obiective zootehnice 
de dat în folosință. Mult rămase 
în urmă cu construcțiile zooteh- 

agricole 
Verbița, 

altele. Ce 
spune to-

ulce sini gospodăriile 
colective din Plenița, 
Verbicioara, Corabia și 
trebuie făcut ? Iată ce 
varășul Ion Grigoraș, vicepre
ședinte al Consiliului agricol ra
ional Calafat.

— Cea mai mare parte din 
materialul de construcție a sosit

în toate gospodăriile colective. 
Cantitățile care lipsesc pot fi în
locuite cu alte 
pot procura pe 
mul de execuție 
intensificat mult 
iu aproape toate gospodăriile 
colective. Se resimte lipsa bilelor- 
manelc lungi și groase care să 
suporte greutatea țiglei. Ele pot 
fi înlocuite cu lemn de salcirn, 
ce se găsește în cantități sufi
ciente în raionul nostru, iar a- 
coperișul să se facă din coceni, 
trestie sau stuf. Așa a procedat și 
a obținut rezultate bune, G.A.C. 
din comuna Risipiți la 2 din 
grajdurile construite. Treaba a- 
ceasta pot s-o facă și gospodă-

materiale ce se 
plan local. Rit- 
al lucrărilor s-a 
in ultimul timp

VASILE BARAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului** 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare în pag. 3-a)

Frieder Mantsch are mîinile de două ori mai mari decît 
ale mele; mîini armonioase, puternice, impunătoare. Și 
despre aceste mîini am scris cîndva că refuză să mun
cească. Nu le văzusem încă, pe atunci. Nu văzusem nici 
surîsul băiatului care are astăzi 19 ani, nu-i cunoșteam 
timbrul vocii, mimica feței, privirea, gestul.

Astăzi, Frieder e ajutor de maistru la fabrica de tex
tile... Mîinile lui mari muncesc mult și bine. L-am cunos
cut : e înalt, foarte îngrijit îmbrăcat, vorbește limpede, 
te privește în ochi.

Nu am de gînd să fac un portret comparativ, în două 
culori: negru și roz. Dacă Frieder Mantsch a putut evo
lua astfel într-un răstimp destul de scurt, de la tendința 
de a se eschiva de la muncă la sentimentul de „mi-e mai 
mare dragul" cu care se duce astăzi la lucru, înseamnă 
că avea aceste resurse și că a fost nevoie doar de un 
impuls pentru a le trezi din somnolența lor vremelnică.

Șă vorbim, deci, despre Frieder, cel de astăzi. în felul 
lui de a fi, de la veșmintele lui și pînă la gestul cu care 
își aprinde țigara, se simte înclinația lui spre ordine. Semn 
bun, as spune: pentru dezvoltarea lui viitoare, această nă
zuință spre „curat", spre „ordonat". E de sperat că, la un 
moment dat, o vom putea numi disciplină. Iar disciplina 
te face să te miști în spațiu și timp, fără risipă de ener
gie, să-ți conduci gesturile spre eficiența lor maximă. Deci, 
probabil că tinărul ajutor de maistru își va îndeplini pla
nul de muncă și de viață, va termina cursul seral, își va 
continua, poate, pregătirea la facultate, oricum, se Va ca
lifica.

Frieder vorbește inteligent și măsurat, fără fraze înflo
rite, e sincer și degajat. Semn bun, aș spune din nou E 
de presupus că va ști să privească realitatea în față, băr- 
bătește, că nu se va da drept altceva decît este și că va 
întreține cu oamenii relații clare și corecte. (Dacă presu
pun doar aceasta și nu o afirm cu certitudine este pen
tru că Frieder are numai 19 ani Caracterul lui în formare 
nu îngăduie verdicte sau concluzii. Pe de altă parte, ra
pida lui transformare în bine îl arată capabil de salturi 
calitative conținui). Cînd însușirile pomenite mai sus vor 
căpăta o încărcătură morală mai mare, cînd vor porni 
adică, de la niște principii etice conștiente, întreaga lui 
personalitate va iradia cu o forță sporită. Totuși... l-am 
întrebat pe Frieder dacă are vreo pasiune „Pasiune" t 
s-a părut un cuvint exagerat. Desigur, îi place foarte mult 
sportul. Arta ? Puțin. De iubit „cu adevărat", se pare că 
încă nu a iubit. Nu-i nimic. Nu e timpul pierdut. Impor
tant este însă ca ponderea felului lui de a fi să nu-l ducă 
la o plafonare, să nu-i estompeze caracterul, să nu facă 
din el un om șters, mediocru în sentimente.

tn sfirșit, Frieder privește cu seriozitate etapa din v>ața 
lui care a dat naștere articolelor critice din „Scînteia ti
neretului". își înțelege greșeala. înțelege cauzele ei și — 
deși l-a tulburat dureros notorietatea faptelor lui — nu 
s-a demoralizat ci s-a străduit să acționeze în mod con
structiv.

Astăzi, el este în măsură nu numai să-și cunoască lip
surile și calitățile, dar are chiar un început de autoritate 
în a judeca lipsurile și calitățile celorlalți. L-am văzut, 
astfel, analizînd judicios unele probleme din fabrica la

(Continuare în pag. 3-a)



PESTE CINCI LUNI INTRĂM
PE PORȚILE UZINEI

ei 62 de utemiști 
din anul IV-scu- 
leri, asemenea co
legilor lor de la 
celelalte meserii, 
vor mai rămîne 
în școală timp de

cinci luni. La căpătui celor 150 
de zile se vor îndrepta spre 
locurile de muncă, vor intra în 
marea familie a muncitorilor. 
Va fi un examen exigent. Cele 
150 de zile trebuie să repre
zinte, așa dar, o perioadă de 
muncă intensă, pentru între
girea cunoștințelor, pentru per
fecționarea pregătirii.

Utemiștii din organizația a- 
nului IV-a sculerie înțeleg bine 
acest lucru. Au dovedit-o din 
plin și cu prilejul adunării de 
dare de seamă și alegeri, ți
nute de curînd. Chemați să-și 
analizeze propria activitate, 
utemiștii celor două clase 
(IV C și IV L) au participat 
cu interes la discuții, au dez
bătut cu spirit de răspundere 
fiecare aspect al muncii lor. 
S-a vădit din întreaga desfă
șurare a adunării, dorința ute
miștilor, hotărîrea lor fermă 
de a găsi cele mai bune căi 
spre îmbunătățirea continuă a 
muncii. Atît darea de seamă 
cît și discuțiile au fost orien
tate în acest scop ; analiza pe 
care au făcut-o a răspuns de 
fapt la două întrebări „cum am 
muncit pînă acum” și „ce să 
facem ca să muncim mai 
bine?!”.

Dar exemplele sint cele care 
conving.

Iată, de pildă, cum s-a dis
cutat despre învățătură. In da
rea de seamă ca și în dezba
teri s-a arătat că majoritatea 
elevilor din cele două clase 
își îndeplinesc cu conștiincio
zitate îndatoririle școlare, și 
obțin rezultate frumoase atît 
la lecțiile teoretice cît și în 
activitatea practică. Nu s-a in
sistat însă atît asupra rezulta
telor ca atare, ci s-a vorbit pe 
larg despre modul cum au fost 
obținute ele. S-a arătat că 
succesele la învățătură ale ele
vilor Despotovici R., Ronai I., 
Rusnoc D., Crăguia P„ Tur
că V- si ale celorlalți fruntași 
se datoresc răspunderii cu care 
privesc învățătura, felului 
cum știu ei să-și organizeze 
munca: își folosesc judicios 
timpul, se pregătesc zi de zi, 
iar la ore șînt atenți, disci
plinați.

Cum a izbutit anul IV L să 
obțină rezultate bune la învă
țătură, să nu mai aioă cori- 
jenți. iar numărul mediilor de 
5 și 6 să fie mult mai scăzute 
decît la celelalte clase ? „A- 
cest succes — spunea utemistul 
Balaș Ion — se datorește fap
tului că grupa U.T.M. din a- 
ceastă clasă a reușit să deter
mine pe toți elevii să muncea
scă cu sîrguință, să aibă o ati
tudine plină de răspundere 
față de propria lor pregătire. 
Utemicfib-iU*. clasă
n-au trritut W. oșuTirtță peste 
unele cazuri de nepăsare față 
de studiu, peste abaterile de la 
disciplina. Fie chiar pentru o 
singură notă proastă, pentru o 
intîrziere sau absentă nemoti- 
vată. elevii în cauză erau puși 
în discuția grupei, criticați as
pru, ca apoi să fie controlați 
îndeaproape și ajutați sa se în
drepte”. Experiența bună a a- 
cestei grupe, metodele pe care 
le-a folosit trebuie generali
zate. folosite în acest an de 
toate clasele pe care le cu-

„H A R A K I R I
„Premiul special al 

juriului”. Aceasta este 
distincția pe care 
filmul japonez „Ha- 
rakiri” a primi t-o la 
Festivalul internațio
nal ai filmului de la 
Cannes în 1963.

Acțiunea filmului 
se petrece în prima 
jumătate a sec. XVII 
în perioada ce a ur
mat războaielor civi
le. Instaurarea păcii 
a făcut inutilă acti
vitate» samurailor— 
luptători ; ca urmare 
o parte din ei Sără
cesc. Filmul poveste
ște viața unui aseme
nea samurai.

Ridicîndu-se împo
triva actului îuunaau 
„harakiri” filmul nu 
se oprește aici, ci de
mască falsitatea con
cepțiilor despre o- 
noarea și vitejia sa
murailor. în același

„A DISPĂRUT O NAVA“

lui
ry Gorson. Regia fil
mului aparține 
Norman Taurog.

Filmul redă păța
niile unui locotenent 
din marina america
nă care trebuie să

Studiourile ameri
cane au realizat co
media „A dispărut o 
navă” pe baza 
nariului semnat de 
Herbert Baker,
mund Beloin și Hen- 

ace-

Ed-

prinde organizația anului IV- 
sculeri.

Pe bună dreptate au afirmat 
utemiștii că acest lucru tre
buia făcut încă în anul trecut, 
și atunci rezultatele la învăță
tură ale întregului an ar fi 
fost cu mult mai bune.

Și în celelalte laturi ale ac
tivității desfășurate în anul 
trecut, rezultatele bune au re
ținut atenția adunării doar în 
măsura în care din analiza lor 
s-au putut desprinde învă
țăminte, metode pentru mun
ca de viitor. Adunarea s-a 
oprit, îndeosebi, la analizarea 
lipsurilor care se mai fac sim
țite în activitatea organizației 
U.T.M. de an.

Astfel, utemiștii Cerbu I., 
Dragoș D. și alții care au luat 
cuvîntul au arătat că organi
zația un poate fi mulțumită cu 
rezultatele obținute. Alături de 
elevii buni, care formează, ce-i 
drept, majoritatea, în cele 
două clase mai există și elevi 
cu situație slabă la învățătură. 
Aceștia sînt cei care au pro
movat clasa după examenele 
de corigență, cît și cei care au 
obținut doar note la limită. 
Giurgiu Traian, Vasile Clep- 
cea, Dumitru Clej au numai 
note mici. Adunarea le-a cerut 
să-și analizeze atitudinea, să 
explice pregătirea lor, de ce 
nu învață. Criticîndu-i aspru, 
colegii lor le-au arătat că tre
buie să înțeleagă că absențele

La adunarea de dare 
de seamă și alegeri 
de organizație U.T.M.

adm anii IV sculeri 
Grupului școlar 
„Electromotor"- 

Timișoara

numeroase de la lecții, temele 
de atîtea ori nefăcute, actele 
de indisciplină din timpul ore
lor se răzbună. Adunarea le-a 
cerut să-și schimbe de îndată 
atitudinea, să învețe zi de zi, 
să fie disciplinați. Și cînd s-a 
trecut la analiza modului cum 
muncesc sculerii în uzină la 
practică utemiștii au dovedit 
aceiași combativitate, aceeași 
dorință de a*?i îmbunătăți ac
tivitatea.

Ei au arătat că, pe lingă 
elevii buni, a căror sîrguință 
răsplătită de atîtea calificative 
de „foarte bine” primite pen
tru lucrările executate, prin
tre elevii din anul IV mai sînt 
încă unii care, deși spun că 
își iubesc meseria aleasă, se 
comportă necorespunzător la 
practică. Au fost citați: Argint 
Constantin. Mișcu Bujor și al
ții care absentează nemotivat 
de la practică, sau care atunci 
cînd vin în uzină sînt indisci- 
plinați, nu-și respectă locul de 
muncă, au atitudini obraznice 
față de muncitorii care-i în
vață meserie. Condamnînd ac
tivitatea lor, utemiștii, le-au 
spus-o deschis că dragostea de 
meserie nu se rezumă la simple 
declarații, că ea treabuie dove
dită prin rîvnă in însușirea 
cunoștințelor, printr-o com
portare serioasă, sîrguincioasă 
la practică.

In mod just, utemiștii au a- 
rătat însă, că organizația nu 
trebuie să se mulțumească cu 
angajamentele pe care elevii

NICOLAE ARSENIE

(Urmare din wg. I)

timp, filmul observă 
inegalitatea de avere

între samurai, intere* 
Bel® lor deosebite.

caute nava pe care a 
comandat-o în ultima 
zi a războiului, navă 
care dispăruse. In caz 
că nu o va găsi este 
obligat să plătească 
enorma suină de 
5 415 925 dolari.

Rolul locotenentu
lui de marină este 
interpretat de cunos
cutul comic, 
Lewis.

★

Jerry

în săptăinîna vii
toare mai apar pe 
ecrane două diu pro
ducțiile prezentate în 
„Festivalul filmului 
sovietic” : „Bate to
ba” și „Mi-am cum
părat un tată”.

slabi și le-au luat în adunare, 
ei trebuie să acționeze pentru 
ducerea lor la îndeplinire, 
pentru îmbunătățirea situației 
la învățătură. Fiindcă rezulta
tele nesatisfăcătoare de pînă 
acum se datoresc în bună par
te, și lipsurilor din activitatea 
organizației. Vorbind despre 
aceasta, utemistul Despotovici 
Radu s-a referit la modul cum 
s-au desfășurat adunările ge
nerale : „In cadrul lor s-a a- 
nalizat deseori situația la învă
țătură. dar această analiză s-a 
limitat mai întotdeauna la o 
simplă prezentare a rezultate
lor bune și proaste. In mod fi
resc, eficacitatea lor a fost «că
zută. Dacă în aceste adunări 
s-ar fi analizat temeinic cau
zele lipsurilor, dacă s-ar fi ce
rut utemiștilor să i-a atitudine, 
să-și spună părerea _ asupra 
comportării nesatisfăcătoare a 
unor elevi ca Argint Constan
tin, Mișcu Bujor și alții ca ei, 
și dacă dezbaterile s-ar fi în
cheiat de fiecare dată cu sta
bilirea unor măsuri concrete, 
adunările ar fi contribuit în
tr-o mare măsură la îmbună
tățirea activității întregului 
colectiv. Utemiștii au arătat 
cum s.a procedat în anul tre
cut în cazul elevului Giur
giu T. Pentru a-1 face să-și în
drepte comportarea, care lăsa 
de dorit, să învețe mai bine, 
oiroul organizației de an a ce
rut sprijinul organizației 
U.T.M. din secția sculerie de 
la Uzinele mecanice, a mai- 

Biroul 
în 
de

strului Păstrăv Iuliu. 
U.T.M. a procedat bine ; 
urma ajutorului arătat 
muncitorii uzinei, T- Giurgiu a 
ajuns un elev bun.

„In același mod va trebui să 
procedăm, au arătat mai mulți 
utemiști, și în ceea ce-i pri. 
vește pe unii colegi ca Fer- 
menjin F„ Jivkovici, care con
sidera că fiind în anul IV au 
terminat cu școala și nu acordă 
destulă atenție însușirii cuno
ștințelor teoretice care se pre
dau în acest an. Cu sprijinul 
muncitorilor din fabricile 
unde fac practică, vom reuși 
să-i convingem mai bine cît 
de greșită e concepția lor și 
să-i determinăm să se pregă
tească mai temeinic la disci
plinele teoretice, la tehnologia 
meseriei, desen tehnic și orga
nizarea și planificarea produc
ției”.

In adunare s-a subliniat, de 
asemenea, că va trebui acor
dată o mai mare atenție dez
voltării dragostei pentru me
serie. In acest sens, utemiștii 
au arătat că „nu trebuie să ne 
limităm doar la organizarea 
concursurilor „să ne cunoa
ștem meseria”, la înscrierea 
elevilor la concursul școlilor 
profesionale (sarcini prevăzute 
în proiectul de hotăriri). Vor 
trebui organizate mai multe 
acțiuni în colaborare cu tine
rii muncitori (utemiștii au pro
pus vizite, întîlniri cu fruntași, 
etc.), va trebui urmărită 
îndeaproape activitatea 
practică pentru a face ca 
care elev să folosească cît 
bine perioada care a mai 
mas pînă la intrarea în cîmpul 
muncii.

Pentru activitatea de viitor 
a organizației U.T.M. din a- 
nul IV sculeri aceste observa
ții ale utemiștilor reprezintă 
învățăminte prețioase. In adu
nare s-au făcut multe alte pro
puneri valoroase, s-au luat ho- 
tărîri importante. Traducerea 
lor în fapte, lucru care va tre
bui să stea în preocuparea bi
roului nou ales și a tuturor 
utemiștilor, va duce la îmbu
nătățirea activității organiza
ției, la realizarea sarcinii care 
stă în fața celor 62 de ute
miști. Această sarcină a fost 
exprimată în concluziile adu
nării : Peste 150 de zile, pe 
porțile uzinelor timișorene să 
intre sculeri bine pregătiți.

mai 
la 

lie- 
mai 
ră-

La baza rezultatelor de miine-pregătirile de azi
cele unde se lucrează 

manual. Cît va li de efica
ce această măsură, o arată uu 
mie calcul. Bunăoară, numai în 
secția placaj-panel, la cele 15 u- 
tilaje de bază se vor economisi 
cel puțin 150 de minute. In cele 
două ore și jumătate economisi
te, se pot produce aproximativ 
180 de foi de placaj de 4 mm 
grosime.

Dar pentru asigurarea acestui 
mecanism de predare — primire 
a schimbului, se cere din partea 
muncitorilor — și, în Întreprin
derea noastră peste 80 la sută 
sint tineri — mai multă conștiin
ciozitate. Fiecare trebuie să se 
gindească și la tovarășul său de 
muncă, să nu-i răpească din tim
pul liber. Comitetul U.T.M. a 
constatat că unii tineri întîrzie 
în mod sistematie la preluarea 
schimbului. Nicolae Cebuc, de la 
o mașină de derulat era recuno
scut ca unul care „uu poate" ve
ni la timp Ia lucru. Organizația 
U.T.M. din secția în care lucrea
ză a luat atitudine hotărită față 
de abaterile sale. Și Cebuc nu 
mai întîrzie de aproape 5 luni. 
Dar mai sînt oîțiva cu care a» 
trebui să se procedeze la fel. Co
mitetul U.T.M. a indicat comite
tului organizației de bază din 
schimbul „C" do Ia secția P.P.L. 
să aibă in vedere comportarea 
tinerelor Paraachiva Mitrea și 
Petria Cernătescu, care întîrzie 
■ilnio da la lucru.

| 
I

I

Studiu în laborator. (în fotogra
fe, studenta Oproiu Anca din 
anul 11 — biologie a Facultății 

de științe naturale)

I

Foto: E. COJOCARII

Modern

Cinematografe
Printre oameni buni: rulea

ză la cinematograful Repu
blica (bd. Magheru 2), Capi
tol (bd. 6 Martie 16). Ucigașul 
plătit — cinemascop: Carpați 
(bd. Magheru 29). Excel
sior (bd. 1 Mai 174), Fe
roviar (cal. Griviței 80), Fla
mura (șos. Giurgiului 155); 
Tragedia optimistă — film 
pentru ecran panoramic: Pa
tria (bd. Magheru 12—14); La 
vîrsta dragostei: București (bd. 
6 Martie 6), Grivița (cal. Gri
viței — lîngă podul Basarab), 
Melodia (șos. Ștefan cel Mare
— colț cu Lizeanu), 
(piața G. Coșbuc 1). Electra i 
Cotroceiii (șos. Cotroceni 9), 
Tomis (cal. Văcărești 21). Trei 
plus două — cinemascop: Tine
retului (cal. Victoriei 48). Ba
bette pleacă Ia război — cine
mascop: Victoria (bd. 6 Martie 
7), Viitorul (str. M. Eminescu 
127); Codin: Central (bd. 6 
Martie 2), înfrățirea între po
poare (bd. Bucureștii — Noi), 
Vară și fum — cinemascop: 
Lumina (bd. 6 Martie 12), Bu- 
zești (str. Buzești 9—11), Pro
gresul (șos. Giurgiului 3). La- 
zarillo de Tormes: Union (str. 
13 Decembrie 5—7). Program 
special pentru copii — dimi
neața la cinematograful Doina 
(str. Doamnei 9). Rocco și fra
ții săi (ambele serii) — după- 
amiază: Doina (str. Doamnei 
9) Program de filme do
cumentare rulează la cinema
tograful Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Dracul și cele 10 
porunci — cinemascop : 
iești (Calea Giulești nr. 
Povestea pantofiorului 
aur : Cultural (piața 
Pintilie 2). Vacanță la mare — 
cinemascop: Dacia (cal. Gri
viței 137). Cel mai mare spec
tacol: Crîngași (șos. Crîngași 
42). Valsul nemuritor: Bucegi 
(bd. 1 Mai 57). Strict secret — 
cinemascop: Unirea (bd. 1 Mai 
143). Arta (cal. Călărași 153). 
Dinastia neagră: Floreasca (str. 
J. S. Bach nr. 2). Raidul văr
gat: Flacăra (calea Dudești 
nr. 22). Marile speranțe : Vol
ga (șos. I. Pintilie 61). Rîul și 
moartea : Vitan (cal. Dudești 
97). Cucerirea Everestuiui: 
Miorița (cal. Moșilor 127). Or
dinul Anna: Munca (șos. Mihai 
Bravu 221). Doctor în filozo
fie : Popular (str. Mătăsarj 
31). Dragoste și pălăvrăgeli: 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Ta
xiul mor ții: Aurora (bd. Di
mitrov 118), Pacea (bd. Liber
tății 70—’72). Ultimul tren din 
Gun Hill: Colentina (șos. Co- 
lentina 84). Doi din alte lumi: 
Luceafărul (cal. Rahovei 118), 
Escondida: Lira (cal. 13 Sep
tembrie 196). Elena din Troia
— cinemascop: Ferentari (cal. 
Ferentari 86).

Dorim 
ocazie 
Intre- 

Jiblea, 
pentru 

își res-

Exemple (le măsuri aBeiuănă- 
toare se mai pot da în continua
re. Ne vom opri însă la alte as
pecte ale muncii organizatorice 
pe care o desfășurăm în această 
perioadă de pregătire. Producția 
furnirelor estetice, a placajelor, 
panelului, a plăcilor aglomera
te din lemn și al liguofoluluj — 
ca și a celorlalte obiecte din 
lemn, depind de calitatea mate
riei prime, Mai ales, trebuie să 
se t>»ă seama dc condițiile de 
exploatare și transport a lemnu
lui în anotimpul nefavorabil. 
Dacă uu avem asigurat stocul 
necesar, în cazul unei ierni mai 
aspre, nu vom putea lucra cu 
toată capacitatea, lată de ce ne
am concentrat atenția pentru a 
asigura aprovizionarea din litnp 
cu materialele necesare, 
tu mulțumim cu această 
colectivelor din cantul 
prinderilor forestiere 
Stîlpeni, Băbeiii, Rucăr, 
promptitudinea cu care 
pectă obligațiile contractuale 
tritnițindu-ne lemnul de fag 
(principala materie prima) la 
timp și de calitate bună. Intim- 
pinăni însă greutăți în ceea 
privește lemnul de stejar, 
multe ori am fost nevoiți să re
fuzăm unele cantități din cauza 
calității necorespunzătoare. Vor- 
biud de
stocurilor pentru iarnă, 
neajunsuri 
facem griji încă de pe acum. Ar 
trehui, de pildă, ca D.R.E.F. Iași

ce
De

importanța asigurării 
unele 

ne determină să ne

IN PRAGUL UNUI NOU

ANOTIMP CULTURAL
Toamna e pe afîrșile. Întot

deauna acest anotimp aduce roa
dele unor bogate împliniri, con
semnând totodată începutul unor 
rodnice activități culturale. Ne 
aflăm din acest pnnet de vedere 
în pragul celui mai fructuos ano
timp — iarna. Acum sediul acti
vităților culturale se mută, de pe 
estradele amenajate în aer liber, 
in sălile căminelor culturale. 
Pentru asigurarea unei bogate ac
tivități s-au făcut și continuă să 
se facă pregătiri intense. Pe baza 
unor largi confruntări eu tinerii, 
din gospodăriile colective, se a- 
duo ultimele îmbunătățiri planu
rilor de activități, în același timp 
cu rezolvarea ultimelor probleme 
de ordin administrativ. La multe 
cămine culturale pregătirile au 
fost încheiate, iar acum deja ac 
desfășoară primele acțiuni. Des
pre acestea la redacție au sosit 
numeroase scrisori. Coresponden
tul nostru voluntar Gheorghe 
Gheorghiu își in
titulează ultima 
sa scrisoare, 
„Activitate rod
nică la căminul 
cultural din Gîr- 
bovi“, făcînd un 
bilanț al activi
tății desfășurate 
în trimestrul III, 
prczentîndu - ue 
cîteva acțiuni 
preconizate pen
tru perioada ur
mătoare. Ion Co
toi din Chișineu 
Criș ne scrie de- 
spre primul spec
tacol la care a partieipat în comu
na Șiclău. Intitulîndu-și cores
pondența „Privighetoarea din Șic
lău" el realizează portretul unei 
tinere soliste amatoare, Florica 
Anghel, colectivistă fruntașă, care 
de }a 14 ani a urcat pe scena că
minului.

Din scrisorile primite desprin
dem și alte multe manifestări: 
Marian Adam din comuna Foeni. 
raionul Timișoara, evidențiază 
in corespondenta sa, munca cu 
cartea care se realizează prin 
activități interesante, iar Tachc 
Vasilache, din Cîndești, raionul 
Buhuși ne scrie despre participa
rea entuziastă a tinerilor intelec
tuali la pregătirea și desfășura
rea activităților cultural-educati
ve. Corespondența lui Ion Ma- 
lancu, despre desfășurările unei 
Sărbători a recoltei în comuna 
Chiajna, cuprinde o prezentare 
amănunțită a manifestării in care 
s-au îmbinat într-un program 
divers, acțiuni numeroase. între
cerile fotbalistice, concursurile 
de motocros, floretă, (executate 
de membrii lotului Olimpic al 
R.P.R.). programele artistice 
(susținute de formații ale Casei 
de Cultură raionale ale căminu
lui cultural din Chiajna sau — 
pentru cei mici — de o formația

Giu-

Peisaj citadin
Foto i I. CUCU

necesar (lin

tuaterii pri- 
necesare, în

■ă rezolve problema expedie
rii celor 700 mc bușteni de tei 
cu care a rămas datoare față de 
C.I.L Rm. Vîlcea. Considerăm 
că în săptămiuilc următoare, ci
te au mai rămas pînă la sfîrși- 
tul anului, se poate face un e- 
fort din partea tovarășilor din 
regiunea Iași pentru a ue ajuta 
să ne creăm stocul 
acesț sortiment.

Dacă stocurile de 
me. nc sint atît de 
schimb crearea stocurilor de pro
duse finite ne poate face greu
tăți olari. De aceea, asigurarea 
beneficiarilor pentru producția 
anului viitor este la fel dc im
portantă ca și producția însăși. 
Daca sint studiați cu atenție 
indicatorii dc plan pe 10 luni 
se observă că depășirea înregis
trată la producția marfă este 
mai mică decît cea a producției 
globale. Care este cauza ? La noi 
in întreprindere a intrat iu func
țiune —- cu 5 luni în urmă — o 
nouă secție de fabricare a lem
nului stratificat densificat (lig- 
nofol). Din cauza necunoașterii 
produsului, beneficiarii s-au ab
ținut de la 
nil l-ara 
Lignofolul 
din lemn, 
mecanice 
masiv (fag, de exemplu) 
posibilități 
dustria
•trnetoare de mașini, în industria 
aeronautică și navală, în indn- 

contractarea lui și 
putut vinde la timp, 

este un semifabricat 
cu proprietăți fizico- 
superioarc lemnului 

ți eu 
de utilizare iu iu- 

electrotehnică ți con-

a Teatrului de păpuși) au com
pletat, alături de schimbul de 
experiență privind munca în gos
podărie și de horele și dansurile 
ce au continuat pînă scara tîrziti. 
programul zilei.

Așa dar, anotimpul pe care ne 
pregătim să-l întimpinăm este un 
anotimp optim pentru activitățile 
cultural-educative și sportive, pe 
care le anticipează manifestările 
de pînă acum. Corespondenții 
noștri care ne-au 
perioada ce a trecut 
despre activitățile 

scris în 
îndeosebi 

în aer liber, 
vor pătrunde, odată eu iniile de 
spectatori, în sălile de spectacole 
ale căminelor culturale, avînd în 
față o bogată hartă culturală" 
din care vor desprinde ceea ce 
este mai bun, mai deosebit, reu
șitele pentru a Ic populariza ți 
evidenția în paginile ziarului.

în perioada ce urmează, există 
condiții optime pentru prezen
tarea unui număr mare de expn-

IUALOU CU —
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neri și conferințe interesante, 
organizarea unor întilniri cu oa
meni de știință și cultură, cu 
evidențiați în întrecerea socia
listă, cu fruntași ai recoltelor bo
gate. Acum se pot pregăti temei
nic simpozioanele științifice și 
literare, serile de întrebări și 
răspunsuri, serile de calcul, bri
găzile științifice își pot îmbogăți 
programul calendaristic. Acum, 
la căminele culturale, tinerii pot 
participa Ia audiții colective, Ia 
seri ale cîntecului, dansului, în
treceri sportive. Ia trecerea unor 
norme pentru obținerea Insignei 
de polisportiv.

Formațiile artistice își înnoiesc 
repertoriile. Noi piese, cîntece 
de masă sau populare, dansuri și 
noi programe ale brigăzilor artis
tice de agitație vor „întineri" 
formațiile odată cu întinerirea și 
întărirea lor prin atragerea unor 
noi artiști amatori. Perioada la 
care ne referiip coincide, tle-alt- 
minterf, cu «lesfățuuar^ț celfci de 
a doua etape a .concursului al 
VlI-lea al formațiilor artistice 
de amatori.

Bibliotecile, comisiile concursu
lui „Iubiți cartea" au toate con
dițiile pentru organizarea unor 
acțiuni complexe și eficiente în 
munca cu cartea. Serile de re- 

unor probleme 
deosebit de im

un real ajutor ne 
organizația U.T.M.

stria textila etc. în scopul asigu
rării desfacerii acestui produs, de 
curînd a fost organizata o con
sfătuire cu viitorii beneficiari, 
cărora li fi-au prezentat avanta
jele lignofolului. Ca urmare în 
prezent lignofolul se experimen
tează de către M.T.Tc. ca înlo
cuitor aJ metalului la eclisele de 
cale ferată și de către M.I.U., Ia 
confecționarea săbiilor bătătoare 
la războaie.

La rezolvarea 
de producție 
portante de 
poate fi și 
Vrem să relevam unele acțiuni a- 
le organizației U.T.M. pe care 
comitetul de partid, conducerea 
complexului le-au apreciat. Cînd 
au fost prezentate cifrele de 
plan, mulți utemiști au făcut 
propuneri interesante privind 
măsurile pentru pregătirea pro
ducției anului viitor. Inginerul 
Dumitru Linte a propus printre 
altele o măsură prin care va 
crește substanțial productivitatea 
muncii în secția P.A.L. El a de
monstrat atunci avantajele pe 
care Ie va aduce îu acest sen6 
mărirea temperaturii și reduce
rea timpului de presare la insta
lația de presat plăci. Marin Ticu 
— tot inginer, șeful secției P.A.L 
a propus organizarea Ia noi în 
întreprindere a controlului in- 
terfazic, lucru care nu se făcea 
pîna în prezent. Acesta cere 
însă ea fiecare tehnician, fie- 

măsura în 
sînt rodul

cenzii și literare, montajele și 
simpozioanele. întîlnirile cu scrii
tori, întîlnirile cu eroii cărții, 
procesele literare, orientarea di
feritelor cercuri în sprijinul 
muncii cu cartea — «1 educației 
estetice, în general — vor cu
noaște, desigur, o continuă și bo
gată dezvoltare.

Pînă în a doua jumătate a 
lunii decembrie au loc în întrea
ga țară pregătiri pentru Sărbăto
rirea majoratului. Cu acest pri
lej Ia căminele culturale se vor 
organiza activități deosebit de 
frumoase, interesante, pentru ti
nerii de 18 ani.

...Si desigur, cu aceste cîteva 
enumerări de activități nu am 
consemnat decît doar o mică 
parte din ele. De reținut este 
faptul că corespondenților noștri 
voluntari perioada care urmează 
le oferă un larg cîinp de investi
gație, o mulțime dc date pentru 
viitoarele scrisori.

Povestindu-ne 
acțiunile, cores
pondenții volun
tari să ne scrie 
despre calitatea 

manifestărilor 
culturale, despre 
niăsuna în care 
prin conținutul 
și forma de pre
zentare răspund 
exigențelor cres- 
eînde ale tineri
lor, 
care 
unor largi con
sultări al recep
tivității la cerin

țele și sugestiile acestora, al cu
prinderii unui cit mai mare nu
măr de tineri la desfășurarea dar 
și în pregătirea tuturor manifes
tărilor. Desigur, despre asemenea 
manifestări organizatorii lor, di
rectorii «le cămine culturale, se
cretarii organizațiilor U.T.M., 
pot să ne trimită numeroase scri
sori care Să-și găsească locul în 
paginile ziarului nostril, să consti
tuie lin continuu și rodnic schimb 
de experiență.

Primele scrisori, așa cum am 
arătat 1» începutul dialogului 
nostru au și sosit. Celor citate 
li se adaugă scrisorile primite do 
la Florin Benea, Maria Bara, Tio 
Miron, Cornelii! Mihăiescu. Du
mitru Tudose, Adriana Gheor- 
ghieși, Ion Pura, Gh. Hîrtopanu, 
Mihai Bucevscbi, lou Protopo- 
pescu și de la mulți alți tineri. 
Li se adaugă, de asemenea, și cele 
două scrisori primite de la Yero- 
nel Porumboiu și Corjiel Rebegea, 

pe care Ie publicăm j[»entrpșcali.[aiț? 
tea lor, pentru bogăția, <)c , date 
conținute. ,^r,

Așteptăm cît mai nțulte acri
șori, dorind ca anotimpul rodnio 
pentru activitatea culturală să fie 
tot atît de rodnio pentru activi
tatea corespondenților noștri vo
luntari !

NICOLAE DRAGOȘ

procesului

lucrează de 
măsuri al

care muncitor de pe fluxul teh
nologic ia cunoască temeinic 
produsul, ce calități trebuie să 
îndeplinească acesta într-o anu
mită fază din cadrul 
de fabricație.

Comitetul U.T.M. 
aceea la un plan de 
organizației U.T.M. în care, prin
tre problemele privind mobili
zarea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, la participa
rea activă în întrecerea socialis
tă, sint prevăzute măsurile con
crete privind sprijinirea de către 
comitetul U.T.M.. comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. a 
cursurilor de ridicare a califi
cării muncitorilor și maiștrilor, 
organizate de conducere. Aceste 
cursuri s-au deschis de curiud 
în iutrepriudere, pe secții, și au 
fost predate primele lecții. Co
mitetul U.T.M. a hotărît să ur
mărească îndeaproape modul în 
care tinerii muncitori își însu
șesc noțiunile predate. în pro
grama analitică sînt prevăzute 
teme care au o strînsă legătură 
cu forma de organizare a con
trolului calității produselor.

Sinteui convinși că, dezvol- 
tînd în continuare experiența a- 
eumulată, aplicînd cu consecven
tă măsurile stabilite, 
de muncă de la C.I.L. 
Vîlcea va încheia cu 
cest an și va asigura 
naționale produse de bună cali
tate încă din primele zile ale 
anului 19t>4.

colectivul 
Rîmnicu 

succes a- 
economiei

REPETIȚIA
GENERALĂ
A ÎNCEPUT

Din vreme, totul a fost pre
gătit cu minuțiozitate și in a- 
celași timp, cu multă price
pere.

La căminul nostru cultural 
au activat în anii trecuți mul
te formații artistice. Atenția 
conducerii căminului cultural 
și a comitetului U.T.M. a fost 
îndreptată în primul rînd, spre 
atragerea a cit mai mulți 
tineri in echipele artistice. S-a 
trecut apoi la reorganizarea 
formațiilor artistice de ama
tori. Mai întîi, brigada artisti
că. S-au selecționat 25 tineri 
pentru această formație, căro
ra li s-au repartizat de mult 
rolurile în spectacolul „Zor și 
spor", în care e vorba de 
munca noastră de fiecare zi în 
gospodăria agricolă colectivă, 
în formația de teatru avem 
cîțiva tineri talentați. Comi
tetul U.T.M. și conducerea că
minului cultural le-au propus 
ca tocmai ei să se ocupe de 
depistarea unor viitori artiști. 
S-au găsit în scurtă vreme 
destui, dovadă ci unele roluri 
au și dubluri. Repetițiile la 
piesa „Stupii cu pricina” au și 
început.

In echipa de dansatori (care 
e renumită în împrejurimi) 
sint tineri ca Emilian Acrîș- 
măriței, Elena Prisăcaru care 
activează în această formație 
de mulți ani de zile.

Pe scurt, în comuna noastră 
a început repetiția generală a 
activității culturale din ulti
mul anotimp al anului.

Peste cîteva file, artiștii 
noștri vor prezenta pe scena 
căminului, spectacolul artistic 
„Bucuria toamnei în gospodă
ria colectivă”, apoi vor poposi 
prin toate cele ogf sat^' ale co
munei noastre. \,

CORNEL REBEGEA 
colectivist, comuna Corbasca, 

raionul Adjud

0

„Mărirea fon- 
de bază — sursă impor- 
pentru întărirea econo- 

a G.A.C.” și „Dezvol- 
intensivă și multilatera-

Zilele trecute, am avut o 
discuție pe această temă, cu 
Gh. Ion Dedu, secretarul co
mitetului U.T.M. și Voicu Ma
nia, directoarea căminului cul
tural din comuna Băltița, ra
ionul Ploiești. Am aflat cu a- 
cest prilej cite ceva cu pri
vire la acțiunile importante ce 
se vor organiza în perioada 
iernii la căminul nostru cul
tural.

Colectiviștii vor audia 10 
conferințe cu caracter agricol, 
iar alte 10 cu caracter econo- 
mico-științific. Un rol deosebit 
îl vor avea serile de între
bări și răspunsuri axate pe 
principalele preocupări ale co
lectiviștilor noștri. Iată două 
dintre acestea: 
dului 
tantă 
mică 
tarea 
lă a G.A.C.”.

Fiu vor fi neglijate nici 
„Jurnalele vorbite”, unde co
lectiviștii vor afla, printre al
tele, cum se poate obține o 
producție sporită de porumb 
boabe la hectar, în condiții de 
neirlgare, pe terenurile gospo
dăriei noastre.

Există propuneri pentru or
ganizarea unor „seri de poe
zie”, seri de dans, concursuri 
pe diferite teme etc.

Cu toate că iarna bate la 
ușă, toate acestea sint deo
camdată. numai propuneri. 
Pînă acum nu a fost întocmit 
un plan de muncă amănunțit 
cu toate acțiunile ce se vor or
ganiza și cine anume răspunde 
de fiecare în parte.

Nu s-au luat încă măsuri 
pentru reorganizarea formații
lor artistice, pentru stabilirea 
repertoriului lor. Textul bri
găzii de agitație e cam înve
chit. El trebuie să fie axat pe 
problemele actuale ale satu
lui nostru cum ar fi: îngri
jirea animalelor pe timp de 
iarnă pentru ca producția de 
lapte să nu scadă, fertilizarea 
solului, participarea colectivi
știlor la învățămîntul agrozoo
tehnic de masă, împărțirea ve
niturilor în G.A.C., transfor
mările mari care au avut loc 
în viața colectiviștilor și mul
te altele. în echipa artistică 
există mari posibilități de a fi 
atrași și alți tineri talentați, 
care prin participarea lor să 
ridice ve o treaptă superioară 
activitatea cultural-artistică in 
comuna noastră.

Directoarea căminului cul
tural, Maria Voicu, a încercat 
să justifice aceste rămîneri in 
urmă prin faptul că „nu prea 
se pricepe în organizarea acti
vității cultural-artistice”. în 
comună însă există profesori 
bine pregătiți și cu multă dra
goste pentru activitatea cultu
ral-artistică cum ar fi: Stă- 
nescu Ștefan, Vasile Maria, 
Tănase Elena, Drăghici Vero
nica, Stoica Constanța și alții, 
care atrași pe lingă căminul 
cultural pot să dea un ajutor 
prețios la organizarea acestei 
activități, incit intențiile să se 
realizeze deplin.

VERONEL PORUMBOHJ 
tehnician agronom
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ADOLESCENT

M
oezia adevărată 
este expresia tine
reții veșnice. Nu 
numai prin faptul 
că înfruntă anii cu 
seninătate, ci mai 
ales pentru că lea
gă oamenii și epocile, indiferent 

de distan/e, prin toată diver
sitatea imaginilor vieții, de 
vîrsta nemuritoare a visului și a 
marilor bucurii. Descoperind 
perpetuu lumea, poezia ne apro
pie de noi înșine. Ca mijloc de 
cunoaștere, poezia nu poate 
îmbătrîni. Oricîle piscuri ar 
atinge, ea nu se oprește 
niciodată Jocului, căutînd ne
încetat alte înălțimi și ori
zonturi. Generație după genera
ție, ea se îmbogățește, își 
perfecționează uneltele, își a- 
dînceste rosturile, rămînînd ti- 
nără prin permanentul obol pe 
care i-1 aduce tinerețea. Fiecare 
generație și-a avut poeții ei și 
această contribuție istorică este 
cu deosebire evidentă astăzi, 
cînd tinerefea nu mai înseamnă 
o simplă și firească bucurie a a- 
nilor, ci o complexă și firească 
pregătire pentru marile reali
zări de mîine. Cum să nu scrie

de Mihu Dragomir

versuri tînărul de astăzi, care 
trăiește din plin poezia con
strucției socialiste, care știe că 
va contribui nemijlocit la in
staurarea societății comuniste? 
Cadența versurilor îi este dic
tată de cadenfa năvalnică a 
inimii, imaginile plutesc pretu
tindeni în jurul lui, visul e în
săși perspectiva solară a viito
rului apropiat.

Niciodată tineretul nu s-a 
sirntit atras mai puternic de 
poezie ca astăzi, și această con
statare nu este decît un modest, 
dar emoționant, omagiu adus 
celui care se îngrijește îndea
proape de mlădițele noului, 
Partidul Muncitoresc Romîn. 
Tînărul care azi a ajuns Ia vîr
sta majoratului civic, poate va 
fi cel care va trece mîine vîr
sta majoratului poetic, deve
nind o valoare a întregii țări. 
Cel care își dă acum examenul 
de maturitate, se pregătește 
poate de maturitatea poetică 
din care ne vom alege fiecare 
cite o bucurie nouă. Din mulții 
tineri care își scriu acum pri

mele versuri se va ridica, desi
gur, o pleiadă lirică nouă, con- 
tinuînd marele drum al poeziei 
rominești. Dar, oricît de legi
timă ar fi dorința noastră de a 
cunoaște de pe acum pe cei 
care vor reprezenta nu peste 
mult versul început de creato
rii anonimi, cred că mult mai 
importantă este cunoașterea ge
nerală a posibilităților care se 
îndreaptă către afirmare. Con
cursul deschis de „Scînteia ti
neretului" se adresează între
gului tineret și este menit a 
pune în valoare cît mai multe 
dintre energiile poetice incipi
ente. Concursuri au mai fost 
multe, și cu bune rezultate. De 
data aceasta concursul pentru 
„Cele mal frumoase poezii” își 
propune să realizeze un profil 
al unei generații prin tematica 
sa generoasă, prin faptul că e 
larg deschis unor participări de 
masă. Din uzine, din școli, de 
pe ogoarele colectivizate, din 
orele de muncă și din clipele 
de meditație, din elanurile prie
teniei și din înfiorarea primei

iubiri, din visurile despre cu
cerirea stelelor și despre măre
ția omului de azi, cei mai ti
neri dintre tinerii îndrăgostifi 
de vers sînt chemați să creeze 
— cu o continuă preocupare 
spre realizări de calitate, mereu 
sub semnul prezentei autoexi- 
genței, izvorîtă din competenta 
discernămîntuiui valoric — poe
zii pe măsura sentimentelor, 
faptelor ce le-au inspirat. Publi- 
cînd, pe parcurs, unele dintre 
poeziile trimise la concurs, zia
rul vrea să aducă în fața tutu
ror cititorilor, a întregului ti
neret, aceste prime fîlfîiri de a- 
ripi. Și ele contribuie la tine
refea veșnică a poeziei.

De aceea sînt acum — la a- 
devăratul început de drum al 
acestui concurs, cînd se publică 
cîteva din întîiele creații pri
mite—fericit să adresez tuturor 
tinerilor parlicipanti un îndemn 
entuziast, izvorînd din dorința 
ca roadele poetice să fie cît 
mai multe, cit mai frumoase, 
încărcate de idei și sentimente 
înălțătoare, pe măsura zilelor 
însorite ale socialismului pe 
care le trăim !

Drum bun, deci, pe aripile 
fără slîrșit ale poeziei 1

E-un zumzet de culori și de miresme. 
Și-n apa ritmurilor trecătoare 
Te duci și de afunzi pină la glezne 
Și pin-la umeri te afunzi in soare.

Faci gesturi tot mereu, ca de adio, 
Ca un curent electric ți-i nesațul 
De-a înota în valuri mari de ziuă 
Și le-mprumuți și arborilor brațul.

De-abia îți moi piciorul intr-o treaptă, 
Că se și simt puternic — noi ispite — 
Și treptele cetății te așteaptă 
Cu toate turnurile limpezite.

ȘANTIER
Mergi împrejurul toamnei și sub o frunză stăi, 
cînd la copaci detună năpraznice văpăi.

Fațadele sînt pline de-o frunză luminoasă 
și este-n pretutindeni un aer ca de-acasă.

Statuile respiră și soclurile fierb,
Aleargă pietre scumpe din frunți in frunți de cerb.

Se despletește părul fecioarelor din coade, 
și se rărește apa fintinilor și scade.

Mai mari se-arată toate in spațiul construit. 
Metalele din ziduri un univers promit.

La cercul de aeromodelism al Casei pionierilor din Pitești 
Folos O. PLEC AN

ȚARA
Ies din Dunăre, prin ceață, 
depărtări și prind puteri. 
E atît de dimineață 
incit pare Încă ieri.

Vin silabisind prin plante 
raze-apoi, sunind potcoave, 
ca să vadă peste pante 
țara începînd cu nave.

Ml-e statura prea măruntă, 
dar o clipă-n mine sint 
cosmosul care se uită 
prin rachetă pe pămînt

și in largi pupile sorb 
ca in suflet s-o cobor, 
țara-nchipuind pe glob 
palma unui muncitor.

Seara spre dragoste
Las șantierul, vin prin stuhul 
mult precum e ceru-n mare. 
E in preajma mea văzduhul, 
o amiază de-nserare,

iar apusul care-i capăt 
e un dar duios și-nalt. 
Razele-nclinind un capăt 
urcă noaptea cu eelalt.

Și de-atita adincime 
pare cerul tot o stea, 
pe sub care cresc spre tine 
și devii tu zarea mea.

HORIA GAVE

V I s
Fata frumoasă ca o seară venea printre arbori. 
Atingea cu zîmbete frunzele și cu respirația luna.

Miinile ei îmi mingiiau fruntea și timplele 
Să le simt, să le simt totdeauna.

Fata frumoasă ca o seară a fugit printre arbori 
Noaptea să n-o prindă, frumoasă, sau zorii...

PORTRET ÎN DEVENIRE
Tot ce-am făcut odată, s-a schimbat 
In var și piatră pentru ce voi face. 
Pe vechi izbînzi mă reînalț treptat. 
Îmbucurat de soare și de pace.

Mă-nalț cu vremea mea, adăugind 
Mereu nuanțe proaspete pe-oglindă — 
Portret ce crește zilnic, pină cînd 
N-o să mai poată sticla să-I cuprindă.

Tot ce-am zidit e și-năuntrml meu, 
Culorile schimbindu-mi-Ie-ntr-una, 
De parcă s-ar fi spart un curcubeu 
Cind l-a atins în miezul zilei luna.

Culorile în trepte le prefac
Să urc mereu din mine înspre mine 
Cum urcă trunchiul tînăr de copac 
Spre împlinirea frunzei care vine.

SEBASTIAN COSTIN

In astfel de secunde, cind toate sint mai lesne. 
Cînd umbra-i mai departe și mai adine, de glezne,

Se pare că pămintul, el însuși soare blind. 
Din fiecare lucru jumatea lui rupînd.

Dă drumul, în virajul de stele inegale, 
Unui pămînt mai tînăr din lucrurile sale.

ADRIAN PAUNESCU

Soare de toamnă

...Acum e ziuă și-n atita lumină
Fata desigur are să vină.
Priviți, cît de tineri zboară cocorii!

FLORIN COSTTNESCU

u toate progresele 
importante ale as
tronomiei de la Ga
lilei încoace, viziu
nea savanților asu
pra structurii Cos
mosului a rămas,

pină în secolul al XX-lea, des
tul de limitată. Se cunoaște e 
drept destul de bine, alcătuirea 
sistemului nostru planetar și se 
știe că există nenumărați sori 
similari Soarelui nostru (stele
le) ; in jurul unora dintre stele 
se bănuia că se rotesc pianele. 
Se credea însă Că stelele sint 
risipite la întîmpiare în Uni
vers, fără să fie grupate în vre
un sistem anumit.

Se mufă hotarele lumii
Veacul nostru a lărgit din- 

tr-o dată această viziune. Intr-a
devăr, oamenii de știință au de
scoperit că Soarele nostru, cu 
planetele lui, face parte din- 
tr-un gigantic sistem stelar, de 
formă spirală, alcătuit din vreo 
150 miliarde de sori. Acest sis
tem stelar nu este altul decît 
Galaxia, sau, ceea ce se mai nu
mește în mod curent „Calea 
Laptelui".

Tabloul lumii s-a schimbat 
astfel radical. Sistemul nostru 
planetar se dovedea a fi mem
brul unui gigant sistem stelar, 
avînd un nucleu central, în ju
rul căruia astrele galactice să- 
vîrșesc o mișcare de revoluție 
bine definită.

Dimensiunile colosale ale Ga
laxiei (85 000 ani — lumină") — 
15 000 ani — lumină) au făcut 
ca multă vreme să se considere 
că ea se identifică cu însuși lu
mea și cuprinde toate corpurile 
cerești existente. O nouă per
fecționare a instrumentelor de 
observație a lărgit însă încă o

’|Un an-lumină reprezintă 
aproape zece mii de miliarde 
de km.

dală orizontul cunoașterii, mu
țind „granițele" Universului cu 
mult dincolo de limitele Galaxi
ei.

Intr-adevăr, numeroși nori lu
minoși observabili pe cerul noc
turn au fost identificați ca 
aflîndu-se la milioane sau mi
liarde de ani — lumină de noi. 
Este vorba de galaxii, adică sis
teme stelare de felul Galaxiei 
noastre. Cu telescoapele moder
ne au fost fotografiate chiar ga
laxii aflate la o depărtare de 
5 miliarde de ani-lumină de noi. 
Pentru a ne da seama ce repre
zintă această distanță, să ne 
gîndim că de la Soare, care se 
află la aproape 150 milioane km 
de Pămînt, o rază de lumină că
lătorește 8 minute și 18 se
cunde.

Ca și stelele, galaxiile se gru
pează în gigantice „familii" — 
„supragalaxii" — cuprinzînd 
uneori doar cîțiva membri, iar 
alteori multe mii, cu mișcări 
specifice în cadrul sistemului 
respectiv.

Iată deci, imaginea universu
lui cunoscut nouă care stă la 
baza astronomiei moderne, dez
văluind un spectacol cosmic de 
o complexitate și o măreție pe 
care imaginația omenească abia 
poate să le cuprindă.

5 milioane de sori
Una dintre galaxiile neregula

te cunoscute — Galaxia M-82, 
care este șl o puternică sursă de 
radiounde — a atras recent a- 
tenția lumii științifice prinir-un 
fenomen deosebii de interesant. 
Oamenii de știință americani au 
izbutit să fotografieze, la sfîrși- 
tul lunii septembrie, urmările 
unei gigantice explozif în nu
cleul acestei galaxii situate la 
circa zece milioane de ani-lumi
nă de Pămînt. Este grăitor fap
tul că masa totală a materiei a- 
fectate de această explozie echi
valează cu aceea a 5 milioane 
de sori de talia Soarelui nostru.

SÎNT ZBORUL
Sînt zboru-acestor brațe grele 
Cu podul palmei noduros. 
Cu foșnete de cimp în ele, 
îndrăgostite de frumos ;

Sînt zboru-acestor vaste hale 
Și al uzinei, către stele, 
Scăpărătoarele spirale 
Spre cer, au aripile mele ;

Sint zborul negrei galerii 
Din hău de-adinc, ia suprafață.
Cînd abatajele sint vii
Din ceas de seară-n dimineață ;

Sint zborul pruncilor spre soare. 
Al mamelor înspre cămin 
Și-ai truncbiurîlor seculare 
Pe val de apă cînd se-ațin ;

Sînt zborul poalelor spre creste. 
Și al amurgului spre zori, 
Sînt zborul zilelor aceste 
Cu aripi de cutezători.

FLORIN MANEA

Se iscă-n pomi o caldă fremătare 
Cind galbenul și roșul ii pătrunde ; 
Și este toamna un examen mare 
Al soarelui, și-al ploilor fecunde...

Cu sentimente, soarele se leagă 
De-acest obraz al merelor, aprins.
E numai soare piersica întreagă, 
Știuleții toți din soare s-au desprins.

Albastre vînturi legănară norii, 
Recolta să ne fie mai deplină, 
Și văimășiți, trecînd peste podgorii. 
In struguri grași au fulgerat lumină.

' «A J O
Din cimp, a bogățiilor chemare 
Luminilor îl e deopotrivă 
Născind fiori în noi, în fiecare. 
De dragoste de om, de colectivă.

ION DAVIDF.ANT

N T
Un om a-ngenunchiat în glie
Nu I-a răpus nici glonț, nici spadă : 
Vrea roada bobului s-o yadă )ln 
In lut cum Încolțește, vie.

Sfios, cu pair -amîndouă
Cuprinde bob,., mic, plăpind.
Dar plin de viață ca un cînt
Și gingaș ca un strop de rouă.

Și-ngenunchiat în poala luncii.
El, inginerul agronom,
Mîngie bobul ca un om
Cind își alintă seara pruncii.

NICOLAE GINGHINĂ
*

Veronica Sturz, Vasile Rădulescu și Gh. Corbeanu își exercită pe scenă „cea de a doua profesie" — de artiști amatori, inter- 
pretind roluri în piesa „Grădina cu trandafiri" a lui Andi Andrieș, noua premieră a Teatrului popular „Gnvița roșie .

Fotografia obținută reprezin
tă urmările exploziei, mai precis 
jeturile de materie expulzată 
din nucleul Galaxiei M-82, ma
terie care continuă să se înde
părteze de nucleu cu o viteză 
fantastică. Se poate presupune 
că substanța evadată nu va pu
tea fi reținută de galaxie și că 
se va împrăștia în spațiul cos
mic.

Explozia a avut loc mai de
mult, probabil cu aproximativ

trebuie subliniat că este vorba 
de un fenomen legic, care co
respunde unei faze de dezvolta
re rapidă a nucleului galaxiei, 
fie că a fost vorba de o diviza
re a nucleului, fie de o explo
zie în nucleu care a avut drept 
consecință mari erupții de ma
terie.

„După părerea noastră, aceas
ta a fost o explozie a unui corp 
extrem de masiv din nucleul 
galaxiei... a declarat recent pre-

de asemenea, o masă puternică 
de radiații de unde radio. Ob
servațiile au arătat că, alături 
de nucleul galaxiei M-87, se 
află trei concentrări colosale de 
materie. Se poate considera cu 
certitudine că acolo s-a produs 
o explozie a nucleului galaxiei 
și că în timpul acestei explozii 
s-a degajat materie în concen
trări uriașe".

ploziile nucleare ce se produc 
în procesul dezvoltării galaxii
lor sau în procesele de diviziu
ne a nucleului galactic. Recen
tele observații asupra Iui M-82 
aduc argumente în sprijinul 
acestui ultim punct de vedere.

Cîteva date suplimentare de
spre galaxia M-82 sînt, desigur, 
necesare.

Galaxie neregulată caracteris-

10 milioane de ani în urmă și, 
ținînd seama de viteza luminii 
și de depărtarea la care se află 
această galaxie, ar fi putut fi 
vizibilă pentru noi acum un mi
lion și jumătate de ani — dacă 
bineînțeles, pe atunci ar ii exi
stat ființe raționale și instru
mente adecvate.

Un eveniment de mare 
interes științific

Avem fără îndoială de a face 
cu un eveniment de un mare in
teres științific, dar totodată

sei acad. V. A. Ambarțumian, 
cunoscut astronom sovietic, au
torul ipotezei referitoare la ex
ploziile în nucleele galaxiei. 
Această explozie.. nu este din 
punctul nostru de vedere un fe
nomen excepțional... Și nume
roasele fotografii ale radiogala- 
xiilor obținute pină în prezent 
ar putea fi trecute în această 
categorie. Este suficient să ne 
amintim de o altă galaxie, care 
figurează în catalogul Messier 
sub nr. 87. Această galaxie este

Fotografia realizată de astro
nomii americani aduce lumină 
într-o controversă care pasio
nează pe astronomi încă de Ia 
descoperirea „radiogalaxiilor" 
(galaxii cu o emisie de unde 
radio deosebit de puternică) de 
către americanul W. Baade- A- 
cest savant a interpretat emisia 
ca datorîndu-se unor ciocniri 
dintre galaxii, în timp ce alți 
astronomi erau de părere că 
oblrșia ei trebuie căutată în ex-

tică, M-82 este de vreo zece ori 
mai tînără decît Galaxia noastră 
și se depărtează de grupul ga
lactic din care face parte cu o 
viteză de 400 kmls, ceea ce de
pășește cu mult viteza critică 
necesară desprinderii din aceas
tă familie.

O observație interesantă s-a 
făcut în legătură cu un sistem 
de fibre situate în regiunile 
mărginașe ale Galaxiei, de na
tură nestelarii. Se poate presu-

Drum bun in viață!
(Urmare din r>ag. 1)

care lucrează — și m-am bucurat că a ținut să-mi aduci 
la cunoștință că a fost recent criticat în adunarea gene
rală U.T.M., in legătură cu mu/nca lui la postul utemist de 
control. Această precizare, Frieder Mantsch a ținut să o 
facă in ajunul scrierii acestor rînduri, de bună seamă, po
zitive, dovedind o dată mai mult că e hotărit să-și scruteze 
prezentul și viitorul, fără concesii sau compromisuri.

Viitorul ? După cîteva ore de conversație, mi-e greu să 
imaginez harta atît de complicată a unei deveniri. Cert e 
un lucru : că viitorul tînărului Mantsch nu e lăsat în voia 
sorții, că depinde de oamenii care-l înconjoară și de el 
însuși.

Poate că întîmplarea din prima lui tinerețe care l-a fă
cut cunoscut cititorilor sub un aspect, din fericire, neesen
țial și provizoriu — va constitui punctul de plecare al 
unui om care să merite să fie popularizat pentru inițiati
vele și realizările lui valoroase. Poate ci vom găsi în el 
exemplul unui om, crescut și educat de Partid, care să ne 
facă cinste prin elanul lui constructiv.

Fără a ne despărți pe peronul acestei pagini, îi urez, 
totuși, la capătul însemnărilor de față:

Drum bun în Viață, Frieder 1

O lucrare urgentă

Construcțiile zootehnice

s-a și trecut la folosirea ul -hicrăTi;

(Urmare din pag. I)

riile colective din comunele Ge
meni, Verbița și Verbicioara. 
Pentru confecționarea ieslelor 
ca și a boxelor pentru porcii la 
îngrășat se poate folosi lemnul 
do plop care la fel se găsește, 
din abundentă, în raionul nostru. 
Fasonarea lui nu constituie o 
problemă întrucît toate gospodă
riile colective sînt dotate cu cir
culare și celelalte utilaje necesa
re. Iu gospodăriile colective 
din Oliîrșia, Cujmir, Poiana Mare, 
și altele
plopului pe scară largă în aceste 
scopuri. La padocurile pentru 
porci, împrejmuirile să Be facă 
din Iănteti mai rari de salcim, 
sau din deșeuri de altă esență 
a;a cum aii procedat gospodăriile 
colective diu Salcia, Braniște și 
Gliidici. Dacă totuși nu se va 
procura întreaga cantitate de ci
ment, calea de acces de pc cen
trul grajdurilor se va lăsa ue- 
pardosită, în schimb pămintul va 
trebui să fie bine lăsat, iar pe 
margini se vor amenaja rigole de 
scurgere.

în legătură cu aceasta însă 
trebuie să semnalăm faptul că la

unele conduceri ale gospodării- 
l°n,floțoftti1vO|;exi«»i.tendința gre- 
șituc^ep*» tțoustrqj. adăposturi 

iDțrctpjștiousș ce ,u/)oesjt£ materiala 
mai greu d« prpaurat. i

Organizațiile U.T.M. pot să 
aduca o contribuție sporită pen
tru terminarea la timp a tuturor 
obiectivelor zootehnice. Toți ti
nerii care au mai executat lu
crări de tîmplărie și finisaje la a« 
semenea construcții trebuie mo
bilizați, acum, pentru a lucra îu 
brigăzile de construcții. Apoi ei 
pot executa un volum mare de 

MwniuciMÎJs neapă
rat o calificare cum wjsZ t căra
ta! pământului și nivelarea Iui îu 
interiorul grajdului, Ig tencuit, 
tăvănit, la transportai lemnelor, 
a cocenilor și stufului, la săpa
rea gropilor pentru ilîlpii de 
iesle etc.

în raionul Calafat există deci 
condiții ea lucrările la construc
țiile zootehnice să fie urgeutate 
dacă spre aceste obiective va fi 
dirijat un volum mare de forte 
de muncă, și se vor folosi pe 
scară largă resursele locale așa 
cum au procedat și procedează 
multe din gosipodăriile agricole 
colective fruntașe.

Fotbal

Dinamo — Petrolul 1-0
Disputat ieri pe Stadionul Re

publicii, meciul de fotbal pentru 
cat. A dintre Dinamo București 
și Petrolul Ploiești s-a încheiat 
cu scorul de 1—0 (0—0) în fa
voarea jucătorilor dinamoviști. 
Unicul punct al partidei a fost 
înscris în minutul 67 de Frațîlă, 
la o fază creiată de Varga. în 
urma acestui rezultat, Dinamo 
București a trecut din nou în 
fruntea clasamentului, totalizînd 
13 puncte.

Astăzi se desfășoară celelalte 
partide din etapa a 9-a a cam
pionatului cat. A de fotbal. în 
Capitală, pe Stadionul Republi

cii, cu începere de la orele 14,30 
are Ioc meciul Steaua—Farul 
Constanța, lată jocurile din țară: 
Siderurgîstul Galați—Progresul 
București ; C.S.M.S. Iași—Steagul 
Roșu Brașov ; Dinamo Pitești--* 
U.T. Arad ; Știința Timișoara— 
Rapid București ; Știința Cluj—■ 
Crișul Oradea.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite alternativ repriza a 
Il-a a meciurilor Steaua—Farul, 
C.S.M.S.—Steagul Roșu, Știința 
Timișoara—Rapid. Transmisia se 
va face pe programul I cu în
cepere de la ora 15,15.

(Agerpres)

pune că acestea sînt alcătuite 
dintr-un amestec de gaze și 
prai, care se îndepărtează de 
centrul galaxiei cu o viteză 
uriașă.

Să fim îngrijorați ?
Există pare vreun motiv 

pentru ca fenomenul cosmic pe
trecut să ne îngrijoreze ? Nu, în 
nici un caz!

Materia care a erupt din gala
xia M-82, spunea acad. Ambar
țumian, în declarația mai sus 
menționată, ar avea nevoie de 
miliarde de ani pentru a străba
te distanța pină ia noi, iar ceea 
ce ar ajunge eventual la plane
ta noastră n-ar fi decît fracțiuni 
neînsemnate dintr-o substanță 
extrem de rarefiată, care nici 
n-ar putea străbate bariera, cu 
mult mai densă, a atmosferei 
terestre.

Dar dacă în nucleul Galaxiei 
noastre s-ar produce o aseme
nea explozie ? Acest lucru este 
foarte puțin probabil, căci, spre 
deosebire de Galaxia M-82, care 
este o formație tînără și nesta
bilă, galaxia noastră este un si
stem stelar matur, cu o stabili
tate cu mult mai mare.

Dar chiar dacă o astfel de ex
plozie s-ar produce, nu trebuie 
să uităm cît de departe se află 
sistemul nostru solar de nu
cleul Galaxiei. Pină ce ar ajun
ge la noi, gazele degajate și-ar 
pierde impetuozitatea inițială, 
iar rarefierea nu le-ar permite 
nici lor să străbată barajul at
mosferic.

De altfel, procesul care s-a 
petrecut și continuă să se pe
treacă în Galaxia M-82 nu tre
buie privit ca o „catastrofă cos
mică", ci ca un fenomen creator 
de dezvoltare a sistemului ste
lar respectiv.

Prin explozia sau diviziunea 
de nucleu produsă, M-82 urcă 
treptele evoluției, spre maturi
tate. Poate că dintre milioanele 
de stele care iau acum naștere 
acolo prin frămîntările violente 
ale materiei, cîteva vor avea 
drept sateliți planete unde vot 
apare în urma unui îndelungat 
proces de evoluție, făpturi rațio
nale, dornice și capabile, ca și 
noi, să scruteze Universul, să 
dezlege enigmele lui, să desco
pere legile ce-1 guvernează.

1. M. ȘTEFAN
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Ziua Mondială
a Tineretului

1 TP

n prag de iarnă, în a zecea zi a lui noiembrie, 
sărbătorim Ziua Mondială a Tineretului. Este o 
sărbătoare, devenită tradițională, care ne aduce 
aminte de acel 1945 cind tinerețea lumii, prin 
mandatarii ei, și-a dat întîlnire la „Albert Hali” 
in Londra. Capitala britanică a fost martora unei 
manifestări tinerești neobișnuite. Băieți și fete

din 63 de țări au proclamat năzuința lor de a trăi in pace și 
bună înțelegere, de a-și consacra energiile muncii construc
tive, de a lupta, împreună ou popoarele lor, pentru ca umbra 
războiului să fie înlăturată de pe cerul omenirii. Tinerii aceș
tia trecuseră un examen greu — luptaseră in tranșeele răz
boiului împotriva fascismului, cunoscuseră viața aspră din 
partizanat, înduraseră suferințe fără număr în orașele trans
formate in ruine. Viața îi maturizase, înțelegeau mai 
profund adevărurile, găsiseră un drum spre împlinirea nă
zuințelor lor pașnice. Era drumul luptei pentru ca războiul 
să nu mai amenințe viața popoarelor. Din aceste năzuințe 
tinerești s-a născut Federația Mondială a Tineretului Demo
crat. Momentul a fost marcat printr-un solemn jurămînt: 
„Jurăm că vom lupta ca mâinile îndemânatice, mințile agere 
și entuziasmul tineretului să nu se mai distrugă niciodată în 
război”. Cuvintele acestea înflăcărate au rămas proaspete, 
prezente în conștiința generației tinere a lumii. Ele răsună și 
astăzi ca o chemare 
continentele de a se 
al omenirii.

S-au scurs 18 ani 
prin întreaga sa activitate, a justificat încrederea generației 
tinere de pretutindeni, a avut o atitudine fermă, consecventă, 
în îndeplinirea obiectivelor pe care și le-a propus.

întreaga desfășurare a evenimentelor pe plan mondial ara
tă că principiile coexistenței pașnice între toate țările, fără 
deosebire de regim social, se impun cu tărie ca fiind sin
gurele juste, rezonabile în relațiile dintre state. Tineretul 
lumii a salutat ca un succes al politicii de coexistență pașnică 
încheierea Tratatului cu privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii, tratat printre ai cărui primi semna
tari se numără Republica Populară Romînă.

F.M.T.D. a miiitat și militează cu energie pentru unirea 
tineretului lumii în lupta pentru triumful ideilor coexistenței 
pașnice, ale colaborării dintre popoare. F.M.T.D. a chemat pe 
cei tineri să lupte neobosit împotriva dușmanilor păcii, îm
potriva aventurierilor războinici care plănuiau un nou măcel, 
în același timp, puternica organizație internațională de tine
ret a dezvăluit anacronismul sistemului colonialist, a sprijinit 
permanent mișcările de eliberare națională din colonii. 
F.M.T.D. a apărat drepturile și libertățile democratice ale ti
neretului oricind și oriunde acestea erau primejduite.

Prestigiul mereu crescînd al F.M.T.D. se reflectă în lăr
girea continuă a rîndurilor sale, în mărirea neîncetată a nu
mărului membrilor săi. Dacă în momentul fondării, F.M.T.D. 
număra 30 000 000 membri, în prezent 101 000 000 tineri fac 
parte din această organizație cu adevărat reprezentativă, 
singura care are în rîndurile sale organizații din țări cu sis
teme social-politice diferite. Numai la a Vl-a Adunare a 
F.M.T.D. de la Varșovia 40 de organizații s-au afiliat Ia Fe
derația Mondială a Tineretului Democrat. Este o concludentă 
dovadă a încrederii de care se bucură F.M.T.D. printre tinerii 
de pretutindeni. Forța și influența F.M.T.D. cresc pentru că 
politica sa este justă, pentru că programul F.M.T.D. este co
respunzător speranțelor tinerești și pentru că acest program 
reprezintă o platformă larg acceptabilă pentru cele mai dife
rite organizații de tineret de pretutindeni.

Tineretul romîn a sprijinit și sprijină în mod activ acțiu
nile F.M.T.D. încă în noiembrie 1945, solii generației noastre 
tinere se aflau în rîndurile celor ce au fondat F.M.T.D. De-a 
lungul anilor care s-au scurs, Uniunea Tineretului Muncitor, 
tineretul patriei noastre, au contribuit la succesul inițiative
lor F.M.T.D., Ia reușita activității desfășurate de federație în 
cele mai variate domenii. Sprijinind activitatea F.M.T.D., 
U.T.M. și-a adus o contribuție proprie la dezvoltarea cola
borării tineretului lumii în lupta pentru apărarea păcii. Pu
tem aminti în acest sens, tabăra internațională de tineret 
care s-a organizat din inițiativa U.T.M., în acest an, la Sinaia 
și care a prilejuit un fruotuos schimb de păreri în probleme 
importante privind activitatea organizațiilor de tineret.

De Ziua Mondială a Tineretului adresăm tinerilor iubitori 
de pace de pretutindeni salutul nostru de solidaritate, iar Fe
derației Mondiale a Tineretului Democrat îi urăm noi succese 
în mobilizarea celor tineri la lupta pentru victoria ideilor 
coexistentei pașnice, pentru dezarmarea generală și totală, 
împotriva colonialismului și imperialismului, pentru soluțio
narea pe calea tratativelor a tuturor problemelor internațio
nale litigioase.

Aproape un miliard de tineri trăiesc pe planeta noastra. 
Popoarele așteaptă ea această uriașă forță să acționeze cu 
energii mereu crescînde în apărarea păcii, în apărarea pro
priului său viitor. _M. RAMURĂ

adresată băieților și fetelor de pe toate 
uni in apărarea bunului cel mai de preț
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Declarațiile noului prim-
ministru al Greciei
ATENA 9 — Corespondentul 

Agerpre« AI. Gheorghiu transmi
te : în cadrul primei ședințe a 
noului cabinet grec, care a avut 
loc la 8 noiembrie, premierul 
Papandreu a vorbit deapre liniile 
generale ale programului Uniunii 
de Centru și despre răspunde
rile ce revin guvernului. El a 
afirmat că Uniunea de Centru 
își va îndeplini promisiunile fă
cute poporului înainte de pre
luarea puterii, menționînd că va 
instaura „un stat gî dreptății”, 
și că „toți grecii, indiferent de 
convingerile lor de partid, 
fi liberi și egali în fața 
taților și a legii”.

Papandreu a declarat 
vernil! are nevoie de o
tate suficientă și în acest scop 
se va adreBa deputaților în se
siunea parlamentului la 11 de
cembrie. Dacă parlamentul nu-i 
va acorda această majoritate ab
solută — a spus el — atunci „o 
va cere poporului” (aceasta în
seamnă noi alegeri).

în aceeași zi, cu ocazia preluă
rii poetului, noul ministru al 
coordonării, Mavros, a făcut o 
declarație presei în legătură cu 
politica economică ce o va 
guvernul Papandreu.

vor 
autori-

că gu- 
majori-

PARIS. — La sediul 
U.N.E.S.C.O. din Paris s-a des
chis reuniunea anuală a secre
tarilor generali ai comisiilor 
naționale pentru U.N.E.S.C.O. 
La reuniune participă repre
zentanți din 35 de țări din 
Europa, Africa, America Lati
nă, Asia și America de nord. 
Lucrările reuniunii secretari
lor generali de comisii națio
nale se vor încheia la 22 no
iembrie.

Conf. univ. Valentin Lipatti, 
director al Secretariatului Co
misiei naționale a R.P.R. pen
tru U.N.E.S.C.O., a subliniat în 
raportul prezentat în 
drul reuniunii necesitatea 
U.N.E.S.C.O.

ca
ca 

să-și axeze tot 
mai mult activitățile pe marile 
probleme ale contemporaneită
ții, cunoașterii reciproce, co
laborării și înțelegerii interna
ționale. Vorbitorul a expus pe 
scurt activitățile recente ale 
Comisiei naționale 
pentru U.N.E.S.C.O. 
în special, în două 
activitățile regionale 
și problema educației 
tului în spiritul păcii, 
pectului reciproc și al 
gerii între popoare.

Bernal, președintele executiv al 
Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii, a dat publicității o de
clarație în care subliniază că 
primele acfiuni ale regimului mi
litar nu dau nici un temei să se 
creadă că în această țară vor a- 
vea loc schimbări esențiale.

Războiul împotriva poporului 
din Vietnamul de sud va conti
nua - se relevă în continuare în 
declarație, — adică țăranii vor 
continua să fie adunați în „sate 
strategice”, ogoarele și satele vor 
continua să fie pîrjolite de bom
bele cu napalm. „Disciplina na
țională”, la care fac apel noile 
autorități, este un indiciu că po
porul din Vietnamul de sud nu 
se poate aștepta la reforme de
mocratice.

romîne 
cuprinse, 
proiecte : 
balcanice 

tinere- 
al res- 
înțele-

ROMA. — 700 000 de salaried 
de la întreprinderile comerciale 
din Italia au efectuat o grevă ge
nerală de 24 de ore, în sprijinul 
revendicării cu privire la înche
ierea unui nou contract colectiv 
menit să îmbunătățească situația 
materială a oamenilor muncii.

La Grossetto continuă lupta 
muncitorilor de la mina „Ravi", 
care ocupă această întreprindere 
de 6 săptămîni în semn de pro
test împotriva intenției 
trației de a concedia 
grup de mineri.

adminis- 
un mareNEW DELHI — Cu prilejul 

apropiatei sale plecări defini
tive din India ambasadorul 
R. P. Romîne la New Delhi. 
Iancu Horațiu, a făcut o vizită 
vicepreședintelui Republicii 
India, Zahir Hussain.

Convorbirea ce a avut loc 
cu această ocazie, a decurs în- 
tr-o atmosferă orietenească.

Politica de
condamnată duce

vineri,

diferite

--------•--------

dezba- 
Africii

dacă ar 
puterile

Conducătorii 
conducătorii 

acord în ce

con- 
teza 
tim-

la O.N.U.

și 
sînt de 
necesitatea de a con- 
destinderea încorda- 

a arătat

C. ALEXANDROAIE 
trimisul special al Agerpres la 

O.N.U.

din ziua aceea de noiembrie. F.M.T.D.,

mortalitatea cea ma! mare este 
cauzată de cancer. După părerea 
specialiștilor cauza constă In aceea 
că din întreaga Italie la Veneția 
se lumează cel mai mult. CU pri
vește Reykjavik-ul, prof. Niels 
Dungat arată că dacă acum 10 ani 
cancerul pulmonar era foarte rar, 
odată cu creșterea vertiginioasă a 
cantităfilor de țigări fumate el a 
devenit din ce în ce mai frecvent.

spital cu o fractură a maxi- 
în 
un 
s-a 

la

au împiedicat descompunerea ca
davrelor și le-au păstrat intacte 
timp de citeva veacuri.

Răzbunarea elefanților

JAPONIA : la 31 octombrie a.c.a început în Japonia campania electorală în vederea alegerilor 
generale, care vor avea loc Ia 21 noiembrie 1963. în fotografie: miting electoral la 

OSAKA, unde a luat cuvîntul candidatul comunist YOSHIO SHIGA
Foto Japan Press

Cu 82 voturi pentru, 6 contra 
și 16 abțineri a fost adoptat, 
vineri seara, proiectul de re

zoluție afro-asiatic depus în Comi
tetul pentru problemele teritoriilor 
sub tutelă și neautonome la 
terea punctului „Problema 
de sud-vest".

In cursul dezbaterilor de 
delegații Indiei, Ghanei, Algeriei, 
Guineei etc. au relevat necesitatea 
încetării imediate a ajutorului dat 
de puterile occidentale guvernului 
rasist de la Pretoria.

„Ca membru al delegației Gui
neei, ne-a declarat ambasadorul 
Achkar Marof, președintele Comi
tetului, consider că votul a arătat 
că există două feluri de a trata a- 
ceastă problemă. Cei care au votat 
în favoarea rezoluției, au arătat că 
înțeleg în ce constă pericolul ac
tualei situații din Africa de sud- 
vest. O.N.U. n-ar putea ajuta ia 
rezolvarea acestei situații 
urma calea indicată de 
occidentale..."

Aceste două modalități 
de a aborda problemele în legătu
ră cu R.S.A. de pe agenda O.N.U. 
au reieșit și din dezbaterile Comi
tetului politic special privitoare la 
politica de apartheid a guvernului 
Verwoerd, problemă care-și așteap
tă acum examinarea în Consiliul 
de Securitate.

In legătură cu această problemă 
am solicitat vice-președintelui par
tidului național african din R.S.A., 
Oliver Tambo, și reverendului 
Marcus Scott să ne împărtășească 
unele aspecte ale politicii de 
apartheid în acțiune și asupra spri
jinului primit de rasiști diri păr- 
tea puterilor coloniale.

Noi, spunea Marcus Scott, găsim 
o asemănare perfectă între politica 
nazistă și cea urmată acum de Pre
toria. De altfel. în timpul războiu
lui, numeroase grupuri de rasiști 
au colaborat cu hitleriștii insușin- 
du-și metodele lor bestiale de tor
tură și asasinare.

In anul 1963. a continuat Marcus 
Scott, numărul deținuților politici 
atingea 67 000, după ce numai cu 
un an mai înainte 126 de lideri po
litici au fost executați. Nu vom uita 
niciodată masacrele rasiștilor din 
anul 1960. Totuși, cifrele nu spun

TOKIO. — Agențiile

Mină de sare părăsită 
iolosită ca rezervor

de patru luni 25 000 tone de filei. 
In această perioadă țițeiul s-a 
păstrat în condiții perfecte, fără 
nici o modificare. In afară de fap
tul că este un mijloc foarte ieftin 
de depozitari, sistemul prezintă și 
un alt avantaj și anume nu se 
pierde aproape nimic prin evapo
rare. Faptul acesta este de mare 
importantă, deoarece în condițiile 
depozitării în rezervoarele metalice 
pierderea prin evaporare este 
cel puțin 3 la sută anual.

de

Poșta în sticlă

Două mici insule din Indonezia
— Nadina și Palan — sînt 
înconjurate de un curent 

maritim foarte regulat, care într-o 
singură zi ajunge de la una la cea
laltă. Folosind acest curent, locui
torii își trimit adeseori ,,corespon
dența" închisă în sticlă. Poșta 
aceasta merge mai repede ca poșta 
obișnuită — serviciul poștal fiind 
asigurat de un vapor care circula 
numai odată pe săptămînă, în timp 
ce curentul este regulat și conti
nuu avînd în plus avantajul că nu 
necesită nici un fel de porto, taxă 
sau timbre. în schimb are un de
zavantaj, nimeni nu înmînează 
scrisoarea destinatarului și nici nu 
poate fi cineva tras la răspundere 
dacă ea este pierdută.

T~rerbert Christen, păzitor la cir- 
li cui Knie a fost internat în 

* * șnitrtl m n frnrhiriî n rr 
latului și multiple contuziuni 
urma loviturilor primite de la 
elefant. Se pare că animalul 
răzbunat pentru brutalizările 
care fusese supus cu puțin timp 
înainte.

Un lapt caracteristic pentru me
moria elefantului ca și pentru se
tea sa de răzbunare îl constituie 
următoarea întîmplare care a avut 
Ioc la același circ. Un spectator a 
fost atacat de un elefant care a 
pătruns în locurile rezervate publi
cului. La anchetă s-a stabilit că 
cetățeanul respectiv mai fusese la 
circ cu un an în urină cînd a ars 
elefantul cu o țigară.

Razele X și valizele

îmbălsămare naturală

Intr-o biserică a călugărilor 
benedictini, din orașul ungar 
Papa, de pe Dunăre, s-a fă

cut o descoperire foarte interesan
tă. In perioada 1680—1800 au fost 
așezate aici cadavre care au stat 
închise timp de jumătate de secol 
în acest uriaș sarcofag compus din 
trei săli. La deschiderea Iui s-a 
constatat că atit cadavrele, cit și 
coșciugele de stejar in care se 
aflau s-au conservat perfect.

O comisie științifică cercetează 
acum la fața locului din ce cauză 
s-au putut conserva cadavrele, 
fără ca ele să fi fost în prealabil 
îmbălsămate ca mumiile. S-a cons
tatat că aerul din încăpere este 

. perfect uscat. Potrivit primelor 
ipoteze emise, în sarcofag s-ar fi 
format o varietate de ciuperci care

Deoarece pe continentul ame
rican deseori au avut loc 
catastrofe aeriene îngrozi

toare a căror cauză nu a fost 
identificată, dar care se bănuiește 
că au fost datorate unor mașini in
fernale ascunse în valize și care 
au explodat apoi în aer, societă
țile de navigație aeriană au hotă- 
rit să supună pe pasagerii lor' la 
un control cu raze X. Controlul 
acesta se exercită în special asu
pra bagajelor care sînt expediate 
cu avionul și nu durează decît 
timpul necesar trecerii valizelor 
prin fața unui aparat de raze X 
bine camuflat. Examinarea nu are 
nici un efect dăunător asupra con
ținutului valizei.

Veneția, 
Reykjavik și furnalul

« R. P. POLONĂ : Yachturile
• construite la șantierele na
• vale din SZCZECIN se
• bucură de un bun renume
• în fotogralie: vasul polo-
• nez „Krutyny", luînd la
• bord un nou yoch (mode
• Wega) construit la SZCZE-
• CIN
• Foto C.A.F.-Varșovia

încă totul. Numai cel care a trăit 
în R.S.A. poate să-și imagineze a- 
cest infern de nedescris. Foamete 
pentru negri, prosperitate pentru 
rasiști, temnițe pentru negri, liber
tate pentru asasinii rasișiti.

în lumina acestor fapte de necon
testat ne apare acum și mai limpe
de rostul chemărilor la ..așteptare", 
,,răbdare" și „calm“ făcute de mai 
multe delegații occidentale.

Printre cei care au votat împotri
va proiectului de rezoluție amintit 
se numără S.U.A., Anglia, Franța, 
Spania și Portugalia, care în tot 
cursul discuțiilor au luat cuvîntul 
de repetate ori, încercînd să-i de
termine pe cei 35 de autori ai re
zoluției să accepte amendamente 
care ar fi dus la slăbirea esenței a- 
cestui document. Asemenea eforturi 
s-au dovedit zadarnice.

Delegațiile țărilor afro-asiatice, 
sprijinite da delegații statelor so
cialiste și de unele delegații latino- 
americane, cheamă O.N.U. sa adop
te măsuri eficace care să ducă la 
lichidarea politicii de apartheid. 
Atesta este și scopul cererii 
grupului afro-asiatic de a se con
voca Consiliul de Securitate in pro
blema politicii de apartheid în Re
publica Sud-Africană.

Conferința de presă 
a lui Guy Mollet

PARIS.
S.F.I.O. 
P.C.U.S. 
privește 
tribui la
riî internaționale 
într-o conferință de presă Guy 
Mollet — conducătorul dele
gației Partidului Socialist 
Francez (S.F.I.O.) care a vizi
tat recent Uniunea Sovietică. 
El a subliniat marea însemnă
tate a Tratatului de la Mos
cova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor cu 
arma nucleară, pentru destin
derea internațională, apre
ciind tratatul ca un eveni
ment important, un prim pas 
Pe calea spre alte măsuri par
țiale care pot duce la realiza
rea dezarmării generale și to
tale.

Guy Mollet a declarat

există un acord deplin al 
ducătorilor S.F.I.O. cu 
P.C.U.S. potrivit c&reia în 
purile noastre războiul nu este 
inevitabil si poate fi preîntîm- 
pinat datorită unirii eforturi
lor clasei muncitoare, ale oa
menilor muncii, ale forțelor 
democratice și iubitoare de 
pace. S.F.I.O., a spus el, are 
o atitudine pozitivă fată de 
teza cu privire ia posibilitatea 
unor căi diferite de trecere la 
socialism.

Guy Mollet a arătat totodată 
că există si diferențe de pă
reri între S.F.I.O. și P.C.U.S., 
printre altele în problema 
germana Si în problema Berli
nului occidental. Există dife
rențe de păreri și în unele pro
bleme ideologice.

Membrii delegației au răs
puns apoi la întrebările ziariș
tilor.

RIO DE JANEIRO. — Luînd 
cuvîntul în cadrul unui miting, 
președintele Braziliei, Goulart, a 
declarat că guvernul brazilian 
este pregătit să ducă Ia îndepli
nire reforma agrară, în baza că
reia vor fi împroprietăriți 3 mi
lioane de țărani.

în declarația sa, președintele 
Goulart a subliniat că reforma 
agrară va fi înfăptuită pe cale 
pașnică, împotriva voinței mari
lor proprietari de pămînt. înfăp
tuirea reformei agrare în mod 
democratic și nepărtinitor, a spus 
el, trebuie să fie baza tuturor 
schimbărilor economice și socia
le necesare ale societății noastre. 
Referindu-se Ia faptul că în pre
zent, marii proprietari de pămînt 
din Brazilig dețin 267 milioane 
hectare de pămînt, din ca,re nu
mai 11 la sută este cultivat, Gou
lart a spus că actuala situație 
este intolerabilă. Ea face indis
pensabilă acordarea de pămînt 
milioanelor de țărani.

de presă 
anunță că la 9 noiembrie în mina 
de cărbuni Mikawa situată la 65 
mile sud-vest de Fukuoka, a avut 
loc o explozie care a provocat 
surparea tunelului principal. Ex
plozia a deteriorat, de asemenea, 
sistemul de ventilație și întreaga 
mină este în prezent plină do 
gaze ceea ce îngreunează opera
țiunile de salvare.

Potrivit ultimelor date, numă
rul victimelor se ridică la 171 de 
morți și 132 de răniți. Din cauza 
bioxidului de carbon și celorlalte 
gaze, există puține speranțe de 
salvare a celorlalți 300 de mineri 
blocați încă în mină.

Potrivit agenției United Press 
International aceasta este una 
din cele mai mari catastrofe diu 
istoria industriei miniere.

Insula zahărului amar

TOKIO. — La Tokio și-a 
desfășurat lucrările primul 
seminar național studențesc 
consacrat problemelor dezar
mării generale și totale. La 
seminar au participat 600 de 
studenți din 13 universități din 
Japonia.

LUSAKA. — La Lusaka au 
fost date publicității rezulta
tele alegerilor municipale ce 
s-au desfășurat săptămîna tre
cută în Rhodesia de nord. 
Partidul Unit al Independen
ței Naționale, condus de Ken
neth Kaunda, a obținut majo
ritatea locurilor în patru din 
cele opt consilii municipale 
importante. Partidele africane 
mai mici, cum ar fi Congresul 
național african, a obținut ma
joritatea în alte trei consilii 
municipale, in timp ce rasiștii 
albi cu greu au reușit să-și 
adjudece un singur consiliu 
municipii.

HAVANA. — La Havana « 
avut loc sesiunea Consiliului Na
țional al lucrătorilor din agricul
tură, la care au participat repre
zentanți ai uniunilor agricole din 
cele șase provincii, ai Institutu
lui național pentru reforma a- 
grară și ai altor organizații. Timp 
de două zile, cit s-au desfășurat 
lucrările, Consiliul a examinat 
probleme legate de planul pa 
anul viitor și de măsurile pentru 
lichidarea daunelor pricinuite în 
provinciile de est de uraganul 
Flora”.

LONDRA. — Primul ministru 
al Guyauei Britanice, Cheddi Ja- 
gan, care a participat la Londra 
la conferința pentru acordarea 
unei noi constituții Guyauei Bri
tanice, a părăsit capitala Angliei, 
în ajunul plecării Cheddi Jagau 
a făcut o declarație în care s-a 
pronunțat împotriva hotărîrii 
guvernului englez de a amîna la 
o dată nedeterminată acordarea 
independenței aceetei colonii și 
da ■ impună Guyanei un nou 
sistem electoral, care contravine 
voinței poporului.

BEIRUT — Congresul petro, 
lulul arab, care Se desfășoară 
în prezent la Beirut, și-a re
luat sîmbătă dimineața lucră
rile, după o pauză de o zi. 
După cum se Știe, la lucrările 
congresului participă aproape 
600 de delegați din țările a- 
rabe, reprezentanți ai compa
niilor petroliere care exploa
tează petrolul arab și observa
tori dintr-un număr de țări ale 
lumii, printre care, un grup de 
petroliști romîni. Dezbaterile 
de sîmbătă au fost consacrate 
problemei redevențelor plătite 
de companiile străine guverne
lor țărilor producătoare de pe
trol și problemei împărțirii 
profiturilor.

LONDRA. — tn legătură cu si
tuația din Vietnamul de sud, John

BUENOS AIRES — Vineri a 
avut loc la Buenos Aires o în
trevedere între Averell Harri
man, subsecretar de stat al 
S.U.A., și Miguel Angel Ortiz 
Zavala, ministrul argentinean 
al afacerilor externe. După 
cum relatează presa ameri
cană, Harriman a fost însărci
nat de președintele Kennedy 
să determine guvernul argen
tinean să renunțe la hotărîrea 
de a revizui contractele înche
iate de Argentina cu societățile 
petroliere nord-americane.

Agenția Prensa Latina tran
smite că în preajma sosirii lui 
Harriman la Buenos Aires, Fe
derația oamenilor muncii din 
Argentina a dat publicității o 
declarație în care cere anula
rea tuturor contractelor în
cheiate cu societățile petroliere 
nord-americane.
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leaguri: maimuța din Ceylon, 
ariciul comestibil din Mada
gascar, mangusta și iepurele 
din India, cerbul din Sumatra.

Din cei 1865 km.*, suprafață 
totală a insulei, aproape ju
mătate (80.000 ha.), sînt aco- 
periți de plantații de trestie 
de zahăr furnizoare de mate
rie primă pentru cele 26 fa
brici de zahăr existente în 
Mauritius.

Bussinesul zahărului a cu
noscut în ultimul veac o am
ploare extraordinară. De la 
14.000 tone fabricate în 1823, 
producția de zahăr a insulei 
a ajuns astăzi la 500.000 de 
tone. In afară de trestie de 
zahăr în Mauritius nu se mai 
cultivă decît ceai (1.000 ha.), 
puțin tutun, orez, cartofi dulci, 
iar în afară de industria za
hărului nu mai există decît 
două manufacturi de tutun și 
două făbricuțe de săpun pro
dus din uleiul de palmieri. 
Monocultura, sistem tipic co
lonialist, este aici 
zătoare, făcînd ca 
conomie a insulei 
în mod nemijlocit 
ția zahărului care 
in proporție de două treimi în 
Anglia.

Din această cauză fluctua
țiile nefavorabile ale prețului 
zahărului pe piața mondială 
sau calamitățile naturale au 
repercusiuni grave asupra e- 
conomiei insulei și in special 
asupra nivelului de trai și așa 
destul de scăzut al majorității 
populației. De exemplu ciclo
nul „Carolina", care s-a abă-

tut in 1960 peste insulă a fă
cut ca producția de zahăr să 
scadă în acel an de la 600.000 
tone la 235.000 tone, prima ci
fră ne mai putină fi atinsă 
pină în prezent. Totodată, se 
înțelege, zeci de mii de oa
meni au rămas de-a dreptul 
muritori de foame...

Port Louis. Ei vin aici doar în 
orele de servici sau de afaceri 
pentru a se întoarce apoi in 
„orașul albilor”, Curepipe, o 
adevărată așezare balneară si
tuată într-un cadru pitoresc în 
mijlocul munților.

în mâinile minorității „albe” 
tint concentrate toate bogățiile 
insulei, plantațiile ca și fabri
cile de zahăr. Unii dintre aceș
tia stăpînesc plantații de cîte 
4 000—5 000 și chiar 10 000 hec
tare în timp ce țăranii de ori
gină indiană (aduși în secolul 
trecut din India ca muncitori 
pe plantații și stabiliți apoi de
finitiv în insulă) locuiesc în 
colibe de paie, trudind din 
greu pentru a-și ține zilele. De 
altfel, trebuie spus că in pre
zent insula Mauritius numără 
30 00'0 de șomeri, ceea ce con
stituie o cifră destul de ridica
tă raportînd-o la populația to
tală de 680 000 locuitori.

Majoritatea zdrobitoare a 
populației din Mauritius se 
pronunță cu hotărîre pentru 
independența insulei luptând cu 
hotărîre pentru atingerea a- 
cestui țel. în acest sens mili
tează și partidul laburist care 
din 1959 deține majoritatea în 
Consiliul legislativ. Acest par
tid este sprijinit și de Liga 
Comunistă a Tineretului.

Este neîndoielnic, că în con. 
dițiile prăbușirii sistemului co
lonialist, zorii libertății și in
dependenței naționale nu vor 
întârzia să se ridice și deasu
pra insulei Mauritius.

M
Businessxulsau, cel de-al doilea fiu al lui 

Wilhelm de Orania, inițiato
rul expediției, de cucerire.

Insula a rămas sub stăpîni- 
rea olandeză vreme de peste 
un secol, , pină în 1715 cînd a 
fost ocupată de francezi. Apoi 
a venit rîndul englezilor să a- 
capareze „perla Oceanului In
dian', după o îndîrjită dispută 
cu Franța, tranșată cu ajuto
rul glasurilor " zgomotoase ale 
tunurilor Sîngeroasele bătălii 
navale din dreptul țărmuri
lor, cu punctul lor culminant 
în anul 1810, au dat naștere 
unor romantice legende din 
care se desprinde celebra figu
ră a corsarului Robert Sur- 
couf situat pe partea Franței. 
Despre acesta se spune că ar 
fi îngropat pe insulă uriașe 
comori jefuite de pe corăbiile 
engleze ce făceau cursa între 
Anglia și India.

Stăpinirea britanică asupra 
insulei, stabilită pe calea ar
melor în 1810, a fost consfiin- 
țită cinci ani mai tîrziu de că
tre Congresul de la Viena. De 
aproape un secol și jumătate, 
„perla Oceanului Indian" se 
află sub dominație britani
că fiind transformată într-o 
imensă plantație de trestie de 
zahăr ce i-a schimbat aproape 
complet vechea înfățișare.
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„Orașul albilor“

colibele?1

a circa 900 km. 
est de Madagas
car, din adîhcuri- 
ie ablastru-verzui 
ale nemărginirii de 
apă, răsar: contu
rurile unor munți

nu prea înalți (altitudinea 
maximă 826 m.), ale căror po- 
vîmișUri împădurite coboară 
în pante abrupte pină la țăr
mul. nisipos, străjuit de un și
rag de corali care despart o- 
glinda străvezie a lagunelor 
de valurile înspumate ale O- 
ceanului Indian.

Insulă de origină 
Mauritius a fost 
cîndva, datorită 
peisajului și vegetației 
luxuriante,
Indian". In 1507 cînd carave- 
lele navigatorilor portughezi, 
deschizătoare de drumuri spre 
India, au atins aceste melea
guri cunoscute — după cum 
se pare, anterior de către a- 
rabi și malayezi — insula era 
nelocuită. Primii pămînteni 
stabiliți aici au fost portughe
zii. 91 de ani mai tîrziu, în 
1598, olandezii, cucerind insu
la, au mai găsit doar 300 de 
locuitori urmași ai portughe
zilor. De la olandezi se păs
trează numele actual al insu
lei botezată astfel în cinstea 
prințului Mauritius de Nas-

vulcanică, 
denumită 

frumuseții 
sale 

„perla Oceanului

celoa* exploatați...w»
nnfflri I

apitala insulei se 
află la Port Louis, 
important nod co
mercial și maritim 
din sudul Oceanu
lui Indian și care 
numără 125.00V de 

adică aproape un

e fapt, adevărata 
istorie a insulei a 
început în anul 
1768 cind au fost 
aduși- aici din lava 
primii puieți de 
trestie de zahăr.

Această plantă cu înfățișare 
pașnică s-a dovedit însă, în 
scurt timp, a avea un efect 
distrugător pentru flora și 
fauna insulei pe care în decurs 
de citeva decenii pur și sim
plu le-a exterminat. Nocivita
tea noii venite se afla în mod 
paradoxal tocmai în seva ei 
siropoasă care prin distilare 
se transforma miraculos în 
franci sau lire de aur ce um
flau buzunarele stăpînilor 
albi.

Pe vremuri, insula era aco
perită în întregime de păduri 
tropicale în care predominau 
palmierii de cocos și casauri- 
na. în expansiunea sa, trestia 
de zahăr a defrișat aproape 
complet insula nimicind tot
odată vechea faună. Au dis
părut astfel găinușa roșie, 
papagalul, broasca țestoasă 
mare, pasărea rară „dodo" a- 
parținînd familiei porumbei
lor. Actuala faună a fost adu
să . mai tîrziu de pe alte me-

atotcuprin- 
întreaga e- 
să depindă 
de produc- 
se exportă

locuitori, 
sfert din întreaga populație a 
Mauritiusului. Aici contrastele 
sînt extrem de izbitoare. Călă
torul sosit la Port Louis, stră
bătând mai întâi bulevardul 
Eduard străjuit de palmieri și 
alți arbori tropicali și bordat 
de vile luxoase și blocuri mo
derne își face o părere plăcută 
despre capitala insulei Mauri
tius. Dar numai la cîțiva pași 
mai încolo maghernițele de pe 
străzile înguste și murdare, 
care formează majoritatea ora
șului, îi dă măsura exactă a 
ceea ce înseamnă stăpinire co
lonială.

De fapt albii — funcționarii 
englezi și bogății plantatori 
francezi — nici nu locuiesc la

timp se iac cercetări 
a stabili cu cit con- 
iumatul si cu cit ae- 
marilor orașe la apa-

e mult 
pentru 
tribuie 

rul viciat al 
rifia cancerului pulmonar, în le
gătură cu aceasta două orașe eu
ropene, Veneția și Reykjavik pot 
servi foarte bine pentru un studiu, 
deoarece în ambele orașe nu cir
culă automobile, aproape că nu 
există fabrici, deci aerul este curat, 
mai ales că ambele sin! porturi ia 
mare. ,

Cu toate acestea, la Veneția
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