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In timpul vizitei pe șantie- ‘ 
iul Combinatului de îngră- • 
șăminte chimice de la Tur- J 

nu-Măgurele ‘

la șantierul Combinatului de

Se țtie prea bine care era 
înfățișarea de odinioară a me
leagurilor din vecinătatea Du
nării. Fostul județ Teleor
man, cu satele de oameni ne
voiași, truditori pe pămîntu- 
rile moșierești, se zbatea în 
înapoiere economică. Bruma 
de industrie se rezuma la 
citeva mori, la unele fabrica
te de pînzeturi și brînzeturi și 
la ateliere rudimentare de 
timplărie. în „Enciclopedia 
Romîniei" din 1938, la caDi- 
tolul referitor la orașul Tur- 
nu-Magurele, se arăta : „O-
rașul, port la Dunăre, are o 
industrie foarte puțin dezvol
tată, limitîndu-se la o moară 
sistematică, o fabrică de che
restea și una de luminări și 
plute de candelă..."

...Și iată imaginile însufle- 
titoare de astăzi, care oglin
desc profundele transformări 
aduse de puterea populară, 
politica înțeleaptă a partidu
lui de ridicare a tuturor regiu
nilor țării la o viață economi
că înfloritoare. Pe locurile 
unde în anii trecutului „nu se 
petrecea nimic", a început 
construcția unui mare combi
nat de îngrășăminte chimice.

Combinatul de la Turna 
Măgurele, alături de Fabrica 
de celuloză în construcție la 
Călărași, de șantierele nava
le Oltenița și Giurgiu, care 
s-au dezvoltat mult, și de alte 
întreprinderi, va face să pă
trundă mai puternic suflul 
viu al activității industriale în 
această parte a țării.

în ziua de 14 noiembrie, 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Alexandru Drăghici, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Gaston 
Marin și Mihail Florescu, mi-

nistrul industriei petrolului șl 
chimiei, au vizitat șantierul 
marelui combinat chimic du
nărean. Ei au fost însoțiți de 
tovarășii Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului 
regional București al P.M.R., 
Vasile Mateescu, președintele 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular regional București, 
de activiști de partid și de 
stat.

Prin cele 11 unități indus
triale care ocupă o suprafață 
de 45 de hectare, combinatul 
va pune anual la dispoziția eco
nomiei naționale, 400 000 tone 
îngrășăminte compuse granu
late, 300 000 tone de acid sul
furic, 100 000 tone de amoniac, 
4 000 tone săruri de fluor, 
20 000 tone sulfat de sodiu.

Ingrășămintele compuse gra
nulate care se vor realiza pen
tru prima dată în țară în fa
bricile combinatului, conțin 
cele trei elemente fertilizante 
■— azot, fosfor și potasiu — și 
au o eficacitate sporită, ceea 
ce aduce mari economii la 
cheltuielile de transport și de 
încorporare a lor în sol.

Bărăganul — cea mai mare 
zonă cerealiera a țării ■— și alte 
regiuni vor putea fi astfel mai 
lesne aprovizionate cu îngrășă
minte chimice, care vor face 
să rodească mai mult ogoarele 
agriculturii noastre socialiste.

Ceea ce caracterizează com
binatul este valorificarea com
pletă prin instalațiile sale, a 
materiilor prime principale — 
pirita și apatita. Astfel, din 
cele 400 000 tone cenușă de pi
rită, rezultate anual din pro
cesul tehnologic, se vor ex
trage 4 000 tone cupru, canti
tăți importante de zinc și me-

tale prețioase. După extrage
rea acestor metale, 
minereu de fier de 
centrație (55—60 
FeîOs) care va fi 
combinatul de la Galați.

Un indiciu semnificativ ai 
valorificării complete a mate
riilor prime este și faptul că 
această mare unitate indus
trială va lucra fără halde și 
fără deșeuri.

...Cînd privești scheletele de 
metal ale noilor hale care do
mină terenul de zeci de hec
tare. cu greu îți vine a crede 
că abia cu un an în urmă aici 
se întindea balta. Dar în isto
ricul acestui tînăr șantier da
tele sînt înscrise cu precizie : 
lucrările au început în trimes
trul III al anului 1962, prin 
asaltul asupra bălții și sălcii
lor. Cele dintîi arme au fost 
buldozerele care lucrau la in- 
diguiri și defrișări.

In proiect s-a prevăzut ca 
instalațiile combinatului să fie 
situate pe o platformă a cărei 
înălfime să evite pericolul 
inundațiilor la OFice nivel al 
Dunării. S-a ținut seama și de 
lucrările de hidroameliorații, 
prevăzute în lunca Dunării. 
Pentru realizarea platformei a 
fost folosită metoda modernă 
de mare eficacitate, a hidro- 
mecanizării. Au fost aduse uti
laje de hidromecanizare: dragi 
puternice scot din fundul Du
nării și trimit prirț țevile lor 
de mare calibru apa ameste
cată cu nisip pe terenul desti
nat viitorului combinat. $i 
cum „apa trece... nisipul ră
mîne", zi de zi balta s-a retras 
în fața asaltului dat de con
structori. In acest an s-a reali
zat 70 la sută din platformă.

O altă dată din istoricul șan
tierului : aprilie 1963. Atunci

rămîne un 
înaltă con- 

la sută 
utilizat de

Proletari clin toate tarile, unlțl-văî Se extinde procedeul

cinteia
tineretului
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Vagoane de mare tonaj 
necesare transportului 

combustibililor

de încălzire a pieselor
metalice prin inducție

încălzire a 
prin induc

ea rezultate

patforma abia așezată a înce
put să fie străpunsă de piloți 
de beton pînă la stratul solid 
de pietriș — aflat la mică 
adîncime — pe care se vor 
sprijini masivele construcții și 
instalații ale combinatului. 
Primii piloți au înscris în te
ren amplasamentul fabricilor 
de acid sulfuric și îngrășămin
te complexe. La aceste lucrări 
se folosește un utilaj perfec
ționat sovietic — vibrosoneta 
— introdus de curînd pe șan
tierele de construcții. Piloții 
nu se bat, așa cum se obișnuia 
cu vechile utilaje, ci se in
troduc în sol prin vibrare.

După numai șase luni de la 
așezarea primilor piloți, la fa
brica de acid sulfuric se lu
crează din plin la montaj, 50 
la sută din utilaje fiind insta
late. Străbătînd șantierul aces
tei fabrici, conducătorii de 
partid și de stat se opresc în 
dreptul unui răcitor de gaze, 
în interiorul căruia se vede 
strălucind flacăra aparatului 
de sudură. Aici lucrează unul 
dintre cei mai buni sudori în 
plumb de pe șantier, Vasile 
Dorea. Experiența sa bogată de 
„veteran11 al marilor șantiere 
ale construcției socialiste se 
reflecta nu numai în calitatea 
lucrărilor pe care le execută, 
ci și în faptul că prin el, ca și 
prin alte zeci de cadre califi
cate, „ștafeta" experienței îna
intate este dusă în rîndurile 
multora dintre muncitorii ti
neri.

In fața constructorilor șl 
montorilor stă un obiectiv Im
portant: să asigure intrarea în 
probe tehnologice a fabricii de

ION MĂRGINEANU 
SORIN STRUJAN

Ceferiștii au transportat 
pînă în prezent combustibilul 
necesar aprovizionării depozi
telor din țară, conform planu
lui stabilit. Stațiile de cale fe
rată au pus la dispoziție pen
tru încărcare, .vagoane de ma
re tonaj, corespunzătoare din 
punct de vedere tehnic. Orga
nizarea de trenuri marșrut pe 
secțiile de circulație unde s-au 
încărcat cele mai mari canti
tăți de lemn de foc și cărbune, 
a dus la reducerea imobilizării 
vagoanelor și la posibilitatea 
ca, cu aceeași garnitură să se 
efectueze mai multe transpor
turi. Cele mai importante rea
lizări în aprovizionarea popu
lației cu combustibil au fost 
obținute de ceferiștii de pe cu
prinsul regionalei C.F.R.-Iași.

In stația București-Triaj, a 
fost organizat un dispecerat 
care distribuie vagoanele cu 
combustibil după necesitățile 
și posibilitățile de descărcare 
ale depozitelor. Totodată, de
pozitele bucureștene au reușit 
anul acesta ca printr-o mal 
bună organizare a muncii să 
scurteze termenul de manevra
re și descărcare.

(Continuare in pag. a V-a)

Procedeul de 
pieselor metalice 
ție se extinde 
bune la uzinele de tractoare, 
uzinele de 
„Steagul roșu", 
ța" și alte întreprinderi con
structoare de mașini din re
giunea Brașov.

Constructorii de tractoare, de 
pildă, folosesc acum acest pro
cedeu la peste o sută de re
pere. Pe lingă condițiile opti
me de lucru, s-a asigurat o 
calitate superioară a pieselor 
pentru tractoare, la un preț 
de cost scăzut. Totodată s-a 
obținut o mai bună utilizare a 
suprafețelor de producție, in
stalațiile de încălzire prin in
ducție ocupînd un spațiu foar
te mic. în secția de tratament 
prin curenți de înaltă frecven
ță productivitatea muncii a 
sporit la unele repere de peste 
20 de ori, iar economia anuală 
realizată se ridică la peste 
două milioane lei. Față de 
vechea metodă de călire prin 
flacără, prețul de cost pe kilo
gramul de piese mari a scăzut 
în această secție la aproape 
jumătate.

autocamioane 
„Independen-

i

Duminică 17 noiembrie 1963

Iu Muncitor

Foto : EMIL COJOCARU

Ucenicie în laboratoarele de cercetare. In foto
grafie, studentele Toma Cornelia și Tincu Ana, 

de la Facultatea de chimie din București

30 BANI

(Agerpres)

Buni gospodari
La cantina IPROFIL „Republica" 

din orașul Sibiu servesc masa 
peste 600 de muncitori și funcțio
nari ai acestei întreprinderi. Pen
tru asigurarea unei mese consis
tente precum și a unui meniu va
riat în sezonul de iarnă au fost 
luate din timo măsurile necesare 
pentru aprovizionare cu legume și 
zarzavaturi. Astfel, în magazia 
cantinei se găsesc aproape 20 000 
kg de cartofi, 6 000 kg de varză, 
2 000 kg de ceapă, 6 000 kg de ră- 
dăcinoase. De asemenea, au fost 
conservate peste 5 500 kg de ardei 
gras, fasole verde, castraveți, go- 
goșari, varză roșie etc.

C. PÎRCĂLĂBOIU 
corespondent voluntar

ARATURILOR(Agerpres

Centenarul Scolii mediiSalon Internațional

Arta Fotografică „N. Bălcescu“ din Brăila

RITM MAI 1 NTINS!

Al 4-lea Salon Internațional 
de Artă Fotografică al R. P. 
Romîne s-a deschis sîmbătă în 
sala Dalles din Capitală.

In salon sînt expuse 612 lu
crări alb-negru și color aparți- 
nînd artiștilor fotografi din 
peste 40 de țări, selecționate 
din cele 4 500 prezentate.

(Agerpres)

Vederi de pe șantierul Combinatului de Îngrășăminte chimice.

Ieri ia Brăila s-a 
aniversat centenarul 
Școlii medii „Nicolae 
Bălcescu'. în anul 
1895, liceul primește 
numele marelui luptă
tor revoluționar de
mocrat Nicolae Băl
cescu. în decursul ce
lor 100 de ani, școala 
a pregătit zeci de 
nerațli din rîndui 
rora s-au format 
meroși oameni 
știință și cultură.

Școala a cunoscut 
o puternică dezvoltare 
în anii puterii popu
lare.

ge- 
că-
nu
de

Prin grija partidului 
și guvernului — baza 
materială în școală 
s-a îmbunătățit necon
tenit. S-a mărit simți
tor numărul claselor. 
Numai în ultimi 10 
ani, școala a dat 898 
de absolvenți.

Cu ocazia centena
rului școlii, profesori, 
elevii școlii, precum 
și foști elevi, s-au 
Intilnit în școala unde 
au învățat cu ani în 
urmă.

T. OANCEA

Benzi transportoare
din policlorură de vinii

folosite in
Secția de mase 

plastice de la fabrica 
de cartoane asfaltate 
din Turda a început 
să producă pe scară 
industrială benzi 
transportoare din po
liclorură de vinii ne
cesare industriei de 
construcții și minie
ră. Noul produs are 
aceleași caracteristici 
fizico-mecanice pe

industrie
care le au benzile din 
cauciuc. Benzile din 
policlorură de vinii 
sînt economicioase, 
ele fiind realizate la 
un preț de cost mult 
mai mic. Totodată, se 
evită importul unor 
materiale, obținîndu- 
se economii, anuale în 
valoare de peste 3 
milioane lei.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Excelenței sale, 

domnului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

CU 6ROI
Al PORTAJGLOR

n oaste e
București

Am fost deosebit de impresionat 
de felicitările cordiale pe care ml 
le-ați adresat cu ocazia sărbătorii 
naționale a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare.

Permiteți-ml, Excelență, 
prim în numele poporului 
vemulul algerian, precum 
mele meu personal, 
mele cele mai sincere.

în eforturile sale de a construi o 
iocietate nouă, poporul algerian dă 
o apreciere înaltă simpatiei și spri
jinului pe care 1-1 acordă poporul 
romîn prieten.

să
Și
Și 

mulțumirile

vă ex
al gu- 
In nu-

AHMED BEN BELLA 
președintele 

Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

■ tori din satele Olteniei, am 
prilejul să însemn citeva rin- 
duri despre valențele surîsului.

traseu și copilul parcurge dru
mul interminabil, infernal, 
hurducat într-o căruță, purtat 
pe brațele mamei care îl vede 
zăcînd inert, cu toate aparen
țele morții. La spital, medicii 
refuză la început să-i dea ta
tălui cea mai infimă speran
ță, ireparabilul părea evident. 
Dar tot atit de evidente au fost 
eroismul, curajul, dăruirea a- 
cestora în luptă cu moartea.

Pînă după operația salvatoa
re. nimeni nu s-a mișcat din 
spital.

In noaptea aceea, într-o sin-

radă, punind în mișcare oa
meni, ducînd pînă la capăt ac
țiuni, trezind pretutindeni îm
prejur sete de viață, de adevăr, 
de frumos. Totul pornește de 
la acest surîs — al recuno
știnței.

★
Viața nu i-a ferit pe sofii 

Gheorghian de greutăți impre
vizibile, de necazuri omenești, 
de ponoase felurite. Le-a hăr
țuit și lor sănătatea, trimițin- 
du-i pină sub bisturiul chirur
gului; i-a depărtat spațial de 
prieteni dragi, odată cu ci -a

urîsul poate si 
spună nenumărate 
lucruri. Uneori îl 
traduci repede, 
pur și simplu așa : 

sînt fericit. Dar 
altădată el sem

nifică: merită să păstrez adine 
în mine această clipă vibran
tă și rară. Nu de puține ori în
florește surîsul sincerei afec
țiuni între oameni. După cum 
există, desigur, înțeleptul surîs 
al profundei înțelegeri a sen
surilor, candidul surîs al aș
teptării logodite cu speranța, 
surîsul triumfal care însoțește 
confirmarea victoriei — și alte 
o mie de nuanțe, din nesfirșita, 
minunata gamă de sentimente 
omenești.

Scriind despre soții Catinca 
și Teodor Gheorghian, învăță-

Acum vreo cițiva ani copilul 
lor cel mai mare, băiatul, Li- 
viu, a fost la un pas de moarte. 
După cit arăta evidența, după 
cite știau doctorii, șansele lui 
erau sub unul la sută. Se ur
case, cu joaca, intr-un pom și 
căzuse de acolo: traumatism 
grav în zona occipitalului. 
Culmea: mașina care îl trans
portă la spitalul din Balș, cen
trul raionului, se defectează p»

FIJI
gură noapte, este drept că 
mama, o femeie tînără, a încă
runțit. Dar in fizionomia ei, 
lumina argintie din păr este în 
echilibru cu un surîs. Un suris 
sfios, și uimit, și care nu mai 
piere. De cîte ori își vede băia
tul — și oare cînd nu-l vede ? 
— din adîncurile ei se ivește 
acest surîs care învăluie totul. 
O imensă energie este ascunsă 
aici, un foc intens sau o cata-

mutări dintr-o comună într-al- 
ta; a întins și între ei doi, chi
nuitor, dorul, vreme de cițiva 
ani, cit a învățat 
Institutul pedagogic 
iova. Și altele.

Din toate au ieșit
Au mlădierea trestiei, 
cală după fiece furtună. Au o 
tărie interioară, cu atit mai 
greu de pus pe cîntarul anali
zei cu cit e mai simplă, mono-

Teodor la 
din Crc-

surîzători. 
verti-

litică. aș zice elementară, a- 
dăugînd imediat: dar conștien
tă de sine.

Despre astfel de oameni se 
zice: „veseli din fire".

Adevărat, sînt oameni veseli. 
Dar dacă acest optimism ar fi 
numai trăsătură de caracter, 
am avea de-a face cu doi oa
meni agreabili (ceea ce nu-i 
puțin lucru) și atit. Pe cind 
însușirile acestea conferă mun
cii celor doi agitatori și acti
viști culturali un neastâmpăr 
continuu, o efervescență puțin 
obișnuită. Păi cind spune Teo
dor Gheorghian cupletele unui 
text glumeț de brigadă artis
tică (și a scris zeci de texte, 
iar cupletelor nu li se știe nu
mărul) se zgîlțîie sala căminu
lui, publicul fiind prins între 
năvala hohotelor de rîs și grija 
de a nu pierde astfel încă „una 
bună" care urmează. Martori 
fiind cei din Dobrun, din 
Osica de Jos, din Fălcoi. Baba 
care în ajunul eclipsei de soa
re a coborît cu luminarea în 
groapă — „că tot vine sfîrșitul 
lumii" ■— cînd duminică își 
aude pozna povestită și rima-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare in pag. a IV-a)

Arăturile adinei pentru însămînțările de 
primăvară au continuat în ultima săptămână 
mai intens în majoritatea regiunilor țării. In 
regiunile București, Ploiești, Argeș, Bacău, 
Suceava, Banat Și Oltenia, s-a lucrat cu a- 
proapc întreaga capacitate a parcului de 
tractoare, efectuîndu-se arături pe aproxima
tiv 80 la sută din suprafețele prevăzute.

După cum rezultă din datele Consiliului 
Superior al Agriculturii în întreaga țară, ară
turile au fost terminate pe 70 la sută din te
renurile prevăzute. Concomitent au fost în
corporate în sol cantități însemnate de îngră
șăminte naturale si chimice.

Arăturile sînt încă rămase în urmă în re
giunile Maramureș, Iași, Crișana, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară și Brașov.

In întreaga țară continuă plantările de 
pomi. Pînă prezent au fost făcute gropi pe 
25 la sută din suprafața prevăzută și au fost 
plantați pomi pe 1 100 ha. De asemenea au 
fost desfundatp 50 la sută din terenurile ce 
vor fi plantate în primăvară cu vie.

Folosind din plin toate tractoarele precum 
și timpul încă favorabil de lucru în cîmp, 
unitățile agricole socialiste pot termina în 
scurt timp arăturile si fertilizarea terenuri
lor. In acest scop, Consiliul Superior al A- 
griculturii recomandă să se. ia toate măsu
rile pentru grăbirea arăturilor și efectuarea 
de lucrări de bună calitate. Se recomandă, de 
asemenea, să se intensifice acțiunea de pre
gătire a terenurilor si de plantare a pomilor 
pentru ca cea mal mare parte dim suprafața 
planificată să fie plantată încă .din toamna 
acestui an.

(Agerpres)

litî/o/e moderne 
în întreprinderile forestiere

La fabrica de che
restea a întreprinde
rii forestiere din Si- 
ghet au intrat în 
funcțiune în ultima 
vreme 10 noi fierăs
traie circulare, un 
gater de mare pro
ductivitate, un pod 
transbordor mecani
zat, instalații meca
nice pentru transpor
tul materialului și 
rumegușului. Acestea 
au permis organiza
rea a 5 fluxuri teh
nologice moderne.

Lucrări asemănă
toare au fost executa
te și la fabrica de 
cherestea din Baia 
Mare, unde a

înlocuit gaterul vechi 
cu unul
amenajat încă două 
camere
cherestea, s-a reorga
nizat depozitul de 
bușteni. în alte fa
brici din regiune, 
printre care cele 
din Satu Mare și 
Bixad, camerele de 
aburire au fost înzes
trate cu aparate mo
derne de control al 
temperaturii și pre
siunii, iar la fabrica 
din Borșa sînt în 
curs lucrări de re
organizare a depozi
tului de bușteni.

nou, s-au

de aburit

(Agerpres)

a li-a
Sărbători ale tinereții
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In organizațiile U.T.M. de la sate
MAXIMUM DE EFICACITATE

ADUNĂRILOR DE DARE
DE SEAMA SI ALEGERI



Înmînarea în cadru săr
bătoresc a buletinelor 
de identitate celor ce 

împlinesc vîrsta de 14 ani a 
devenit în regiunea noastră o 
acțiune tradițională care, la 
fel ca prima zi de școală, pri
mirea cravatei de pionier, 
prima zi de muncă, ziua ma
joratului etc, constituie un 
moment de neșters în aminti
rea fiecărui tînăr. Buletinul 
de identitate este primul do
cument ce atestă începutul 
drumului spre maturitate.

Biroul comitetului regional 
U.T.M., în colaborare cu or
ganele de miliție, s-au străduit 
să dea acestui eveniment im
portanța și cadrul cuvenit, 
încă de la început, din toam
na anului 1962, am elabo
rat un plan care prevedea în 
amănunt modul de organiza
re și desfășurare a adunărilor 
de înmînare a buletinelor, 
care să conducă la reușita a- 
cestei acțiuni. La regiune s-a 
organizat o consfătuire (la 
care au participat secretari 
cu problemele de propagandă 
ai comitetelor 
raionale și oră
șenești, lucră
tori din orga
nele de miliție, 
activiști ai apa
ratului comite
tului regional 
U.T.M.), pri
vind modul în 
care trebuie or
ganizate adu
nările festive de înmînare a 
buletinelor. S-au alcătuit co
lective care au pregătit expu
neri pentru sărbătorirea a- 
cestui eveniment.

Am considerat totuși că nu
mai această consfătuire nu 
este suficientă. In octombrie 
1962 am organizat în orașul 
Craiova o adunare festivă 
model la care au participat și 
cadrele ce urmau să asigure 
desfășurarea acestei acțiuni 
în raioanele și orașele regiu
nii.

Sala a fost pregătită ca 
pentru sărbătoare. Pe panouri 
se puteau citi extrase din 
drepturile și îndatoririle cetă
țenilor R.P.R. La adunare au 
participat tineri de 14 ani, pre
cum și mulți alți invitați : 
conducători ai 
lor locale de 
stal, profesori, 
miști, 
calde, 
pre < 
viață pe 
creat tineretului nostru, des
pre perspectivele minunate ce 
stau în fața fiecărui tînăr. In 
sală a domnit o atmosferă 
sărbătorească. Și cel mai bine 
au simțit-o ei, tinerii de 14 
ani care prin cuvinte emoțio
nante s-au angajat să obțină 
rezultate tot mai bune la în-

în munca lor viitoa-vățătură,
re. Adunarea s-a încheiat cu 
un frumos program artistic.

Adunarea festivă din ora
șul Craiova a însemnat de 
fapt și începutul acțiunii de 
înmînare a buletinelor în ca
dru sărbătoresc în regiunea 
Oltenia. Pînă la sfîrșitul anu
lui s-au mai desfășurat încă 
18 adunări asemănătoare în 
care s-au înmînat peste 2 600 
de buletine de identitate.

Membrii biroului comitetu
lui regional U.T.M., activiștii 
noștri au acordat în această 
perioadă organelor raionale 
și orășenești ajutor concret în 
organizarea adunărilor festi
ve de înmînare a buletine
lor.

Pînă la 1 octombrie a.c. în 
regiune s-au desfășurat 111 
adunări festive, în cadrul că
rora peste 20 000 tineri au 
primit buletine de identitate. 
Majoritatea adunărilor au 
fost bine organizate, s-au ți
nut în săli frumos aranjate, 
primitoare. Experiența s-a 
îmbogățit. Au apărut inițiati-

Moment festiv
ars

acest fel și din raioanele Tg. 
Jiu, Oltețu, Balș etc. Adună
rile festive organizate cu pri
lejui' înmînării buletinelor au 
avut o influență pozitivă asu
pra educației patriotice și 
cetățenești a tinerei generații, 
contribuind la dezvoltarea 
răspunderii lor față de mun
că și învățătură.

Un important stimulent a 
fost și expunerea fotografii
lor, care au surprins momen
tul primirii buletinelor, la 
panoul fruntașilor din școli 
și la gazetele de perete din 
comune, a acelor tineri care 
au obținut cele mai bune re
zultate la învățătură și în 
munca potriotică.

în vederea generalizării 
experienței dobîndite în a- 
ceastă direcție, ca o comple
tare a activității desfășurate 
de membrii biroului și acti
viștii comitetului regional 
U.T.M., zilele trecute am or
ganizat o nouă consfătuire cu 
prilejul căreia am popularizat 
experiența la care ne-am re
ferit, analizînd totodată cau

zele unor defi
ciențe. Astfel, 
planurile de 
măsuri nu pes
te tot au fost 
îndeplinite în 
întregime; pla
nificarea adu
nărilor s-a fă
cut uneori toc
mai în perioa
da închiderii a-

nulul școlar, a examenelor de 
admitere, a cursurilor de ins
truire a cadrelor didactice sau 
în perioadele de vîrf ale cam
paniilor agricole, și ca atare 
n-au putut fi organizate în 
bune condiții. Au fost și u- 
nele cazuri de amînare nejus
tificată a adunărilor. Aceste 
neajunsuri fiind cunoscute și 
determinîndu-se cauzele care 
au dus la apariția lor, vor 
fi, bineînțeles, înlăturate. 
Noua consfătuire — al cărei 
scop a fost să constituie, în 
primul rînd, un schimb de 
experiență — s-a încheiat cu 
concluzii concretizate într-o 
serie de măsuri privind mo
dul în care se va desfășura 
pe viitor în regiunea Oltenia 
acțiunea de înmînare a bule
tinelor, în cadru festiv, tine
rilor care împlinesc vîrsta de 
14 ani. In fiecare raion sau o- 
raș, după 2—3 adunări festive 
se vor organiza ședințe co
mune de analiză, pentru a 
studia experiența 
generaliza.

DIN CÎNTECELE
CELOR

POEZIILE DEDICATE
DE 18 ANI

, pionieri. 
, ei au 
condițiile 

care

organizații- 
partid și de 
părinți, ute- 

In cuvinte 
vorbit des- 

de muncă și 
partidul le-a

ve noi, care au subliniat și 
mai mult caracterul educativ 
al acestor adunări. Mulți ti
neri, cînd au deschis pentru 
prima dată buletinul de iden
titate, au avut plăcuta surpri
ză de a găsi în el felicitări 
din partea organelor raionale 
U.T.M., prin care li se urau 
succese în muncă și învăță
tură.

La adunarea de înmînare a 
buletinelor de identitate din 
orașul Tr. Severin, la care au 
participat ca invitați munci
tori fruntași de la Depoul 
C.F.R. și Uzinele mecanice, 
conducerile școlilor, nume
roase cadre didactice, părinți 
etc., 
de 
de 
s-au 
flori 
te daruri. In comuna Ciutu- 

raionul Craiova, 
sărbătorească a 

dunării a fost deschisă 
grupurile de pionieri, care 
întîmpinat la intrarea în 

din împreju- 
tradiționalul 

oferindu-le 
Tinerii, după

tinerii au fost felicitați 
un grup 
muncitori 

înmînat
și au

de pionieri, 
vîrstnici, li 

buchețele de 
primit diferi-

ra, din 
atmosfera a-

de 
au 

sat bună și a o

NEGREȚ
Comitetului

pe tinerii sosiți 
rimi, urîndu-le 
„Bun venit" și 
buchete de flori,
înmînarea buletinelor, au asis
tat la un frumos program ar
tistic, alcătuit anume pentru 
acest eveniment.

Se pot da multe exemple da

ȘTEFAN 
secretar al 

regional tf.T.M.
Oltenia

Seara tinerelor familii
îmbată seara, în ora
șul din inima stepei 
dobrogene — Medgi
dia.

La sala de festivi
tăți a casei de cultu
ră, un eveniment

deosebit... Sub lumina familiară a 
becurilor, orchestra cîntă un vals 
cunoscut. Perechi, perechi, tinerii 
dansează. Seara aceasta e dedicată 
tinerelor familii de la l.M.U.M., 
organizată de Comitetul orășenesc 
U.T.M. Medgidia în colaborare cu 
Casa raionnlă de cultură.

Un semn și dansul se stinge 
ușor. O scurtă expunere : „Familia 
oglindită in literatură". Exemplifi
cările pornesc de la opere ca : 
„Îmblînzirea scorpiei" a lui Shak
espeare sau romanul „Ana Kare
nina" al lui Tolstoi, continuîndu-se 
cu citate din opere ale poeților și 
prozatorilor noștri.

Apoi, le vorbește tinerilor ajus- 
torul Alexandru Buligescu, tovarăș 
de muncă în uzină și om cu expe
riența unei familii întemeiate acum 
două decenii.

Artiștii Teatrului de stat din 
Constanta au ținut să fie și ei pre- 
zenți la sărbătorirea tinerelor fa
milii de la l.M.U.M. Ei au oferit 
în dar tinerelor familii aria lău
tarului din „Lăsați-mă să cînt" 
de Gherase Dendrino, apoi „Imnul" 
lui Schubert și cîntecul „Ochi 
albaștri', drăgălași" de Eduard Cau- 
dclla. S-au interpretat cîntece de 
dragoste de Teodor Brgdiceanu, 
s-au recitat poezii ale maestrului 
Tudor Arghezi. N-au lipsit nici 
satirele la adresa unor „logodnici 
de profesie".

Au urmat spre sfîrșit „la cu- 
vînt" tinerii de la l.M.U.M. și 
vecinii lor de la Fabrica de ciment.

S-a dansat mult, perechile au 
alunecat în ritmul valsului și a- 
proape nimeni n-a băgat de seamă 
cînd orchestra a început să cînte 
obișnuitul sfîrșit : „Noapte bună".

A fost o seară minunată cum 
vor fi, desigur, și cele caie-i vor 
urma.

NICOLAE FĂTU 
GEORGE MIHĂESCU

Text : A. I. ZAlNESCU

Frumoasă ești. țara mea de
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Zburați mai sus stele n albe seri. 
Nu vă opriți peste munți și brazi, 
Suind etaje pîn-ia cer
Vă-ntrece țara mea de azi.

Frumoasă ești, tara mea de azi. 
Frumoasă ești, crești din zi în zi 
Cu-at apelor de foc talaz 
Și-ntinse rodnice cîmpii.

Frumoasă ești, țara mea de azi.
Ca soarele mai mîndră n zare luminînd, 
Mi-s ochii plini de strălucirea ta
Și te cuprind în suflet și te cînt.

Te cîntă azi "marea de argint
Pe țărm aleargă marca să te vadă n zori 
Și valuri — valuri zorii se cuprind 
De chipul tău mereu strălucitor.

În Valea Jiului
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Pregătiri pentru majorat
entru cei 300 de ti
neri care vor păși 
anul acesta pragul 

j majoratului, orga- 
i nizațiile 
I din Val£a 

pregătesc 
roase acțiuni, astfel că 
toarea celor de 18 ani 
veni o sărbătoare a întregului 
tineret de la noi. în programe
le cluburilor specificația : Pen
tru cei de 18 ani" a început să 
fie tot mai des întîlnită.

La Lupeni le-a fost dedicată 
de curînd tinerilor o întreagă 
duminică : de la expuneri de
spre importanța acestui eveni
ment, pînă la seara literară 
„Chipuri de tineri muncitori”, 
de la vizionarea colectivă a 
filmului, pînă la jocurile di
stractive și dansul cu care 
s-a încheiat această zi cultural- 
educativă, toate acțiunile s-au 
desfășurat pentru cei 145 de ti
neri muncitori și elevi din oraș. 
Peste cîteva zile clubul a găz-

U.T.M.
Jiului 

nume- 
sărbă- 
va de-

duit o altă acțiune care i-a aju
tat pe tineri să cunoască ceia 
mai importante evenimente po
litice interne și internaționale. 
A urmat un concurs-fulger, a- 
poi dans. In curînd le va vorbi 
tinerilor despre „Tradițiile de 
luptă ale minerilor din Valea

Jiului” tovarășul Dan Valis, 
secretarul comitetului orășe
nesc de partid, iar tovarășul 
Victor Brașoveanu, președinte
le sfatului popular, despre 
„Drepturile și îndatoririle ce
tățenilor majori”. Cercul de 
artă plastică pregătește un dar 
pentru cei de 18 ani : cîteva ta
blouri inspirate din munca și 
activitatea lor.

La Aninoasa, difuzoarele au 
transmis pînă acum două pro
grame ale stației de radio-am- 
plificare, dedicate celor de 18 
ani. Brigăzile artistice de agi
tație pregătesc In această peri
oadă programe speciale.

La Uricani cei peste 900

artiști amatori cuprinși în 8 for
mații artistice pregătesc pro
grame noi. Clubul din Petrila 
împreună cu organizația U.T.M. 
de la mină pregătesc o întîl- 
nire între cei 86 de tineri care 
vor deveni majori, și mineri 
în vîrstă.

Activitățile care vor fi orga
nizate în perioada de pregătire 
a majoratului vor contribui la

creșterea răspunderii tinerilor 
față de muncă, față de învăță
tură, la creșterea preocupării 
pentru lărgirea orizontului lor 
politic, profesional, de cultură 
generală.

Temele unor acțiuni, ale unor 
simpozioane, concursuri vor fi 
legate de cunoașterea între
prinderilor, de contribuția pe 
care trebuie să și-o aducă fie
care tînăr la sporirea produc
tivității, la calitatea produse
lor. învățarea de cîntece, de 
poezii despre patrie și partid 
se împletesc cu vizionările co
lective de spectacole cu întîl- 
niri cu actorii Teatrului de 
stat. Toate aceste acțiuni vrem 
să constituie momente de ne
uitat pentru cei care pășesc 
pragul majoratului.

ION GUINEA
prim secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Petroșenl
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de 18 an!) șl
Sini cîteva

parii fiecărui
In rîndurile 

cinci tineri și

desigur gingășia, puritatea caracteristice 
trăsături distincte ale vîrstei ce se vor 
in timp, prin trecerea anilor și a preocu-

înainte
vîrstei.
continua și consolida

tînăr pentru desăvîrșire.
de iață am transcris, de fapt, gîndurile celor 
ale multora asemenea lor.

rintre miile de tineri
acesta împlinirea vîrstei de 18 ani se află și cei pe care 
graficiană T1A PELTZ îi prezintă cititorilor noștri cu a- 

jutorul desenului, al liniilor care au darul să destăinuie o par
te din sufletul, din personalitatea iiecăruia. Portretele celor 5 
tineri din orașul Brăila—Ioana Canjău — elevă, Școala teh-

ntcă sanitară,
„Progresul", Maria Lighinaș — elevă Școala tehnică sanitară, 
Traian Polii — frezor fa Uzinele de utilaj greu „Progresul", 
Gheza Keiemen — zidar, la Șantierul III — Celofibră, i.S.C.M. 
— relevă înclinația spre meditație, pasiunea pentru profunzi
me, încrederea în îndeplinirea năzuințelor, dorința de a munci 
(destăinuite de priviri), maturitatea (ea începe de multe ori,

I
I
I
I
I

CORABIA CU OPTSPREZECE 
PÎNZE

Frunze adolescentine, 
pînze-mbelșugînd catargul, 
anii suie din adîncul 
navei ce străbate largul. 
Puntea navei e cîmpia 
caldă, respirînd sub stele, 
lut ce apropie de cerul 
limpede al țării mele, 
vatra noilor orașe, 
și albastre viaducte 
arcuite ca obrazul 
lunii, desenat pe fructe... 
Avem vîrsta sevei, vîrsta 
apelor desferecate, 
vîrsta stolului de păsări 
ce văzduhul îl străbate. 
Depărtate andromede, 
visul de pe-acum ni 1 cheamă 
și ni-i glasul ca foșnirea, 
a pădurilor de-aramă. 
Cînd partidul e matrozul 
priveghind plutirea navei 
către așteptate țărmuri 
și cînd știi că asculta vel 
cîntecu-i întotdeauna, 
visu-i mai aproape încă 
și ți-i inima ca focul 
farului din vîrf de stîncă... 
...Frunze adolescentine, 
pînze-mbelșugînd catargul, 
anii suie din adîncul 
navei ce străbate largai.-

GHEORGHE TOMOZEI

OTEL TÎNĂR
Aici nu doar oțelul se curăță de zgură, 
nu doar oțelul arde dramatic, alegîndu-și 
materia, lumina cea mai pură, 
ci tot ce e mai omeneso în noi, 
cunoaște arderea și decantarea aceasta.

Nu numai din otel luăm proba noii șarje, 
cînd ne-nsteiează chipul scînteia și sudoarea, 
ci și din conștiințe, trecîndu-și iar și iar 
efluviile roșii, prin timp și prin geneze. 
Iubim incandescența acestor adevăruri, 
purîficaten lupta cu zgura și contrastul, 
iubim sinteza dură și armonia calmă, 
efortul și visarea, urcînd în certitudini.

Iubim aceste vîrste prin flacără urcate 
spre piscul tău frumos, demn, maturitate I

FLORENȚA ALBU



Vrem ca în pagina de față să parcurgem îm
preună drumul pe care o organizație U.T.M. 11 
străbate de la prima zi în care începe să se pre
gătească și pînă la adunarea generală de ale
geri a noilor organe conducătoare.

Ce lei de pregătiri se iac, cum sint selecționate 
și scoase în evidență problemele care trebuie 
dezbătute în adunare, cum sînt organizate și 
transpuse ideile și laptele în darea de seamă, 
cum este alcătuit și ce cuprinde proiectul de ho- 
tărîrl, ce are de făcut în această perioadă biroul 
sau comitetul U.T.M., instructorul teritorial ?

In esență acestea sînt întrebările la care În
cearcă să răspundă pagina de față, care a fost 
alcătuită pe baza unor fapte alese în aceste zile 
din viața cîtorva organizații U.T.M. din satele 
raionului Lehliu.

»
a sate, chiar daci 
o parte a munci
lor din cîmp s-au 
terminat, este to
tuși o perioadă de 
activitate neîntre
ruptă, atît în pro
ducție cît și în alte domenii. 
Este perioada în care zilele 
bune de lucru sînt folosite din 
plin pentru asigurarea produc
ției agricole de anul viitor și 

este, de asemenea, perioada în 
care încep în sat activitățile 
de iarnă : învățămîntul agro
zootehnic de masă, învățămîn
tul politic, activitatea culturală 
de iarnă etc.

Acestea sînt de fapt și direc
țiile spre care își concentrează 
acum atenția tinerii, în peri
oada dinaintea adunării ge
nerale de alegeri.

Organizațiile U.T.M. și-au 
îndreptat, de pildă, și ele aten-

ACTIVITĂȚI ©GAT
MULTILATERAL

ția asupra terminării grabnice 
a construcțiilor zootehnice. La 
Gurbănești, la Mostiștea, la 
Plevna, la. Lehliu-sat, la Ștefă- 
nești, am nimerit în pline 
șantiere de construcții.

Peste tot in raionul Lehliu 
sînt transportate acum pe 
cîmp și încorporate în sol o 
dată cu arăturile adinei de 
toamnă îngrășămintele natura

le și chimice. Există chiar, la 
comitetul raional U.T.M., un 
angajament totalizat pe raion 
al tinerilor colectiviști. Anga
jamentul spune : „Tinerii din 
raion vor transporta 23 000 de 
tom de gunoi de grajd".

Că angajamentul va fi reali
zat există garanții ca acestea: 
numai tinerii de la G.A.C. 
Plevna au transportat toamna

aceasta 4 000 de tone de gunoi 
de grajd și 60 de tone de su- 
perfosfat. >1 •.

In sfîrșit, în ce prive^th 
munca în producție a tineri» 
lor, sînt multe alte aspecte 
care pot fi întîlnite, începînd 
cu activitatea neobosită a trac
toriștilor care execută acum a- 
răturile adinei de toamnă și 
sfîrșind cu sîrguința tinerilor

h organizațiile 
U.T.M.

de la sale

flWIWf AMMKIUJK
IW1 a secretarul orga

nizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. 
Axinte se prezen
tase tînărul Du
mitru Bogdan, se
cretarul biroului

U.T.M. din brigada întîi.
— Am adus să vedeți dareă 

de seamă, a spus el.
— Totul e gata ?
—- Gata.
De fapt lucrurile nu erau 

gata. Darea de seamă, așa cum 
a constatat secretarul comite
tului U.T.M., nu prezenta decît 
în mică măsură problemele 
care trebuiau să fie puse în dis
cuția adunării generale. Or, în 
darea de seamă, aceea pe care 
o adusese Bogdan, lucrurile 
erau amintite în treacăt, nu se 
insista asupra nici unei pro
bleme.

— Cum ați lucrat voi la da
rea de seamă? — a întrebat 
din nou secretarul comitetului.

Bogdan lucrase singur. Soco
tise că poate rezolva singur a- 
ceastă sarcină și, fiindcă iusese 
cam ocupat, darea de seamă 
ieșise, după părerea lui, „cam 
scurtă". De fapt nu era vorba 
de lungime, de numărul de pa
gini scrise, ci de ceea ce se 
spunea în acest document de 
organizație. S-a hotărît deci, ca 
darea de seamă să fie refăcută.
PORNIND DE LA PRINCI

PALELE SARCINI 
ALE GOSPODĂRIEI

S-a constituit un colectiv 
pentru alcătuirea dării de sea
mă a biroului U.T.M. al brigă
zii întîi. Din el au făcut parte 
în primul rînd înșiși membrii 
biroului — tovarășii Dumitru 
Bogdan, Panait Burlacu și Ale
xandru Constantin. Din partea 
comitetului pe gospodărie i-a 
ajutat secretarul U.T.M., tova
rășul Ștefan Bratu. S-a hotărît 
ca, din acest colectiv, să mai 
facă parte și tînărul Eugen Liță, 
propagandist.

Ei au stabilit că, pornind la 
alcătuirea dării de seamă, în

primul rînd trebuie să analize
ze în ce măsură tinerii au par
ticipat la îndeplinirea sarcinilor 
de producție ale gospodăriei. 
Acesta e esențialul. In primul 
rînd au revăzut, au analizat 
măsura în care au fost înde
plinite hotărîrile adoptate în 
adunarea de anul trecut. Au 
discutat, deci, cu brigadierul,

chemărilor conducerii gospo
dăriei. La cultura porumbului, 
de pildă, tinerii au efectuat 
bine lucrările de întreținere, 
au împrăștiat îngrășămintele pe 
10 hectare (200 tone), au fost 
respectate termenele prașilelor 
planificate, ale răritului manual. 
S-a amenajat terenul pe o su
prafață de 15 hectare pentru

crescători de animale preocu
pați de creșterea producțiilor, 
de însușirea meseriei. Am în- 

atîlnit în raionul Lehliu și ne
numărate acțiuni de muncă 
patriotică. Atrag atenția în 
mod deosebit lucrările pentru 
redarea de noi terenuri agri
culturii prin terasări și defri
șări. Tinerii din raion s-au 
angajat ca pînă la 20 noiem
brie să planteze pe marginea 
șoselelor, în curți, pe terertu- 
rile gospodăriilor colective 
30 000 de pomi.

La G.A.C. din comuna Plev
na, tinerii colectiviști termina
seră de cîteva zile plantarea 
pomilor pe marginea șoselei 
dintre Plevna și satul Zimbru.

Tinerii colectiviști din co
muna Ileana plantau pomi pe 
terenurile terasate. La fel la 
Hagiești.

în pădurea Groasa se plan
tează acum puieți. Este o altă 
acțiune de muncă patriotică la 
care participă tinerii din co
munele Crăsani, Sălcioara, A- 
xinte, Horia.

începe anul de învățământ 
politic U.T.M., încep cursurile 
agrozootehnice de masă. Chiar 
în zilele în care ne aflam în 
raion a avut loc deschiderea 
învățământului politic U.T.M. 
în multe organizații: la G.A.S. 
Dîlga, la G.A.C. Gurbănești, 
Crăsani, Rași și în alte locur.i.

Tinerii colectiviști cursanți 
de la Pelinu, Gurbănești, Plev
na, înscriși la cursurile agro
zootehnice de 3 ani, au partici
pat zilele trecute la primele 
lecții. Numai anul acesta, in 
afara celor care au urmat anul 
trecut cursurile și sînt acum 
în anul II, s-au înscris în anul 
i, 1 800 de tineri.

în același timp organizațiile 
U.T.M. se ocupă acum îndea
proape de activitatea cultural- 
educativă a tinerilor. începe la 
sate o lungă stagiune culturală 
de iarnă. în planurile care se 
fac în comun de către organi
zațiile U.T.M. și căminele cul
turale (și am nimerit în cîteva 
locuri chiar în toiul unor dis
cuții pe această temă) se stabi
lește programul manifestărilor 
culturale și educative.

La G.A.C. Plevna, organiza
țiile U.T.M. înființaseră de cî
teva zile o echipă de dansuri 
cu 16 perechi.

Am întîlnit — într-o vizită 
fugară prin cîteva organizații 
U.T.M. din raionul Lehliu -< 
în perioada dinaintea adu
nărilor generale de alegeri, o 
muncă intensă, în toate sectoa
rele, în toate domeniile activi
tății tineretului.

prezentată, la început se amin
teau o parte din aceste reali
zări. Ceea ce lăsa o impresie 
de analiză superficială era, 
însă, faptul că darea de seamă 
nu vorbea nimic despre lipsu
rile care s-au manifestat în 
munca biroului U.T.M. și a or
ganizației în anul care a tre
cut, de la vechile alegeri. Or,

agrozootehnic. Consultîndu-se 
cu lectorul cursului, colectivul 
de alcătuire a dării de seamă a 
aflat că lectorul nu se declară 
mulțumit de numărul cursanți- 
lor. Din 60 de tineri, la curs au 
venit doar 10. Bălan Tudor, 
Sandu Constantin, Alex. Bur
lacu, care au participat la curs, 
și-au îmbunătățit mult munca,

Darea de seamă
baza unor temeinice discuții

tovarășul Ion Costache. Au stu
diat împreună sarcinile pe care 
brigada le-a avut în anul care 
acum se încheie, ținînd cont de 
realizări. Iată ce au constatat : 
la porumb s-a depășit sarcina 
planificată cu 400 kg boabe la 
hectar, la orez cu 600 de kg, 
la floarea-soarelui cu 580 kg, 
la tutun cu 320 kg. Succese la 
care au contribuit din plin și 
tinerii, în totalul brigăzii fiind 
60 de utemiști din 180 de oa
meni. Pe de o parte ei au lucrat 
în brigadă participînd la toate 
muncile, alături de colectiviștii 
vîrstnici, iar în afară de asta 
ei au inițiat acțiuni voluntare 
pentru a veni în sprijinul gos
podăriei. Brigadierul le-a pro
pus să evidențieze in mod deo
sebit contribuția unor tineri ca 
Dumitru F'inaru, Constantin 
Dinu, Al. Răducanu, care au cel 
mai mare număr de zile lu
crate în gospodărie, care . au 
realizat lucrări de bună cali
tate.

Brigadierul s-a declarat satis
făcut (și asta s-a trecut in da
rea do seamă) de faptul că la 
acțiunile principale, și în spe
cial în campanii, tinerii au fost 
printre primii care au răspuns

însămînțarea orezului. S-a lu
crat la curățirea canalului de 
evacuare a apei de pe ogoare, 
pe o distanță de 6 km, la plan
tarea a 4 000 de pomi, la între
ținerea a 5 hectare de puieți 
plantați în pădurea Groasa...

Toate acestea sînt fapte îm
bucurătoare, care dovedesc de
votamentul cu care tinerii co
lectiviști muncesc pe ogoarele 
gospodăriei, în sectorul zooteh
nic, în sectorul legumicol etc., 
pentru dezvoltarea proprietății 
obștești. S-a hotărît sa se trea
că in darea de seamă și un fapt 
care, deși nu se referă direct 
la gospodăria lor, e revelator 
pentru calitățile deosebite pe 
care organizația U.T.M. le-a e- 
ducat în rîndul tinerilor din 
comună. Intr-o noapte, era în 
primăvară, apele Ialomiței s-au 
revărsat inundînd curtea gos
podăriei de stat 
Două nopți și o 
luptat cu apele, 
tar la salvarea 
și a 10 vagoane

din apropiere, 
zi tinerii s-au 
lucrînd volun- 
a 100 de vite 
de cereale.

IN OBIECTIV i 
MUNCA DE EDUCAȚIE
Și în priina versiune a dării 

de seamă, așa cum fusese ea

Din agenda
unui instructor raional

rei, Lupșanu. Cum se alcătu-
Ce
Ce

este foarte important. Cum 
ști ce ai de făcut, dacă nu 
lămurit bine cu ce tre- 
luptat pentru ca lucrurile

asta 
poți 
ți-ai 
buie 
să meargă foarte bine? Pentru 
a ajunge la niște concluzii 
foarte precise, colectivul de al
cătuire a dării de seamă a por
nit de la analiza întregii sfere 
de probleme de care trebuia să 
se ocupe organizația piuă acum.

De pildă, îndrumarea, mobi
lizarea tinerilor la Învățămîntul

lucrările lor au fost de calitate. 
Dar ceilalți, care n-au venit? 
N-a fost asta o lipsă a biroului 
U.T.M.? In darea de seamă s-a 
arătat că neglijarea de către 
birou a acestei probleme este o 
deficiență dintre cele mai se
rioase.

Apoi, în ceea ce privește dis
ciplina în muncă. Majoritatea 
tinerilor — așa 
— participă cu 
muncă, lucrează

cum s-a arătat 
regularitate la 
atent, respectă

indicațiile brigadierului. Cîțiva 
tineri însă... Vasile Bogaciu 
obișnuiește să întirzie la lucru, 
Gheorghe Nicolae lipsește des, 
ocupîndu-se de alte treburi, mai 
puțin importante, fapt care l-a 
făcut să se trezească în toamnă 
cu un mic număr de zile-mun- 
că. Sînt și tineri ca Ion Stanca, 
Tudor Pricop, Pandelea Ferfe- 
lea, care lucrează uneori negli
jent (s-a văzut asta la răritul 
porumbului, de pildă). Darea de 
seamă s-a oprit foarte atent la 
acest punct făcînd constatarea 
că biroul U.T.M. a acordat o 
Insuficientă atenție problemelor 
de educație a tineretului în spi
ritul disciplinei în muncă, a 

' unei atitudini civilizate și în 
muncă și în viață. Biroul U.T.M. 
a fost criticat pentru faptul că 
n-a organizat decît rareori dis
cuții în adunările generale 
U.T.M. cu privire la comporta
rea unor tineri ca Stanca, Pri
cop, Terfelea. Puțin s-a ocupat 
biroul U.T.M. de folosirea în 
acest scop a postului utemist 
de control (responsabil Con
stantin Sandu) care a avut dese 
perioade de lincezeală. La fel 
de puțin au tost folosite, în 
scopul educației tinerilor, mani
festările cultural-sportive.

Relovînd realizările, darea de 
seamă s-a îmbogățit astfel șl cu

observații foarte concrete, sub
stanțiale, din care se pot trage 
concluzii eficiente atît de către 
viitorul birou, cît și de către 
fiecare tînăr în parte.

O CONVORBIRE 
CU PREȘEDINTELE

Foate utilă în procesul 
elaborare a dării de seamă 
dovedit a fi convorbirea 
care colectivul de redactare a 
avut-o cu tovarășul Eftimie Bo
gaciu, președintele gospodăriei. 
Tinerii l-au rugat să le vorbea
scă despre planurile pentru a- 
nul viitor ale gospodăriei, des
pre sarcinile care revin, în 
raport cu aceste planuri, tine
rilor.

— Conducerea gospodăriei 
le-a spus dînsul, șl-a propus să 
sporească în anul viitor pro
ducția la grîu cu 100 kg la hec
tar, producția la porumb cu 400 
kg, la floarea-soarelui cu 200 
kg, la orez cu 400 kg.

— Ce no propuneți?
— Mai Întîi, să ne ajutați 

să încheiem cu bina perioada 
pregătirilor de toamnă — să 
terminăm de transportat Îngră
șăminte, să pregătim terenul 
pentru orezării. Apoi să vă ocu-

de 
s-a 
pe

recînd prin comu
nele raionului 
Lehliu i-am întîl- 
nit peste tot, în a- 
ceste zile de lucru, 
pe instructorii co
mitetului raional

U.T.M. Perioada alegerilor, 
ne spunea tovarășul Gheor
ghe Carp, primul secretar al 
raionului U.T.M., necesită o a- 
tenție deosebită din partea 
noastră, a activiștilor, o con
centrare de forțe care să 
vină în ajutorul organizațiilor 
U.T.M.

L-am cunoscut în plină acti
vitate pe unul dintre 
tori, tovarășul Florea 
care lucrează în raza 
comunelor 
Făurei.
Cum' și-a 
instructorul 
tea în această peri
oadă ?

— Am 
spunea 
idofa că

Plevna, 
Lupșanu. 
organizat 
activitti-

instruc- 
Pîslaru,

iește darea de seamă ? 
trebuie să cuprindă ea ? 
trebuie să cuprindă proiectul 
de hotărîri ? Cum să se des
fășoare adunarea ?

Al doilea punct din planul 
instructorului a fost analizarea 
împreună cu comitetele U.T.M. 
a proiectelor de hotărîri adop
tate în adunările de anul tre
cut. Ce s-a realizat și ce nu 
s-a realizat ? Ce se poate în
deplini din aceste hotărîri în 
perioada de nins la alegeri ?

la activitatea personală în a- 
ceastă perioadă. Dintre cele 3 
organizații de comună de care 
răspunde, două sînt foarte 
bune — Plevna și Lupșanu. La 
Făurei însă mai sînt și orga
nizații de brigăzi unde birou
rile se vor descurca mai greu. 
Fără a neglija pe cei dP la 
Plevna si Lupșanu, instructo
rul și-a concentrat totuși acti
vitatea la Făurei. împreună cu 
membri ai comitetului U.T.M. 
organizației de bază și ai bi
rourilor organizațiilor U.T.M. 
pe brigadă, instructorul a tre
cut la 
seamă.

pregătirea dărilor de

pornit, 
el, de 
— oricît aș 

încerca — chiar la toa
te organizațiile n-o 
să pot fi în același 
timp să le ajut per
sonal In perioada 
stabilită pentru des
fășurarea alegerilor. 
In sectorul de care 
răspund există 28 de 
organizații U.T.M. de 
brigăzi, 4 organizații 
de gospodării, 3 or
ganizații pe comune.

Făcînd această con
statare tovarășul 
Pislaru și-a alcătuit un plan în 
raport de situația organizații
lor din sectorul său.

întîi, si-a zis el, pentru ca 
pregătirea alegerilor să se des_ 
fășoarp bine, este necesar să 
fie foarte bine instruite comi
tetele U.T.M. pe gospodării și 
comune. Accent deci pe aceas
tă instruire, pe munca colec
tivă ne care trebuie s-o desfă
șoare comitetele și întregul ac
tiv U.T.M. Cu răbdare, pîslaru 
a explicat încă o dată cum tre_ 
buie organizate adunările de 
alegeri, el însuși participînd la 
toate celp 3 adunări cu active
le din comunele Plevna, Fău-

Pislaru Florea, instructorul 
cu Dumitru Grigoraș, brigadă 
tehnic de la G.A.C. Plevna.

discuție
raional U.T.M. intr-o 

'em! zoo-

Discuțiile privitoare la acest 
punct au arătat că în perioada 
actuală sînt încă destule de 
făcut pentru ca la adunarea de 
alegeri tinerii să se prezinte 
cu toate angajamentele înde
plinite.

Cînri am vizitat gospodăria 
din Plevna, 
iembrie, am 
zația J.T.M. 
rij vâruiseră
dariei, săpaseră gropi 
plantarea de pomi în 
gospodăriei, unii ajutau 
minarea ultimelor 
zootehnice.

Al treilea punct 
tovarășului Pislaru

duminică 10 no- 
găsit aci organi- 
în acțiune. Tine- 
grajdurile gospo- 

pentru 
curtea 
la ter-

construcții

din planul 
se referă

Una dintre organi
zațiile pe care le-a 
ajutat este cea din 
brigada a 3-a. Secre
tarul U.T.M. Anton 
Vlășceanu este un 
om harnic, activ ; în 
biroul acestei orga
nizații s-a muncit 
însă cam de unul 
singur. Aceeași aten
ție a acordat-o perso
nal instructorul bi
rourilor U.T.M. din 
brigăzile 4 Făurei 
(secretar Nicolae Bra
tu), brigăzile 1 și 2 
satul Zimbru (secre
tari Vasile Iacob și 
Ion Călin). In alte 
părți el s-a folosit 

mult de membrii corni-foarte
tetului raional U.T.M., de acti
vul U.T.M. din comune. Un 
ajutor prețios a primit instruc
torul din partea tovarășului 
Ion Vidu, de exemplu, care a 
îndrumat organizațiile de bri
gadă din comunele Radu Vodă.

...In ziua în care l-am întîl- 
nit, tovarășul Pislaru termina
se prima parte Ti activității 
sale la Făurei — pregătirea a_ 
dunărjlor de alegeri. Venise la 
Plevna să vadă și aci dă
rile de seamă, să discute cu 
birourile despre proiectele de 
hotărîri, să vadă cum se des
fășoară acțiunile tinerilor în 
cadrul gospodăriei. Pe 11 no
iembrie începeau adunările de 
alegeri.

Lucrările mergeau bine șl el 
era mulțumit...

zile în 
loc 
4-a

u citeva 
urmă avusese 
la brigada a 
(Fîntînele) a GAC
din comuna N. 
Bălcescu aduna
rea generală de 

alegeri a organizației de bază 
U.T.M.

Proiectul de hotărîri fusese 
alcătuit pe baza unor consul
tări anterioare cu tinerii, cu 
brigadierul, cu alți colectiviști 
și cuprindea obiectivele princi
pale ale activității viitoare a 
tinerilor din brigadă.

Am vrea să analizăm îm
preună acest proiect de hotă
rîri

„1. Organizația U.T.M. din 
brigada a 4-a va contribui la 
realizarea și depășirea planu
lui de producție al brigăzii pe 
anul 1963—1964 propunîndu-și 
in acest scop următoarele :

a) Mobilizarea tinerilor la 
lucrările de fertilizare a solu
lui pe 40 de hectare prin trans
portul în mod voluntar a can
tităților necesare de gunoi de 
grajd. De pe această suprafață, 
care e cultivată cu griu, urmă
rim să se obțină cu 100 de kg 
de grîu mai mult la nectar față 
de cantitatea planificată".

(Hotărîrea tinerilor din bri
gadă de a fertiliza cele 40 de 
hectare este un act inspirat de 
practica muncii de pînă acum 
a brigăzii. Anul acesta, de pil
dă, pe suprafețele care au 1'ost 
îngrășate s-a obținut un spor 
considerabil de cereale. Prin- 
tr-un calcul simplu, tinerii au 
ajuns la concluzia că ei au po
sibilitatea să execute prin 
muncă voluntară — transpor- 
tînd gunoi de graid — fertili
zarea a 40 de hectare).

,,b) Tinerii, alături de toți 
colectiviștii din brigada a 4-a, 
vor executa la lucrările de în
treținere a porumbului numai 
lucru de bună calitate, în spe
cial prin respectarea calității

prașilelor, a numărului lor și 
mai ales a densității optime, 
astfel ca producția de porumb 
boabe la hectar să crească.

c) Tinerii vor munci, de ase
menea, în așa fel incit pe te
renurile brigăzii să se obțină 
un spor de producție față de 
plan de 150 kg floarea-soarelui 
și 2 000 de kg de sfecla de za
hăr la hectar.

d) La lucrările de însămîn- 
țări vor fi recomandați 10 din
tre cei mai pricepuți tineri co
lectiviști care să lucreze pe se
mănători”.

(De ce erau necesare aceste 
prevederi în proiectul de hotă- 
rîri? Anul acesta producția de

U.T.M. a brigăzii, să-și însu
șească materia predată).

„2. în domeniul muncii pa
triotice organizația își propune 
să realizeze următoarele :

— Plantarea a 250 de pomi 
fructiferi și ornamentali în 
cinta gospodăriei. Gropile 
vor face acum, toamna, 
plantările în primăvară.

— Curățirea și întreținerea 
șanțurilor de pe marginea șo
selelor din satul Fîntînele.

— Vom face două deplasări, 
cu cite 30 de tineri, la pădurea 
Groasa unde vom participa, a- 
lături de tineri din alte gospo
dării, la plantări de puieți.

— întreținerea întregii su-

in
se 

iar

nei în muncă, pentru buna ca
litate a lucrărilor etc."

(De fapt pînă acum activita
tea postului U.T.M. de control 
fusese destul de slabă. Propu- 
nînd acest punct în proiectul 
de hotărîri, tinerii au avut în 
vedere necesitatea de a întări 
munca postului, de a-1 face 
să-și îndeplinească pe deplin 
misiunea).

„4. în domeniul muncii de 
educație, adunarea hotărăște 
să se realizeze următoarele :

a) Propagandista Georgeta 
Cuciuc și cursanții cercului de 
învățământ politic U.T.M., 
„Statutul U.T.M.", vor fi aju
tați de membrii biroului, pen-

COMENTARII LA UN PROIECT
porumb a brigăzii a fost cu 300 
de kg la hectar mai mare decît 
era planificat și decît se obți
nuse cu un an în urmă — un 
an tot așa de secetos. S-a do
vedit că sporul de producție 
provine din calitatea însămîn- 
țărilor, a lucrărilor de între
ținere, prin densitatea optimă. 
De altfel, tovarășul Mihai Ba
dea, brigadier, a fost cel care 
a încuviințat primul aceste ho
tărîri și care i-a ajutat pe ti
neri să-și precizeze și să-și con
cretizeze mai bine 
lor.

Trebuie spus că 
pitol era necesar 
vadă numărul tinerilor înscriși 
la cursurile agrozootehnice de 
trei ani, anii I și II. în
scriși la cursuri sînt 30 de ti
neri. Dar ar fi putut să fie în
scriși toți cei 
organizației.
aceea necesar 
cum vor fl

DE HOTĂRÎRI

propunerile

la acest ca
să se pre-

40 de tineri ai 
Ar fi fost după 

să se prevadă 
ajutați tinerii

cursanți, de către organizația

prafețe de izlaz a satului (70 
de hectare).

— Efectuarea altor lucrări ce 
se vor ivi pe parcurs".

(Toate aceste obiective con
stituie un program minimal de 
activitate pentru tinerii orga
nizației, care nu de puține ori 
s-au constituit în brigadă ute- 
mistă de muncă patriotică. 
Este vorba de lucrări necesare 
pentru îmbogățirea și înfru
musețarea satului lor. Un me
rit al proiectului de hotărîri e 
acela că el prevede exact o- 
biectivele anului 1964 și în fe
lul acesta urmărirea îndeplini
rii lor devine o sarcină ușoară).

„3. Noul birou ales va ajuta 
postul U.T.M. de control să 
desfășoare o activitate susținu
tă pentru menținerea în rîndul 
tinerilor colectiviști a discipli-

tru a ține cu regularitate lec
țiile și seminariile. Propagan
dista va fi ajutată de secreta
rul organizației U.T.M. să-și 
îmbogățească expunerile cu 
exemple concrete din viața și 
munca tinerilor din brigadă. 
Periodic, biroul va analiza mo
dul de desfășurare a 
lor.

b) La adunările 
U.T.M. ca și la serile 
distractive vor fi 
scurte informări politice.

c) 20 de tineri vor obține 
anul viitor insigna de „Prieten 
al cărții". în fața tinerilor, atît 
în perioada de iarnă cît și in 
timpul campaniilor, vor fi 
prezentate recenzii ale unor 
cărți prevăzute în concurs.

(A fost făcută o asemenea 
precizare pentru că pînă acum

cursuri-

generale 
cultural- 

prezentate

pațl mai niult de însușirea lec
țiilor la învățămîntul agrozoo
tehnic, să-i controlați mal des 
pe cei care urmează cursurile. 
Cred, de asemenea, că din bri
gada voastră toți cel 60 de ti
neri trebuie să participe la a- 
ceste cursuri. Lămuriți bine în 
acest 6ens fetele, care anul tre
cut au rămas neantrenate la 
cursurile agrozootehnice.

Președintele le-a vorbit tine
rilor despre necesitatea de a 
organiza acțiuni în sprijinul 
gospodăriei, pentru transportul 
îngrășămintelor pe cîmp, pen
tru dărîmarea digurilor la ore
zarii, pentru sporirea livezii de 
pomi a gospodăriei, pentru 
sporirea suprafeței arabile prin 
defrișări și desecări: „Voi, de 
pildă, ați putea foarte ușor să 
ne ajutați să recuperăm două 
hectare de astfel de teren. Ne 
mai puteți ajuta și la sporirea 
cantității de furaje însilozate, 
la curățirea celor 48 de hectare 
de izlaz"...

Un alt capitol de mare impor
tanță al dării de seamă se com
pleta astfel foarte clar: munca 
viitoare a organizației a căpă
tat, în urma discuției cu pre
ședintele, contururi precise. Co
lectivul de redactare a notat în 
darea de seamă principâfele 
sarcini care le revin titlurilor 
în lumina sarcinilor gospodă- 
rieL

★'
Firesc, colectivul de alcătui

re a dării de seamă s-a mal 
ocupat și de alte laturi ala ac
tivității organizației: de desfă
șurarea învățămîntulul politic 
U.T.M., de unele aspecte ale 
vieții interne de organizația, de 
primiri de membri etc.

O atenție deosebită, s-a acotr 
dat analizării modului în care 
și-au desfășurat activitatea cei 
trei membri ai biroului. Astfel 
s-a realizat o dare de seamă 
care a cuprins principalele pro
bleme ale muncii organizației 
U.T.M. din brigada întîi a 
G.A.C. Axinte. Aceasta a fost 
și părerea comitetului de par
tid; care a apreciat modul de 
alcătuire, conținutul el, propu
nerile cuprinse.

Organizația U.T.M. a brigă- ' 
zii întîi din G.A.C. Axinte, <1 
raionul Lehliu. Se lucrează ■ 
la întocmirea dării de sea- ‘ 
mă. Colectivul de redactare ; 
se consultă cu președintele I 
gospodăriei, tovarășul Efti
mie Bogaciu, șl cu Ion Cos- 
tache, brigadierul. Sugestiile I 
și siaturile primite sînt de | 

un real iolos.

Fotografiile ; I. CUCV

oaooooooooocooooooooocooooooacaocoaoooocS

concursul s-a desfășurat ine
gal. Puțini tineri au primit 
insigna. De altfel adunarea a 
criticat activitatea biblioteca
rei Nadejda Cobzac tocmai 
pentru felul defectuos în care 
s-a desfășurat concursul).

,,d) Pentru intensificarea 
muncii cultural-artistice, în 
perioada de iarnă, biroul orga
nizației, va mobiliza toți tine
rii la activitatea căminului 
cultural în așa fel incit echipa 
de teatru, corul, echipa de 
dansuri, brigada artistică de 
agitație să prezinte cît mai 
multe programe și cu un con
ținut bogat".

(în adunare, în discuțiile 
care au avut loc, a fost criti
cată activitatea slabă a organi
zației U.T.M. în domeniul 
muncii culturale, interesul el 
scăzut față de această latură a 
muncii sale).

,,e) Biroul organizației, cola- 
borînd cu asociația sportivă 
din comună, va antrena pe toți 
tinerii la activitatea sportivă, 
la cucerirea insignei de poli
sportiv".

O altă serie de prevederi se 
referă la viața internă a orga
nizației: periodicitatea adună
rilor generale, ședințele de bi
rou, primiri de membri etc. 
Toate aceste prevederi ale pro
iectului de hotărîri pornesc de 
la necesitatea îmbunătățirii 
vieții interne a organizației 
pentru ca ea să-și poată înde
plini mai bine rolul de orga
nizatoare a creșterii educative 
și politice a utemiștilor din 
brigadă.

Acest proiect de hotărîri este 
un program de viitor al acti
vității tinerilor colectiviști, un 
program întocmit judicios, 
care poartă prin caracterul lui 
concret garanția că va fi în
deplinit.

Pagină realizată de 
MIHAI CARANFIL 
EUGEN FLORESCU
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Activități culturale
9

pentru perioada
de iarnă

Recent, a avut loc. 
plenara Comitetului 
regional' de cultuță și 
artă Suceava, în care 
a-a analizat activitatea 
cultural-educativă în 
perioada de vară, des
fășurarea primei etape 
a celui -de al Vll-lea 
concurs al formațiilor 
artistice de amatori. 
De asemenea, plenara 
a adoptat un plan de 
muncă pentru perioada 
de iarnă. Bilanțul ac
tivităților culturale în 
perioada de vară a evi
dențiat că în satele 
regiunii s-au expus 
aproape 3700 conferin
țe pe diferite teme, au 
fost organizate aproa
pe 150 de acțiuni ale 
brigăzilor științifice,

iar formațiile artistice 
au prezentat 5500 de 
spectacole susținute de 
cei 30.7300 artiști ama
tori, spectacole la care 
au participat 1.190.000 

colectiviști. La sate au 
fost organizate 700 de 
expoziții volante care 
au oglindit realizările 
raioanelor respective și 
ale regiunii.

Din activitățile ce 
s-au stabilit pentru 
perioada de iarnă des
prindem ciclurile de 
conferințe pe teme : 
„Formarea trăsăturilor 
omului nou", „Din 
frumusețile patriei", 
„Astronomia pentru 
toți", precum și con
cursurile „Cine știe, 
cîștigă" organizate în 
colaborare cu comite

tul regional U.T.M. pe 
tema : „Realizările e- 
cortomico-social-cultu- 

rale ale regiunii Su
ceava în anii puterii 
populare" etc.

De asemenea, se va 
organiza, începînd de 
la 1 decembrie 1963 
la 1 martie 1964, Șta
feta culegătorilor de 
folclor. Săptămînal va 
fi organizată „ziua 
bibliotecii". Acestea și 
multe alte acțiuni a- 
nunță pentru perioada 
de iarnă o bogată ac
tivitate cultural-edu
cativă.

A. CĂRUNTU 
corespondentul 

„Sclnteii tineretului" 
pentru regiunea 

Suceava

Noi sate
electrificate

(Urmare din van. I)

tă, rîdc și ea cu mina la gura 
știrbă, dar bagă la cap pentru 
cite zile va avea, că de pro
pria ei neștiință bicisnică ride, 
odată cu tot satul.

Umorul natural, Gheor- 
ghienii și-l folosesc deliberat 
în scopuri limpezi, sănătoase, 
cărora demult le-au dat cu
getul și inima lor. Surisul li 
se adresează celor ce-i încon
joară.

★
Și, în același timp, se și 

naște din stări sufletești co
mune tuturor.

Un exemplu.
In vara anului trecut, Teo

dor, absolvind cursurile Insti
tutului pedagogic, a fost repar
tizat ca profesor de științe na
turale în comuna Fălcoi. A 
fost numit și director al cămi
nului cultural. Soția, venind 
dintr-o altă comună, Greci, l-a 
urmat, devenind învățătoarea 
copiilor dintr-a treia. Gospodă
ria agricolă colectivă din 
Fălcoi era tînără, abia de cîte- 
va lupi. Pornise cu un fond 
destul de modest, dar fălcoie- 
nii și-au pus în minte să re
cupereze timpul irosit. Scurt 
— voiau să devină cît mai 
repede gospodărie milionară. 
Că ambiția nu le depășea pu
terile. s-a văzut în îndîrjirea 
cu care s-au pus pe treabă. In 
toate sectoarele productive se 
învăța din mers, se îndreptau 
pe loc greșelile, se muncea în
desat. . ,De .la pr^ședlntd, ' Ilie 
Joiță, pînă la ultimul' colecti
vist., a existat o mobilizare en
tuziastă, pe termen lung. La 
sfirșitul anului, G.A.C. era e- 
fectiv tnilionară. Numai din 
legume se obținuseră 800 000 
lei. Iar aceia care au făcut să 
se qudă ecoul fidel al lozinci
lor însuflețitoare ce asigurase
ră avîntul colectiv, au fost toc
mai activiștii culturali din co
mună în frunte cu soții Gheor- 
ghian.

„Pe urmele milionului" — 
așa se intitula unul din pro
gramele artistice redactate și 
puse in scenă cu concursul lor. 
El punea in lumină, de pildă, 
munca lui nea Sandu Nicolae 
care, după ce făcuse școală la 
vestiții brigadieri legumicoli 
de la Ișalrtița, adusese știința 
cultivării unor ardei uriași, 
ori a gogoșarilor roșii iviți din 
încrucișări năzdrăvane. Cinte- 
cui despre acest „Miciurin al 
nostru", despre ajutoarele lui, 
brigadierii sectorului legumi
col Țocan, Nicu și Balașa, des
pre victoriile obținute la sec
torul semincer, are nu numai

forța agitatorică, ci și savoarea 
spontaneității. Ga în acest :

„Cele două milioane
Le vom depăși, Țocane !’ 
lnvăț.îndu-i pe tinerii colec

tiviști să recite, să cînte, să 
interpreteze, soții au popu
larizat metodele fruntașilor, 
au subliniat ridicarea gospo
dărească a satului. Arta lor, 
cu tendință prin excelență, și 
localizată riguros în limitele 
comunei:

„De la Valea lui Gtnsacu
Pînă la Chilii — Rudari", 

a țîșnit din realitățile vii ale 
comunei cu promptitudinea 
unui buletin de știri, cu mij
loacele unei estrade, cu efi
ciența unei agitații de la om 
la om.

Tot pentru că exprimă ideile 
și afectele obștei, cînd este ca
zul, zîmbetul devine malițios, 
gluma capătă acid, umorul 
transcede în satiră. Așa că 
despre un chiulău, Gheorghie- 
nii zic că „lucrează ca noi, ca 
voi / numai că din joi în joi"; 
pe un morar cu năravul sper- 
țului îl avertizează că ^po
porul l-a pus la moară / cum 
îl poate da și-afară“; etc.

Dar viața satului nu se re
flectă numai prin cuvînt. 
Bunăstarea intră în casele co
lectiviștilor, trăiască deci jocul, 
trăiască și călușul oltenesc 1 în 
toate comunele pe unde au lu
crat, cei doi au lăsat în urmă 
și cite o echipă de călușari. 
Premiile obținute la felurite 
concursuri subliniază: cite o 
echipă clasa întîi. I-a mers 
vestea lui Teodor Gheorghian, 
că se pricepe — și oamenii 
nu așteptau să fie chemați de 
două ori. Avea de unde alege.

Spiridușul ăla poznaș din el, 
de care aminteam, îl îndemna 
la încă o glumă: alegea pen
tru echipa de călușari numai 
alde Gheorghe. Și erau, slavă 
lumii, destui. Iar după ce îi 
învăța bine jocul, la spectacol 
îi prezenta publicului cam 
așa :

— Joacă Gheorghe al lui 
Ganea, joacă Gicu, adică 
Gheorghe a lu' Trină, joacă 
Gheorghe a lu' Mîndrilă și 
Gheorghe a lu' Foc, mai joacă 
Ghiță Rață, tot Gheorghe și el, 
pe urmă Gheorghe Bărbușoiu 
unu și doi, tatăl și fiul...

„Dar mai avem un Gheorghe.
Păi toți aveți un naș?
Să joci aicea Gheorghe 
Nu cumva să te lași..."
Aplauzele încălzite ale spec

tatorilor răscoleau ambiția că
lușarilor. Data viitoare mai 
bine, măi. Data viitoare să 
zăngăne geamul, să sculăm 
morții, să crape podelele, na /

★

Măcar cîteva rînduri ar tre
bui să consemnez despre surî- 
svfl. celor doi către ziua de mîțy 
ne. Formal, după datele din bu
letinul de identitate, ei încep 
să sc îndepărteze de vîrsta ti
nereții. Dar așa să fie, cînd tot 
ce privește tinerețea, adoles
cența, copilăria, îi privește în
deaproape? Teodor a fost se
cretarul comitetului comunal 
U.T.M. la Osica de Jos; cînd a 
plecat la învățătură, utemiștii 
au ales-o pe Catinca secretar 
in locul lui. Teodor a fost di
rector de cămin cultural la 
Fălcoi, iar cînd recent a fost 
detașat ca secretar al Comite
tului de cultură și artă la ra
ionul Strehaia, Catinca a de

venit directorul căminului tn 
locul lui. Intr-o calitate dau în 
alta, au fost mereu, amî-ndoi, 
în mijlocul tinerilor. „Joile ti
neretului", serile literare, dez
baterile pe teme de educație, 
conferințele științifice, călăto
riile pe hartă, jocurile dis
tractive — tot atîtea punți spre 
tinerețe, spre miine. Pe mulți 
tineri îi știu din școala ele
mentară. Sînt ceva ani la mij
loc, dar uite, Irina Dindirică, 
fosta elevă a Catincăi e și ea 
profesoară azi. Un surîs și în- 
tr-acolo: ce-ți fac elevii, Irino?

Școlarii mai mici, copiii, au 
uneori prilejul să plîngă. Asta 
cînd pleacă învățătorul. „De 
ce plecați? Nu vă mai place la 
noi?" întreabă ei, petreeîndu-i 
pe Gheorghieni la gară. Lacri
ma e naivul lor surîs de dra
goste.

★

Cu trei ani în urmă, prima 
prezentare în ziarul nostru a 
soților Gheorghiani a apărut 
sub titlul „O familie nouă". 
Toate sînt întrutotul valabile. 
Acum, la întîlnire i-am revă
zut. Alături, mereu alături, ca 
doi arbori care și-au împletit 
rădăcinile. Surîdeau. Surisul 
bărbatului: direct, dezvelind 
dinții frumoși, puternici. Suri
sul femeii: ascuns, ureînd spre 
ochi și frunte, abur inefabil.

Pe Teodor am vrut să-l în
treb o clipă dacă i-a închinat 
Catincăi, vreodată, versuri. Am 
.VWAiU.Z#*®’» jenat. Poate că 

~nti' mi'ite-ar fi mărturisit — și 
cred că âr fi avut dreptate.

Dar surîsul spunea destul. El 
e curentul viu și continuu de 
aer proaspăt dintre ei. El e 
mortarul care unifică definitiv 
familia lor nouă.

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru)

In ultimii ani în raionul Brăi
la au fost electrificate 38 de co
mune. In prezent lumina electrb 
că a pătruns în mai mult de ju
mătate din comunele care apar
țin acestui raion, pe uliți, în ca
sele colectiviștilor, la sediile 
gospodăriilor colective și în 
edificiile culturale. Numai în a- 
cest an de pildă au fost electri
ficate în întregime 6 comune 
printre care Golașei, Tudor Via- 
dimirescu, Valea Cînepii, Os- 
manu etc. Totodată, în comune
le Spiru Haret, însurăței și Stăn- 
cuța se execută lucrări de ex
tindere a rețelei electrice.

---- •----- -------

Curs de dans 
în școală

La școala medie nr.5 din Ti
mișoara, la propunerea elevilor 
s-a înființat un curs de dans. 
Pînă acum există dO de ama
tori înstWȘî. înainte de a în
cepe cursul de dans, instructo
rul le-a vorbit elevilor despre 
valoarea estetică a dansului.

LILIANA CRACIUNESCU 
elevă clasa a Xl-a.

B claritate, o limpe
zime de cristal pur 
au versurile aces
tui nou volum al 
pactului Alexan
dru Andrițoiu. în
clinat spre medita

ția gravă, înfiorată, asupra sen
sului măreț al acestui ev tute
lar împlinirilor generoase, poe
tul „Constelației lirei" este tot 
mai învederat un cintăreț al 
armoniei dialectice, al liniștii 
senine înțeleasă ca stare pro
fund creatoare, mediu prielnic 
aspirației umane spre desăvir- 
șire. Sub semnul setei de cu
noaștere și de frumos stă între
gul volum.

Tulburarea poetului care 
năzuiește, precum „cora
bia așteaptă vînturi bune / s-o 
pălmuie frumos, nedureros", un 
acord continuu cu „altitudinea 
veacului’’, exprimă o frumoasă 
aspirație, gnoseolqgică, de a se 
măsura în profunzime cu 
„piscuri tutelare" și de a 
da ghidului „adîncuri și-n- 
nalțime, în spirit de partid". 
Se visează pasăre pregă
tită de zbor și orice semn 
de înălțime îl înfiorează, de la 
zmeul copiilor la „suf-letul vîn- 
tului care-mi cutremură viși
nii". Elemente de cadru și na
tură în genere potențează de 
fapt, printr-o plastică remarca
bilă, valențe etice ale visului 
comunist : „O! dar eu pot să 
mă-nalț mai presus decît toate. 
j Visului meu îi e dat să în
treacă lumina și sunetul’’. 
(Aripi). In asemenea piese, în 
care se autodefinește, Al. An
drițoiu nu este aproape nicăieri 
un descriptiv naturist, nu refa
ce peisaje ca să le contemple 
și ng-și propune să poetizeze 
(lucru pe care, de altfel, îl poa
te realiza foarte bine). Natura 
este aici simbolică pentru că 
atrage atenția omului asupra 
lui însuși, impunîndu-i-se ca o

■ « cutremuri
scoarța pămîntu- 
lul încet, dar eu 
perseverență, epe- 
le, precipitațiile, 
vînturile, mode
lează contururile 

continentelor. Aerul rece po
lar, uriașii ghețari. își schimbă 
din cînd în cînd „tabietul", 
coborînd spre sud. Uscatul se 
prăvale în apele oceanului, 
fundul acestuia se ridică des
coperind munți, văi și cîmpii, 
continente dispar făcînd Ioc 
altora noi, plante și animale 
se pierd în negura vremii și, 
lucru ciudat la prima vedere, 
se schimbă pînă și numărul 
zilelor anului. Jar toate aceste 
evenimente se desfășoară la 
scara de milioane de ori mile
nară a istoriei pămîntului.

Cînd s-au petrecut aceste e- 
venimente și care este înlăn
țuirea lor în timp ? Este cu
prinsă în această întrebare nu 
numai o îndreptățită curiozi
tate științifică, ci și greutatea 
pe care o dă sensul unei mari 
însemnătăți practice. Căci un 
răspuns riguros științific ajută 
— între altele — la înțelegerea 
situației existente pe bătrîna 
noastră planetă, la încadrarea 
ei în timp — între ceea ce a 
existat înaintea erei noastre și 
ceea ce, cu probabilitate, va fi 
în viitorul îndepărtat.

Astăzi, geocronologia posedă 
numeroase metode de măsu
rare a îndepărtatei istorii a 
pămîntului. Cu ajutorul lor se 
poate aprecia, cu destulă exac
titate, înlănțuirea fenomenelor 
de-a lungul mileniilor, secole
lor și, uneori, anilor. Iată însă 
că, nu de multă vreme, arse
nalul acestof mijloace s-a îm
bogățit cu posibilitatea de a 
înregistra uneori și desfășura
rea zilnică a istoriei globului 
terestru.

Sîntem obișnuiți să calculăm 
durata anului la cele 360 de 
zile. Iată însă că — și acest 
lucru a fost dovedit definitiv 
destul de recent — în zbuciu
matul trecut al Pămîntu
lui, anul cuprindea un nu
măr mai mare de zile. A- 
ceasta, în condițiile în care 
perioada sa de revoluție în 
jurul soarelui — adică du
rata anului solar — a rămas 
constantă. Este vorba, deci, de 
o mărire a numărului de zile 
ale anului prin micșorarea du
ratei fiecărei zile în parte. Iar 
lucrul acesta ar fi posibil nu
mai dacă am lua în conside
rare ipoteza că, în trecut, vi

teza dt» rotație a pămîntului în 
jurul axei sale era mai ra
pidă.

O eventualitate asemănătoa
re fusese sugerată încă din a- 
nul 1754,. de Kant, care presu
punea că unele fenom'ene — 
cum ar fi frecarea datorită 
mareelor — ar acționa ca o 
frînâ, încetinind mișcarea de 
rotație. Mai reeent, astronomii 
au ajuns ia concluzia că, în 
urma influenței exercitate de 
soare, lună și alte planete asu
pra pămîntului, viteza rotației 
sale în jurul axei s-ar încetini 
— prelungindu-se în acest fel 
durata zilei. Cele mai recente 
calcule arată că ziua pămîn- 
tească se mărește — la fiecare 
o sută de mii de ani — eu 
două secunde.

Secundele se adună însă. Iar 
dacă se iau în considerație la 
scara de proporție a vîrstei 
pămîntului — așa cum reiese 
ea din calculele bazate pe da
tele furnizate de radioactivi-ANUL CU 400 DE ZILE
tate — se ajunge la concluzia 
că, de pildă, la începutul Cam- 
brianului, o zi era alcătuită 
dintr-un număr de 21 de ore, 
anul cuprinzînd 420 asemenea 
zile...

Acestea sînt însă numai date 
furnizate de astronomie. Pen
tru a-și dovedi pe deplin veri
dicitatea, ele trebuie puse 
față în față cu mărturiile ge
ologice. Ar trebui găsite un
deva — în adîncurile scoarței 
pămîntești, descifrînd fosilele 
rămase din epoca Cambriană 
— dovezi palpabile.

Și iată că asemenea martori 
au fost găsiți. Ei sînt coralii. 
Studiind creșterea acestora, 
savanții. au descoperit urmele 
concrete ale anilor îndepărtați, 
cînd ziua numără mai puțin 
decît 24 de ore.

După cum este cunoscut de 
multă vreme, creșterea corali
lor se face prin secretarea suc
cesivă a unor straturi de cal-

„TUDOR“
Noua producție a studioului 

„București", filmul „Tvdor", 
este inspirat dintr-o perioadă 
frămîntată din istoria patriei 
noastre, perioada pregătirii 
desfășurării răscoalei de 
1821.

„Tudor" este, primul film 
cinematografia romînească, 
care se ocupă de o perioadă 
mai îndepărtată din istoria 
porului nostru.

Scenariul este semnat 
Mihnea Gheorghiu, regia 
Lucian Bratu, care a mai 
Uzat și filmele „In iureș de 
dans" și „Secretul cifrului", iar 
muzica de Gheorghe Dumi
trescu.

In distribuție : Emanoil Pe- 
truț, George Vraca, Lica 
Gheorghiu, Alexandru Giu- 
garu, Geo Barton, Olga Tudo- 
rache, Amza .Pellea, Ion Be- 
soiu, Ernest Mafiei, Ion Di- 
chiseanu, Toma Dimitriu, Fory 
Eterle, Petre Gheorghiu, Lu
minița Iacobescu.

Săptămîna viitoare apare pe 
ecrane încă una din produc
țiile prezentate în „Festivalul 
filmului sovietic’. Este vorba 
de filmul „Să ne trăiești 
Gnat".
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*■ „CONSTELAȚIA LIREI"
oglindă întoarsă spre aspirații 
lăuntrice : „La creasta cu nă
meții, la munții cu aluvii / a- 
cum mi-e dor de fluvii, mi e 
patimă de iluvii. / La piatra cu 
simboluri de zbor și de îndemn 
/ mi-e dor de ape grele ce duc 
ceiăți de lemn' („Dimensiuni").

Aceeași intenție, simbolică, 
întîlnim în „Balada Ierbii", un
de plăpîndul fir strecurat prin 
asfalt" comprimă o „dialectică, 
de preț, subtilă : „e un
zbor încet, dar sigur șl curat, / 
e o lozincă-a noastră, — a tutu
rora / cu care ne-am deprins 
și-am cutezat".

Grandoarea dialectică dis
prețuiește micimea esenței dar 
nu și a formei și alege, prin
tr-o nobilă intenție de generali
zare, „lumina densă din lumi
nă", despică atomul pentru a 
izbucni energiile creatoare, in
tuiește cascada în „fiece strop", 
pentru că „Ne lepădăm de ce-i 
liliputan" : „Nu mai avem 
în noi nimic mărunt / doar sfe
re, sfere limpezi mal există, '/ 
mărindu-se deplin, necontenit, / 
în conștiința-ne socialistă’. 
(Sens). Poetul năzuiește fier
binte spre cliDa cînd „toți eroii 
de pe lume / vor sta ca astre- 
le-n mulțime".

Imaginea viitorului comunist 
exprimă crezul poetului, care 
este un vizionar generos dar 
lucid, tot timpul atent la sensul 
și tendința lucrurilor. Din a- 
ceastă perspectivă trebuie pri
vită înclinația de a cînta fru
moasa desăvîrșire umană, de
venirea, de unde și un pate
tism, destul de reținut, care 
marchează grandiosul lăuntric, 
de substanță etică. O seninăta

te aproape clasică și limpezi
mea cristalină a versului (ca să 
nu mai amintim sumedenia de 
elemente livrești, în bună mă
sură asimilate poetic) împlinesc 
ideea de frumos în creația mal 
recentă a lui Al. Andrițoiu. 
Trebuie precizat însă că senină
tatea de care vorbim nu are 
nimic comun cu o calmă naivi
tate sau cu liniștea superioară, 
rece, și că ea Izvorăște dintr-un 
permanent echilibru al efortu
rilor de cunoaștere și înțele
gere dialectică a complexității 
lumii noastre și de reliefare a 
plenitudinii ei lăuntrice.

Bogăția cromatică a multor 
piese nu este un joc frumos de 
culori, sugestiv armonizate, cl 
exprimă tocmai efervescența 
unor nobile aspirații de frumu
sețe. Portretul zugravului este 
evident pictural, coloristic din
tr-o necesitate de conținut: 
„Zugravul vede, prin odăi, fa
milii, / lumină și încredere șl 
pace. / El zugrăvește împrejur, 
cîntînd, / cu foc și rouă, cu su
rîs și vin, / îneît orice perete, 
rînd pe rînd, / e parcă un ta
blou vibrînd deplin’. Artist, 
acesta creează pentru oameni, 
înfrumusețează pa’atul familiei 
„logodind culori / și ameste- 
cînd cu pensula minuni", îneît 
umana operă îl aureolează ca 
pe un semizeu și'-i conferă vir
tuți miraculoase : „Apoi, cu 
pașii lini, ca de fantomă, / zu
gravul iese răsucind o cheie. / 
Din mină iese cheia policromă 
! de parcă ar fi suflătă-n curcu- 
oeie".

Infuzia de culori, mirificul 
apar ca sublimări Iar nu ca 
simple fantezii, îneît poetul

poate zice despre „Vecinul meu, 
activistul" : „e geamul Iul, în 
nopți tîrzii / chenar de aur șl 
lumină, / iar brațu-i drept, 
printre hîrtii, / cu viitorul se 
îmbină’. Poetul știe să confere 
gestului simplu măreție, rele- 
vînd frumusețea conținută a 
unei stări profund creatoare : 
„Ii văd între pereții albi, / că
runt, cum arde tinerește. In pă
rul său, ca-n munții Alpi, / Ză
pada nu se mai topește"... 
„Ca-n paralelele oglinzi / el se

Cronica 
literară

răsfrlnge-n suprafețe, 7 și P® 
oriunde îl surprinzi, / el e tipar 
de frumusețe".

Deslușim aceeași sete de fru
mos, totodată nevoia de a-1 re
leva, și în poeziile de dragoste, 
îmbătat de culori și arome ve
getale, poetul vede iubirea în- 
tr-un mirific tărîm al florilor 
din lume, rivalizînd cu suspen
datele grădini ale Semiramidei. 
Vîrsta romantică îi trezește 
nostalgii dureroase tocmai pen
tru că „Fără de fiori prin anii 
mei te plimbi, / despodobind 
grădina amintirii". Prin toată 
lirica erotică circulă o drama
tică sete de a reda vibrația 
înaltă a iubirii și nu în puține 
locuri poetul este un emines
cian în simțire, înfiorîndu-se de 
un „dulce chin", presimțindu-și 
iubita în vînturi, în viori și-n 
mar*. Inefabilul reveriei ți vi

sării inundă misterios spațiul : 
„Vibra în jur ceva melodios / 
tiecea prin toate o mișcare lină. 
/ Obiectele suflate în lumină / 
Aveau, ca fructa, sevă și pri
nos".

Convertind mitul în criteriu 
al iubirii înalte, poetul declară:

Eram Tristan danubian pe 
unde-odată / oameni cu dări 
de mînă / își țineau / ibov
nice. cu soldă. / De-aceea azi 
iubesc curat..." Din perspectiva 
acestei năzuințe este eîntată 
dragostea pură, luminoasă, nes
chimbătoare, ba chiar într-o 
poezie („Euritmie”) simțim o 
distanțare luciferică de umbra 
celei care s-a dus mințind : 
„Eu, bogat prin mine / singe 
port de aur și-n el e rece / um
bra de tine / Ai rămas refuz al 
luminii pure, / mi te schimbi 
mereu ca la margini marea. / 
De ia gleznă-n sus vei păstra 
conlure / vagi ca uitarea." Ul
timele versuri conțin un reproș 
usturător, adresat cu superior 
sarcasm. Altădată („Mîhniri") 
invocația se întărește, trădind 
afecțiunea ce mai stăruie încă 
dureros, de vreme ce amintirea 
unei Ane plecată de mult se 
strecoară tulburător în vers • 
„Căci sufletul, în vastu-i uni
vers, / se-adună iar și-mi spune, 
pus pe glume, / să mi te uit și 
să te-ntunic-vers, / pierdut ca 
un inel în aha lume".

Puse sub semnul perfecțiunii 
etice, chemările iubirii comu
nică vibrant, cu patos conținut, 
o pledoarie pentru sentimente 
înalte, proprii acestui portret 
moral : „Optimist mereu, gos
podar al clipei / eu prin srne-mi 
ura șl mă simt asemeni / c-un

destin zvîcnit care, dat aripei, 
/ ride de cremeni".

Liniștea clasică pe care o de
gajă multe versuri, alternată 
cu neliniștea perfecțiunii, per
cepția armoniilor și a conture- 
lor dulci („Toamnele / dorm, 
în gutui, pe polițe, pe scrin. / 
Nu mai sînt forme aspre, zgrun- 
țuroase"), simetriile clare („E 
orice stradă azi cu belvedere / 
culori docile, linii împăcate / 
suit ca un strigăt leneș prin tă
cere / și ca o turlă în spre cla
ritate"), limpezimea translucidă 
„în lumina cea de seară" 
îneît lucrurile se presimt 
într-o viitoare alcătuire („As
cultă, ... / cum cad, cîntînd, Un- 
tînile-n . genunchi. / De-atîta 
cintec, arborii, în trunchi, încă 
de-acum își prevestesc vioara") 
departe de a rămine distincții 
autonome, și deci minore, sînt 
în-poezia lui Al Andrițoiu 
coordonate ale unui univers 
sufletesc receptiv cu generozi
tate la frumosul natural și u- 
man contemporan. „Cine iubeș
te marmura mai mult decît noi? 
/ Cine ascultă viorile mai fru
mos decît noi ? Cine și-ar da 
viața pentru-o pînză-a Renaște
rii ! Și-ar apăra-o, cu pieptul, 
mai dîrzi dfcît noi ?... Cine știe 
ce e frumosul mai mult ' Decît 
noi, comuniștii ?“ — se întrea
bă poetul.

Există, fără îndoială, în acest 
volum piese care nu justifică 
și artistic prețioasa năzuință a 
poetului de a releva infuzia 
frumosului în cele mai diverse 
ipostaze. O calitate de seamă 
a temperamentului său poetic, 
oroarea de prozaic, de materie 
neprelucrată, sa transformă n-

M ACEST

TINERET !“
Producția studioului „Defa" 

— Berlin: „Ah, acest tineret 1“ 
este continuarea filmului 
„Noua prietenă a tatii".

Ne întilnim din nou eu fa
milia inginerului Bach, eroul 
celuilalt film. De data aceasta 
însă în centrul acțiunii nu se 
mai situează inginerul Franz 
Bach, ci fiica sa, adolescenta 
Sabine.

Regia filmului aparține lui 
G. Leopold, care a creat și fil
mul „Noua prietenă a tatii'.

Distribuția este, în general, 
aceeași.

car. La suprafața lor, depune
rile succesive de ealear se xe- 

.-găsese sub forma tftior „modu
lații" ; ecestea se prezintă ca 
niște jierqguJ^rîtăți de creș
tere, avînd o anumită periodi
citate. Ea es-te în lectură,'pro
babil, eu fluctuațiile sezoniere 
ale teniperatyrii. Astfel, vîrsta 
polipului coralifer se 'găsește 
gravâta în călc&r, oofalii Sosili 
putftid -servi nu nwmai -drept 
„calendar", ci și ca „termome
tru" al trecutului.

Să privim îrisa rrtei îndea
proape-acest fenOfMen. "Studi- 
4ndu-se suprafața cajsarului, 
s-a constatat că. adesea, ea 
este brăzdată de strlâțiuni 

■foar"e fine. Și acestea repre
zintă, indiscuta-bil, flueiuații 
regulate in -caxbonatul de cal
ciu secretat.

Care este însă semnificația 
în timp a acestui fenomen ?

Se crede că striatiunile a- 
mintite.sînt legate de existen
ta unei variații zilnice în de
punerea calcarului. Prin me
toda trasorilor radioacti-vi s-a 
demonstrat, intr-adevăr, faptul 
că ritmul de absorbție a car- 
bonatului de calciu de către 
corali trece de la un minimum 
în Cursul nopții, la un maxi
mum în cursul zilei.

S-a calculat numărul striați- 
unilor existente la suprafața 
unui coral actual și s-au găsit 
360 asemenea urme. S-a trecut 

■apoi ia studierea coralilor fo
sili și rezultatele obținute au 
fost uimitoare. S-au găsit, de 
pildă, în cazul unor corali fo
sili din Devonianul mediu, 385 
—400 striațiuni. Iată deci do
vada paleontologică a unei 
ipoteze astronomice : „anul"... 
devonian cuprindea mai multe 
zile decît anul nostru !

Datele cronologiei terestre 
sînt astăzi temeinic statornici
te și ele se înșiră cu miliarde 
de ani în urmă, dînd o lovitu
ră puternică „teoriei" creatio- 
niste. Ele au fost stabilite pe 
baza a numeroase metode ști
ințifice, cum sînt studierea 
inelelor concentrice de creș
tere a'arborilor a căror frec
ventă înregistrează trecerea 
anumitor fenomene, analizarea 
perturbărilor în atitudinea 
„cerească", a pămîntului, care 
influențează cantitatea de ra
diații solare primite de către 
glob și, în consecință, clima, 
sau descifrarea „tainelor" mi
neralelor radioactive — dintre 
care unele erau prezente în 
perioada de început a planetei 
noastre. Iar studiul structurii 
atomilor ne poartă spre tim
puri mai îndepărtate, descope
rind legătura dintre sistemul 
nostru solar și alte corpuri 
cerești care și-au înscris mai 
de timpuriu prezența în gigan
ticul calendar al universului.

A. DUNĂREANU
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neori în defect și anume, atun
ci cînd această materie este cu 
ostentație filtrată, decantată 
pînă la caligrafie subțire. Me- 
taforicizarea excesivă, fără a ti 
arborescentă diluează substan
ța poetică vie, face emoția de. 
bilă și minoră. Atrăgîndu-i poe
tului atenția asupra unor defi
ciențe de această natură, critici 
taientati n-au pus în valoare, 
cu aceeași fineță cu care au fil
trat impuritățile, latura durabi
lă a creației lui Andrițoiu, mai 
mult, o cronică recent apărută, 
concedînd că poetul este „pro
digios și profund" îi recomati. 
dă" alte cadre (I) și altă tona
litate" (I). Nu ne îndoim de 
bunele intenții ale acestor cri
tici, dar trebuie să observăm 
că plăcerea cu care s-au lăsat 
furați de stabilirea filiațiilor li 
terare i-a împiedicat să-și des
fășoare aceeași vervă critică 
intr.o analiză la obiect, să cer
ceteze minuțios universul poe
tic în laturile lui durabile șt 
foarte fertile, luînd în conside
rare nu doar madrigalul, „ba
lada mică" și cantilena (în nici 
un caz condamnabile de la dis
tantă I) ci și mult mai nume
roasele bucăli de inspirație ma
joră, unele de-a dreptul anlo. 
logice. S-ar fi observat, astfel, 
că poezii de „o limpede ținută 
clasică" —, cum zice, concluzîv, 
unul dintre comentatori — tra
duc, mai mult decît un gust 
particular, o aspirație majoră, 
de punere în evidentă a fru
museții interioare a eroului li
ric, nu altul decît omul zilelor 
noastre însetat de frumos. Pe 
de altă parle, cercetînd cu mai 
multă atenție lirica erotică din 
„Constelația lirei", dar nu nu
mai aceasta, lectorul poate ob
serva natura adesea drama
tică a lirismului, adică o tră
sătura antiidilică, de loc mi
noră.

C. STĂNESCU

Cinematografe
Harakiri — cinemascop : Patrii 

(10 ; 12,45 ' 15'3° I i8A5 I 21 i)' 
București (8,30 ; 11 : 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ;), Grivița (10 ; 12,45 ;
15.30 ; 18,15 f 21)- A dispărut o 
navă : Republica (8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,45 î 1-9 l 21'15)' 
Capitol (8,30 ; 10,30 ; 12,45 l l
17.15 ; 19,30 ; 21,45), Excelsior 
(10 ; 12,15 l 14'3° i ^6/45 <’ 29 î 
21,15). Ucigașul plătit — cinema
scop : Carpați (10 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 I 21)' Melodia (10 ; 
12 ; 14,30 ; 16,45 i f 21b lu
ceafărul (15 ; 17 ; 19 ; 21). Printre 
oameni buni : Feroviar (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Aurora 
(10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Bate toba — cinemascop : Tinere
tului (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 <’ 
20,30), înfrățirea între popoare 
(14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). La 
vîrsta dragostei : Victoria (10;
12.15 > 14'3° 1 16,30 ; 18,30 ;
20,30), Flamura (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 f 20/30)- Electra : Central 
(9,70 ; 11,45 l 14 ; 16,15 ; 18,45 l 
21), Tomis (9; 11,15; 13A0'' 15A5>
18 ; 21,15), Miorița (9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 I 2I), Modern
(10; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 :
21 ;). Misterele Parisului — cine
mascop : Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 9,45 pînă la 
orele 13,45, după-amiază 16 ;
18.15 ; 20,30). Ultimul tren din 
Gun Hill ; Union (11 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21). Program special pentru
copii la orele 10 la cinematograful 
Doina. O viață : Doina (11,30 ; 
14,30; 1630; 18,30; 20,30).
Cucerirea EVerestului : Timpuri 
Noi (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17/19 ; 
21), Flacăra (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Dacia (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21). Trei plus două — cine
mascop : Buzești (14,15 ; 16,30 ; 
18,45 l 2i), Drumul Serii (16 ; 18 ;
20) . Codin : Cultural (15 ; 17 ; 
19 ; 21), Crîngași (16 ; 18,15 î
20.30) , Vitan (15 ; 17 ; 19 ; 20,45). 
Taxiul morții : Bucegi (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 f 20,30), Arta (16 ;
18.15 f 20,30). Umbre albe — ci
nemascop : Unirea (15 ; 17 ; 19 ;
21) . Escondida : Munca (15 ; 17 ;
19 ; 21). Valsul nemuritor : Popu
lar (14,30 ; 16,30 ; 18,45 I 21), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Scri
soare de la o necunoscută : Mo
șilor (15; 17; 19; 21). Balada hu
sarilor : Cosmos (16 ; 18 ; 20). 
Idiotul : Viitorul (16 ; 18,15 ”
20.30) . Strict secret — cinema
scop : Colentina (16 ; 18,15 ! 
20,30).

Televiziune
Duminică 17 noiembrie 1963

Orele 8,50 — G'imnastica de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tine
retul școlar. 10,30 — Rețeta 
gospodinei. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. 12,30 — transmi
sie alternativă de la Stadionul 
Republicii din Capitală și de 
la Moscova — aspecte de la 
întîlnirile de fotbal dintre 
echipele : Rapid — Siderurgi- 
stul și Progresul — Steagul 
Roșu. Transmisie de la întîl
nirile de hochei dintre echi
pele Uniunii Sovietice și Ca
nadei. 18,00 — Varietăți.
Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radiodifuziunii. 
19,00 — Jurnalul televiziunii.
19.15 — Partea a doua a emi
siunii de varietăți. 20,30 —
Oameni de afaceri. In înche
iere — Buletin de știri, sport 
și bu1 .tin meteorologic.



la șantierul Combinatului de îngrășăminte Primirea de către tovarășul

Alexandru Blrlădeanu,

chimice de la Turnu-Măgurele i xecretarulul C. A. E. R.

(Urmare din pag. I)

acid «ulfurlc în trimestrul II 
al anului 1964, adică la un an 
da la așezarea primilor plloțl. 
Cea de-a doua fabrică a com
binatului, cea de îngrășăminte 
complexe, urmează să intre în 
probe tehnologice în ultimul 
trimestru al anului viitor.

Ing. Gh. Marinescu, directo
rul întreprinderii de construc
ții și montaj București din 
cadrul Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei și ing 
Ion Chirilă, șeful grupului de 
șantiere, au înfățișat oaspeților 
modul de organizare a lucră
rilor pe șantierul combinatu
lui : în timp ce la primele fa
brici se montează utilaje, la 
altele se execută construcțiile 
sau fundațiile. Paralel conti
nuă amenajarea platformei.

In plină construcție sînt de
pozitele de pirită și apatită, 
acid sulfuric și îngrășăminte. 
Se execută, de asemenea, lu
crări de racordare la calea fe
rată, precum și amenajări 
portuare.

La stabilirea locului de con
strucție s-a urmărit folosirea 
cît mai bună a posibilităților 
de transport pe Dunăre.

Asigurarea unei căi de tran
sport ieftin are o deosebită 
importanță, deoarece activita
tea combinatului va determina 
un volum foarte mare de 
transporturi — circa 1 500 000 
tone anual.

Combinatul folosește două 
materii prime de bază — pirita 
și apatita. Pirita, provenită 
din zăcămintele de la Moldova 
Nouă, va fi adusă la Turnu 
Măgurele pe Dunăre. Tot pe 
calea apel va ajunge la com
binat și apatita procurată din

Import Expediere» îngrășă
mintelor în diferite tone agri
cole ale țării, precum și a ml- 
nereuh." da fler, rezultat din 
cenușele de pirită, spre Com
binatului de la Galați se va 
face, de asemenea, pe cale flu
vială.

O atenție deosebită s-a acor
dat mecanizării complexe a 
lucrărilor de încărcări și des
cărcări. O rețea de lungi benzi 
transportoare va lega direct 
navele de pe Dunăre cu ma
gaziile de materii prime și 

produse finite ale combina
tului.

Conducerea combinatului se 
preocupă încă de pe acum de 
pregătirea viitoarelor cadre, 
care vor lucra la modernele 
instalații. în școala profesio
nală din Turnu-Măgurele în
vață. 31)0 de elevi din oraș și 
împrejurimi, iar alți 200 de 
elevi au fost trimiși să învețe 
în școli de pe lîngă unități cu 
același profil. Fabricile de în
grășăminte mai „vîrstnice* 

sprijină tînărul combinat în 
specializarea de muncitori. La 
Năvodari, de pildă, la fabrica 
de acid sulfuric, se pregătesc 
80 de muncitori care vor de
servi prima instalație a com
binatului dunărean.

Coordonatorul general 
proiectării este Institutul
proiectări pentru industria 
anorganică și metale neferoase 
(I.P.R.A.N.).

Datorită tehnologiei moder- 
nivelului 

a uti- 
dotate 

pro- 
la un 

în

al 
de

ne de fabricație și 
ridicat de automatizare 
lajelor cu care vor fi 
unitățile combinatului, 
dusele vor fi realizate
preț de cost mal redus, 
comparație cu fabricile simi
lare, la Combinatul Turnu-Mă-

gurele prețul de cost va fl mal 
mic cu 30 la sută la acid »ul- 
furlc și cu 25 la sută la amo
niac.

La utilarea fabricilor com
binatului, o contribuție de sea
mă aduce Industria noastră 
constructoare de mașini — în
deosebi Uzinele „Grivița Ro
șie”, „Independența" — Sibiu, 
„Vulcan”. Uzinele din Bocșa 
Romînă furnizează construcții
le metalice ale secțiilor indus
triale. Tehnologia de fabrica
ție a unor produse și diferite 
utilaje speciale au fost achizi
ționate de la firmele „Lurgi“ 
și „Uhde” dinR.F.G., E.N.S.A. 
din grupul Schneider din 
Franța.

...Pe șantierul combinatului 
de pe malul Dunării pulsează 
ritmul viu al muncii. Graficele 
întrecerii socialiste oglindesc 
succesele constructorilor și 
montorilor care s-au angajat 
să execute lucrările la’terme- 
nul stabilit și de bună cali
tate.

In discuțiile avute cu specia
liștii șantierului, conducătorii 
de partid și de stat s-au inte
resat de felul cum se asigură 
aprovizionarea ritmică cu ma
teriale și utilaje, de metodele 
avansate folosite în construcții 
și Ia montaj. Conducătorii șan
tierului au arătat că, datorită 
sprijinului partidului și gu
vernului, există toate condi
țiile ca instalațiile combina
tului să intre în funcțiune po
trivit prevederilor planului.

In timpul vizitei pe șantier, 
ca și Ia plecare, oaspeții au 
fost salutați cu multă însufle
țire de sute de constructori șl 
locuitori ai orașului Turnu- 
Măgurele.

Tovarășul Alexandru 
deanu, vicepreședinta al 
■iliulul de Miniștri al 
bllcll Populara Romîne,
președinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului de A- 
jutor 
primit 
N. V. 
munci
cretariatul C.A.E.R., în legă
tură cu pregătirea ședinței a 
X-a a Comitetului Executiv.

Bîrlă- 
Con-

Repu- 
actual

Economic Reciproc, a 
pe secretarul C.A.E.R., 

Fadeev, și lucrători cu 
de răspundere din se

-------•-------Informații• •

Simion Pop, secretar al U- 
niunii Scriitorilor din R. P. 
Romînă, și Eugen Simion, cri
tic literar, au plecat în R. P. 
Bulgaria pentru a participa la 
a 50-a aniversare a Uniunii 
Scriitorilor Bulgari.

★
La Poiana Brașov s-au des

fășurat în zilele de 15 și 16 
noiembrie lucrările simpozio
nului privind bolile corona
relor — metodele de diagnos
tic și tratament. La dezbateri 
au participat academicieni, 
profesori universitari și medici 
specialiști din întreaga țară.

★
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra” și-a îmbogățit reperto
riul cu o nouă piesă originală 
„Taina" de Horia Stancu, pre
zentată sîmbătă seara în pre
mieră pe scena sălii din Bd. 
Schitu Măgureanu.

Activitate intensă la cercul de aeromodele de la Casa pionie
rilor din Brașov.

Foto : N. STELORIAN

Sesiunea Comisiei mixte
romîno iugoslave de colaborare

tehnico-științifică
Intre 7 șl 15 noiembrie 1963 

t-e ținut la București cea de-a 
V-a sesiune a Comisiei mixte 
romîno-lugoslave de colabora
re tehnico-științifică.

Comisia 
vltatea de 
științifică 
IV-a șl a

Comisia 
tru îmbunătățirea și extinde
rea în continuare a colaborării 
tehnico-științifice între cele 
două țări.

Conform protocolului sem
nat, părțile își vor acorda aju
tor reciproc în domeniul In
dustriei petrolului, energiei 
electrice. Industriei chimice, 
Industriei construcțiilor de 
mașini, precum și în domeniul 
industriei alimentare și în alte 
domenii.

Delegația Iugoslavă a vizitat 
diverse întreprinderi indus
triale și obiective culturale din 
R. P. Romînă.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de adjunctul 
ministrului construcțiilor de 
mașini, Tiberiu Abrihan, iar

a constatat că actl- 
colaborare tehnico- 
între sesiunile a 

V-a a fost rodnică, 
a luat măsuri pen-

din partea iugoslavă de ad- 
junctul secretarului Vecel Exe
cutive Federative pentru In
dustrie, Birovljev Milorad.

La semnare au fost prezenți 
Gh. Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R. P. 
Romîne, precum și Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.S F. 
Iugoslavia la București.

Sesiunea s-a desfășurat în
tr-un spirit de prietenie și co
laborare frățească.

Simpozion cu tema: 
IntroducereaM

medicamentelor noi în
terapeutică“

„Ștafeta" a fost
preluată cu bine

vMaUlDACIILl

★
Reprezentanți ai formației 

de muzică de cameră „Pail- 
lard“ din Franța s-au întîlnit 
la hotelul Athenee Palace cu 
ziariști din Capitală. Răspun- 
zînd întrebărilor puse artiștii 
oaspeți au vorbit despre acti
vitatea și repertoriul formației 
precum și despre unele pro
bleme de interpretare muzi
cală. Ei s-au interesat de crea
ția compozitorilor noștri în 
domeniul muzicii de cameră.

Mariana Codrescu — Sînni- 
colau Mare.

Monumentul „Tropaeum 
Traiani” care se află în apro
pierea comunei, Adamclisi din 
regiunea Dobrogea a fost ri
dicat de împăratul Traian în 
urma unei victorii asupra ge- 
to-dacilor. Acest monument, 
pe lingă valoarea sa artistică, 
este și unul din izvoarele im
portante care contribuie la re
constituirea vieții economice 
și sociale a geto-dacilor, cît și 
altor triburi din sud-estul ță
rii noastre în acea perioadă.

aveți terminată școala media 
de cultură generală cu examen 
de maturitate. Școala tehnică 
agricolă și școala tehnică de 
maiștri nu echivalează cu școa
la medie de cultură generală șl

Croitoru I<Mr ■ — Petreșeni.
Sesizarea dumneavoastră a 

fost justă. Trustul de construc
ții și montaje cărbune-Bucu- 
rești a comunicat ziarului nos
tru că începînd cu data de 1 
octombrie, și la șantierul Co- 
roești, au fost organizate 
cursuri de ridicare a califică
rii profesionale, la care parti
cipă și un mare număr de ti
neri de pe șantier.

să urmați cursurile Facultății 
de istorie din cadrul Universi
tății — București și doriți să 
vă pregătiți încă de pe acum, 
dar nu cunoașteți materiile la 
care se dau examene la admi
tere. Atît pentru dumneavoas
tră, cît și pentru alți tineri 
care ne-au pus aceeași între
bare, publicăm răspunsul mai 
jos.

La Facultatea de istorie, pre
cum și la secțiile de istorie din 
cadrul altor facultăți se vor da 
probe la :

— Limba 
nă — scris

— Istoria 
oral ;

— Istoria
In total 5 probe. La exame

nul de admitere la limba ro- 
mină vi se cere și gramatică.

și literatura romî- 
și oral ;
R.P.R. — scris și

universală — oral.

4

Popa Ion, Mihail Ștefănescu 
— Caracal.

Chiar dacă nu ați împlinit 
încă vîrsta de 18 ani, dar lu
crați în producție de 11 luni 
de zile fără întrerupere, aveți 
dreptul la un concediu legal 
de odihnă, de 18 zile lucră
toare.

Plata concediului de odihnă 
se face anticipat și se calcu
lează după cîștigul mediu pe 
ultimele 12 luni.

nici nu puteți susține examene 
de diferență. Pentru a vă com
pleta studiile vă puteți înscrie 
în clasa a VIII-a a celei mai 
apropiate școli medii care are 
secție fără frecvență sau sec
ție serală.

Radu Marin — Brăila, Nclu 
Segărceanu — comuna Goicea 
Mare, raionul Segarcea, Epu- 
ran Genoveva, Ciorîia Dorina 
— comuna Ianca, raionul Se
garcea.

Pentru a urma cursurile u- 
nui institut ds învățămînt su
perior (inclusiv cursurile insti
tutului agronomic) trebuie să

Ionel Munteanu, Elena Pan- 
duru — Oradea.

In conformitate cu hotărîrl- 
le în vigoare, întreprinderea 
pentru colectarea metalelor a- 
cordă trimestrial premii în o- 
biecte utemiștilor, pionierilor, 
studenților și altor categorii 
de oameni care s-au evidențiat 
în acțiunea de colectare a me- 
talelor vechi de la populație. 
Aceste premii se acordă ace
lora care au strîns cele mal 
mari cantități de metale ve
chi. Ele au o valoare cuprinsă 
între 50—300 lei.

I.uliadu Viorica — Buzău.
După cum ne-ați scris, vreți

s
O 
n
T

★
Pianista Maria Cherogeorge 

din Grecia, sosită de curînd în 
țara noastră, a fost solista con
certului Orchestrei simfonice a 
Filarmonicii 
Enescu”, 
seara, în 
ziunii.

Ea a
nr. 5 în Mi bemol major pentru 
pian și orchestră de Befethoven. 
în program au mai figurat Sim
fonia K. V. Anhang 216 în Si 
bemol major de Mozart, Inter
ludiu pentru două orchestre de 
coarde de Mircea Istrate (în 
primă audiție) și suita de balet 
în 3 acte „Joc de cărți” de Stra- 
vînșki.. -T- mli-robo

Concertul a fost dirijat de 
Mircea Cristescu.

de Stat „George 
prezentat sîmbătă 

Studioul Radiotelevi-

Interpretat Concertul

(Agerpres)

venimentele se pe- 
trecură cam în a- 
celași timn. în 
secția sape-foraj a 
Uzinei „1 Mai" din 
Ploiești se termi
nase montarea ul

timei mașini dintr-un lot mai 
mare de strunguri cu co
mandă program.. Cam tot a- 
tunci sosiră în secție și cîțiva 
absolvenți ai școlii profesio
nale repartizați în uzină ca 
strungari. De cum văzură ma
șinile de culoare vernil, nou- 
nouțe, băieții nu-și mal luară. 
ochii de la ele. Astfel că mima 
lor zi de muncă fu de fapt o 
studiere a mașinilor cu co- 
mandă-program.

— Ei cum vi se pare la noi? 
— îi întîmpină a doua zi șeful 
secției. Apoi, tot el adăugă 
,.O să vă placă, sînt sigur. Cine 
n-ar vrea să lucreze ve noile 
mașini".

Tinerii nu pricepură de la 
început ce vrea să spună șelul 
secției. Abia mai tîrziu înțele
seră că e vorba, de fapt, de 
repartizarea lor la noile ma
șini. Inginerul Aurel Divolan 
îl chemase la el și pe maistrul. 
Dumitru Stroe. „îți dăm ne 
mînă — spusese acesta — cea 
mai tînără promoție de strun
gari. Vezi cum îi crești. Ei vor 
lucra îm uzină nu un an-doi ci 
o viață de om".

Strungurile cu comandă-pro- 
gram sînt mașini universale da 
o înaltă tehnicitate care exe
cută deodată nu mai puțin-de 
10 operații. Cine să lucreze la 
aceste mașini nu era o treabă 
pe care s-o rezolvi doar de 
moment. „în fond — și-a zis

conducerea secției — pe ori 
cine am repartiza să lucreze 
aici tot are nevoie de o perioa
da de pregătire pentru însu
șirea sistemului de funcționare 
a mașinilor. Pe cîhd băieții a- 
ceștia, odată crescuți, îi vom 
avea multă, vreme de azi îna
inte, ca strungari de înaltă ca
lificare".

Hotărîrea conducerii secției 
fu primită cu oarecare reți
nere. Chiar și unii maiștri își 
arătară rezerva față de ea: 
„Sînt încă prea tineri pentru 
asemenea mașini". Maistrul 
Stroe se făcu că nu aude vor
bele astea. Porni la treabă ca 
omul care știa că din mîinile 
lui trebuie să iasă o promoție 
de strungari stămni pe mese
rie. Și nu pregetă nimic pentru 
a ăjunge 
Făcu din atelier a doua casă. 
Lucră cu fiecare tînăr la mî- 
nuirea butoanelor de comandă, 
la reglarea mașinilor pînă se 
convinse că ei reușesc să-și 
impună competența de mese
riaș in fața strungului.

Tinerii dovediră multă am
biție. Se străduiră să învețe to
tul cît mai bine. Aceasta îl 
bucură și mai mult pe maistru, 
îi plăcu și faptul că băieții pri
viseră cu multă seriozitate în
crederea acordată de conduce
rea secției. încă din primele 
zile ceruseră recomandare pen
tru a se înscrie la liceul seral.

Nu-i rău că vreți să învă- 
țați — le spusese maistrul. E 

■chiar necesar. Reglarea unei 
asemenea mașini, adăptdrea ei 
la o piesă sau alta (și trebuie 
spus că strungurile cu coman- 
dă-program se pot adapta la

la acest rezultat.

piese de orice formă geometri
că) cere să ai cunoștințe de 
matematică și mecanică, nu 
glumă. Și băieții reușiră, ma
joritatea dintre ei, la exame
nul de admitere de la liceul 
seral. învățau ziua în uzină și 
seara în școală. în fiecare zi de 
practică și fiecare oră de învă
țătură iși uniră puterile în stă
pânirea multiplelor comenzi 
ale strungurilor — fie că era 
vorba de Ion Păun sau Nicolae 
Pană, fie că era vorba de Vir
gil Iordache ori Constantin 
Dragomir. Pe noile mașini se 
trecu, mai repede decit era 
prevăzut, la sistemul de lucru 
în acord. Și nici unul dintre 
tinerii strungari de pe automa
te nu rămase sub normă. Dim
potrivă. Pe citeva dintre ma
șini — la cele la care lucrează 
Stelian Niță, Ion Olaru și alții 
flutură acum cele dinții stegu- 
lețe de muncitori evidențiați 
în întrecerea socialistă. Sînt 
desigur primele „trofee" ale 
unor oameni riflați la începutul 
unui drum Tung în meserie. 
Ele vestesc că noua promoție 
de strungari a preluat cu bine 
ștafeta muncii.

Sîmbătă, în ultima zi a lu
crărilor Conferinței naționale 
de farmacie a fost organizat 
simpozionul cu tema : „Intro
ducerea medicamentelor noi 
în terapeutică".

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof. univ. dr. 
P. Ionescu Stoian, directorul 
Institutului pentru controlul 
de stat al medicamentelor și 
de cercetări farmaceutice. Cu- 
prinzînd nouă referate susți
nute de specialiști romîni și 
de delegați străini, simpozio
nul a abordat cele mai variate 
aspecte privind folosirea în 
terapeutică a ultimelor medi
camente apărute în lume, de 
la controlul și experimentarea 
lor farmacologică, biologică și 
clinică și pînă la aspectul or
ganizatoric și legislativ.

Seara, în aula Universității 
din București a avut loc șe
dința plenară de închidere a 
Conferinței. Prof univ. dr- Gh. 
Ciogolea, decanul Facultății 
de farmacie din București, a 
arătat că prin ce]e peste 200 
de lucrări de specialitate pre
zentate în cadrul Confe
rinței de cercetători romîni 
și străini, Conferința națio

nală de farmacie se înscrie ca 
o importantă manifestare ști
ințifică, 
practice 
nătătii 
noastră.

Totodată, conferința a prile
juit un valoros schimb de ex
periență între specialiștii ro
mîni și specialiștii străini în 
domeniul farmaciei.

(Agerpres)

plină de învățăminte 
pentru ocrotirea să- 
populației din țara

C. PRIESCU

Grija pentru ocrotirea sănătății marinarilor 
și muncitorilor portuari L flî .’Ti*
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„Concursul pentru insigna
de polisportiv"

PE SCURT 8
8

i ii 1 > Jt i u ujj, 
r lneril muncitori șl 

tehnicieni da pa 
șantierele da con
strucții din Capi
tală s-au obișnuit 
să-și petreacă 
timpul liber parti-

cipînd la pasionante întreceri 
sportive de masă. Mai în fiecare 
duminică, ei se întîlnesc la noul 
complex sportiv amenajat în 
apropiere de stăvilarul de la 
Ciurel, unde sînt programate 
interesante jocuri de volei, 
fotbal, concursuri de atletism, 
lupte etc. Baza sportivă da lin
gă Ciurel a găzduit, într-un ca
dru festiv, primele întreceri în 
cadrul „Concursului pentru cu
cerirea insignei de polisportiv". 
Aici erau prezenți pesle 200 de 
tineri muncitori de la mai multe 
întreprinderi și șantiere de con
strucții din București. In vede
rea acestei competiții, tinerii 
concurenți s-au pregătit intens, 
astfel că primele întreceri 
bucurat de succes.

...Mai întîi, au avut loc 
cursuri pentru trecerea
melor la triatlonul de atletism. 
Pe listele participanților se a- 
flau numeroși utemiști, fruntași 
în producție, cum sînt : Grigore 
Pătrașcu, dulgher, Ilie Constan-

tin, dulgher, Ion Florea, moza
icar, Vasil0 Dragnea, zugrav, 
Eugen Cimpoieru, zidar, Con
stantin Mendela, Instalator șl 
alții. Ei s-au dovedit la fel de 
iscusiți șl la acesta atractiva 
întreceri sportive.

Concurenții sînt împărțiți în 
mai multe grupa și apoi se dă 
startul în prima probă de vi
teză i 100 m. plat. După o dis-

La start, tineri
constructori
din Capitală

s-au

con- 
nor-

pută dîrză, tînărul zugrav Va- 
sile Dragnea reușește să treacă 
primul linia de sosire, fiind cro
nometrat cu : 13,5 secunde. Iată, 
însă că, în grupa următoare, 
colegul său, George Cioraru, 
obține un timp mai bun, 13,4 
secunde. Dar, lupta cu... zeci
mile de secundă abia începe... 
Astfel, asistăm, în continuare, 
la o întrecere pasionantă pen
tru realizarea unui rezultat cît 
mai bun. Utemistul Stan Antim, 
instalator, a parcurs 100 m. în

Ion Tătaru, in- 
cronometrat cu 

Dumitru Lungu,

13,2 secunde i 
stalator, este 
13 secunde ;
mecanic, obține 12,8 secunde i 
Eugen Cimpoieru, zidar, reali
zează 12,3 secunde.

Disputate au fost șl întrece
rile la probele de arunca
rea greutății și săritura în lun
gime. Aici, cele mai bune re
zultate le-a obținut tînărul Eu
gen Paul, de la I.C.M. 1. El a 
aruncat greutatea peste linia de 
10 m și a sărit 4,70 m. Rezultate 
remarcabile au obținut și tine
rii muncitori : Păun Bădiță, dul
gher, Ion Mareși, mozaicar. Ion 
Oprea, sudor etc.

După două ore de concurs a- 
proape 100 de concurenți au 
cucerit probele triatlonului : In 
completarea programului spor
tiv Qu mai avut loc meciuri de 
volei, fotbal, jocuri distractive, 
iar în sala clubului, maestrul 
sportului Victor Ciociltea, a dat 
un simultan de șah la 18 mese.

Tinerii constructori au petre
cut citeva ore plăcute în tovă
rășia unor atractive discipline 
sportive. Asemenea manifestări 
sportive se vor desfășura la fie
care sfîrșit de săptămînă.

1 • Premiul 
pentru cel mai 
bun portar de 
fotbal al anu
lui 1963, Insti
tuit de revista 
sovietică „O- 
goniok' a fost 

Lev Iașin, care a 
acesta cu succes

S. SPIREA

Hunedoara, văzută de 

dealul Chizldului

decernat lui 
apărat anul
poarta echipei Dinamo Mosco
va, a selecționatei U.R.S.S. și 
a „echipei lumii’ în meciul cu 
Anglia.

• Astăzi se desfășoară me
ciurile celei de-a 10-a etape a 
campionatului cat. A de fot
bal. In Capitală pe stadionul 
Republicii vor avea loc două 
jocuri : Rapid — Siderurgistul 
(ora 12,30) și Progresul — Stea
gul Roșu Brașov (ora 14,15).

Intîlnirila din provincie : 
U.T. Arad — Dinamo Bucu
rești ; Știința Cluj — Steaua ; 
Știința Timișoara — C.S.M.S. 
Iași ; Farul Constanța — Cri- 
șul Oradea ; Petrolul Ploiești 
— Dinamo Pitești.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite alternativ de la 
București și Constanța aspec
te din repriza a doua a meciu
rilor Progresul — Steagul Ro
șu șl Farul — Crișul. Trans
misia se va face pe programul 
I, cu începere de la orele 15,15.

(Agerpres)

Foto : VIRGIL ONO1U 
corespondent voluntar
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'Asistența sanitară a mari
narilor aflați în cursă pe mări 
ți oceane este asigurată prin 
dotarea fiecărei nave cu o tn- 
firmerie-dispensar, deservită 
de mediei de bord ?i personal 
medical eu calificare cores
punzătoare. In plus marinarii 
H muncitorii 
dispoziție un 
eu o secție 
da chirurgie,
logic și fizioterapie, două poli
clinici, un dispensar și un ca
binet de stomatologie, deser-

portuari au la 
spital modern 

medicală ți una 
servicii de radio-

vite de medici specialiști șl 
numeroase cadre medii șt in
firmiere. La toate danele, la 
magazii, silozuri 'și ateliere — 
în total în peste 70 de puncte 
din incinta portului — funcți
onează posturi de prim ajutor. 
Numai medicamentele exi
stente la aceste posturi valo
rează mai mult decît toate 
sumele alocate în anul 1939 
pentru asistenta sanitară a 
muncitorilor din portul Con
stanța.

(Agerpres)

în excursie
Feste 12 000 de constructori, chl- 

mlțtl, rafinori si colectiviști din 
orașul Onești, au participat In pri
mele Mei luni ale acestui an la 
107 excursii organizate de agenția 
O.N.T. „Carpați" din acest oraș.

în stațiunile de odihni șl trata
ment prin O.N.T. „Carpațl“ »l-a«

petrecut concediul alți 1 000 fle oa
meni al muncii, Iar peste 300 au 
participat la excursiile organizata 
In Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Ungaria, Cehoslovacia. Polonia 
etc.

corspondent voluntar 
C. SUMAN
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de Ia 21 noiembrie devine obli gatorie purtarea căștilor de { 
protecție. J

Procurați-vă din timp căști de protecție de la magazinele j 
și raioanele eu articole de sp ort din Capitală și provincie. î 

Se găseso toate mărimile de căști de protecție ou eoaoroo £ 
■au fără cozoroc" K

l

A N UNT
Combinatul Siderurgic Hunedoara, angajează imediat:

Ingineri metalurgiști refl serviciu linie
ingineri siderurgișii jef secție C.T.
ingineri mecanici șef sector S.C.B.
ingineri electromecanici controlori coordonatori
ingineri oțelari instructor
ingineri furnaliști desenatori pr. I.
ingineri diriginți de șantier șef reparații vagoane
ingineri proiectanți șefi rev. vagoane C.F.R.
ingineri în exploatare căi ferate șefi stații C. Ferate
maiștri mecanici subșefi de stație C. Ferate
maiștri lăcătuși șefi serviciu Exploat. C.F.
maiștri electricieni picheri
maiștri strungari contabili șefi cu studii superioare sau medii
maiștri apeducteri economiști principali
maiștri oțelari merceologi pr.
maiștri furnaliști 
maiștri repararea vagoanelor 
tehnicieni I 
tehnicieni II

Informații suplimentare se primesc de la
C.S.H. Serviciul Personal pe telefon inte-

tehnicieni proiectanți I rior 42 unde se adresează cererile și auto-
tehnicieni proiectanți II biografia solicitanților.

i



IN U.R.S.S. A FOST LANSAT SATELITUL ARTIFICIAL
AL PĂMlNTULUI „CDSMOS-22"

Saptămina internațională j
a studenților

-•

■ e la Paris Ia Tokio, de la Moscova la Buenos 
Aires, de la Roma la Dakar, de la Sidney Ia 
București, pe toate continentele, tineretul uni
versitar și-a înscris printre manifestările deve
nite tradiționale Săptămâna internațională a stu
denților. Cei care în amfiteatre, în laboratoare 
și în biblioteci se pregătesc să devină intelec

tualii de miine ai popoarelor păstrează drept o prețioasă 
învățătură lecțiile unor ani tragici, destul de apropiați de 
zilele noastre. Ei n-au uitat răscolitorul noiembrie 193Sf cînd 
Gestapoul hitlerist s-a răfuit cu curajoșii studenți ai uni
versității pragheze, cînd într-o noapte, ia lumina reflectoa
relor, mii de băieți și fete — care ar fi putut deveni ingi
neri, medici sau poeți — au fost smulși din căminele stu
dențești, îmbarcați în trenuri și expediați într-o călătorie 
fără întoarcere. S-a întîmplat la 17 noiembrie...

Ziua aceasta, încă din anii grei ai războiului a fost procla
mată drept zl internațională a studenților. Din 1947, această 
zi a fost integrată în săptămîna care exprimă solidaritatea 
internațională a studenților. Evocînd jertfa colegilor lor din 
Praga, studenții de pretutindeni rostesc hotărârea de a lupta 
pentru ca. niciodată să nu so mai repete un 17 noiembrie 
1939, nicăieri pe glob.

Din experiența de viață a studențimii, din năzuințele ei de 
pace și o viață mai bună s-a născut, în 1946, Uniunea Inter
națională a Studenților. U.I.S. s-a afirmat ca o prezență 
activă în lupta pe care tineretul universitar, alături de po
poare, o duce pentru înfăptuirea nobilelor sale idealuri. Eve
nimentele au demonstrat că tineretul studios nu se poate 
izola de realitate, că amfiteatrul universitar nu poate fi so
cotit un turn de fildeș, un loc de refugiu. Anii care s-au scurs 
au dus Ia eșecul celor ce propovăduiau „apolitismul” studen
țimii. Pacea, progresul social, un învățămînt democratic, o 
viață demnă nu pot fi obținute decît prin luptă, prin aprige 
eforturi. Uniunea Internațională a Studenților și-a cîștigat 
un binemeritat prestigiu tocmai prin aceea că a militat con
secvent pentru antrenarea maselor studențești in bătălia 
pentru triumful ideilor coexistenței pașnice, pentru realiza
rea dezarmării generale și totale, pentru soluționarea pașnică 
a tuturor problemelor internaționale litigioase, pentru lichi
darea definitivă a rușinosului sistem colonial, pentru apă
rarea drepturilor democratice și intereselor studențești, 
pentru democratizarea îmvățămîntului. In prezent, din U.I.S. 
fac parte 68 organizații studențești, ceea ce înseamnă că ma
joritatea studențimii lumii s-a încadrat în aceasta puternică 
organizație internațională.

Studențimea lumii a salutat ca un pas Important 
pe calea menținerii și consolidării păcii încheierea Tratatu
lui de Ia Moscova, printre ai cărui primi semnatari s.a aflat 
și R.P. Romînă. Prin puternice manifestări, studenții din nu
meroase țări și-au exprimat convingerea că uneltirile 
dușmanilor păcii pot și trebuie să fie zădărnicite, că prin 
lupta unită a popoarelor pot să fie obținute importante vic
torii pe drumul apărării păcii. Studenții din toată lumea 
sint tot mai mult conștienți. că lupta pentru consolidarea 
păcii este problema fundamentală a zilelor noastre. Tinere
tul de pretutindeni sprijină lupta studențimii iubitoare de 
pace, realizîndu-se o unitate tot mai largă a celor mai di
verse categorii de tineri în bătălia nobilă pe care popoarele 
o duc în apărarea viitorului lui pașnic, ferit de furtunile 
războiului. .

Studenții din patria noastră care învață spre a deveni ca
drele de specialiști necesare construcției socialiste susțin cu 
fermitate politica de pace a R. P. Romîne. U.A.S.R. ucordă 
un sprijin consecvent activității Uniunii Internaționale a 
Studenților și contribuie la reușita acțiunilor inițiate de 
U.I.S. U.A.S.R. și.a exprimat solidaritatea cu studenții care 
în diferite țări luptă pentru pace, împotriva colonialismului 
și imperialismului, lc-a sprijinit cu fermitate lupta. Studen
ții noștri au fost gazde a multor manifestări internaționale 
ale tineretului universitar. Să amintim, printre altele, întâl
nirea din acest an a studenților din arhitectură din nu
meroase țări pe care U.A.S.R. a inițiat-o.

în Saptămina internațională a studenților, glasul celor ce 
astăzi se pregătesc spre a deveni medicii și filozofii, con
structorii șl poeții pe care popoarele îi așteaptă, a răsunat 
cu vigoare în apărarea păcii, pentru biruința ideilor co
existenței pașnice sub ale căror raze binefăcătoare universi
tatea poate găsi un teren fertil, singurul capabil să-i asigure 
o reală înflorire.

M. RAMURA
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KIEV. — între 5—15 noiem

brie la Kiev, în Sala de expo
ziție a Uniunii artiștilor plas
tici din Ucraina, a fost des
chisă o expoziție de lucrări ale 
artiștilor plastici romîni Eu
gen Taru și Vasile Dobrian.

în ultima zi a expoziției a 
avut loc o discuție asupra lu
crărilor artiștilor romîni, la 
care au luat parte artiști plas
tici ucraineni și numeroși 
amatori de artă plastică. Vasi
le Dobrian a vorbit despre ac
tivitatea sa și creația lui Eu
gen Taru.

PARIS 16 (Agerpres). — Pro- 
iesorul Matei Marinescu, mem
bru corespondent al Academiei 
R P. Romîne care se ailă în 
Franța, a ținut conierințe în 
domeniul electrotehnicii la 
Școala Superioară de electrici
tate din Paris și la Institutul po
litehnic din Grenoble.

Conferințele sale au stirnlt 
un viu interes, fiind apreciate 
de specialiștii francezi.

BERLIN.— Sesiunea științi
fică a Academiei Germane de 
Științe Agricole și-a încheiat 
lucrările. In cadrul unei adu
nări festive; președintele Aca
demiei, prof. dr. H. Stubbe, a 
acordat cunoscutului om de 
știință romîn, acad. Radu Cer- 
nescu, titlul de membru cores
pondent al Academiei Germa
ne de Științe Agricole.

RZO DE JANEIRO. — Președin
tele Braziliei, Joao Goulart, a pro
mulgat un decret cu privire la pla
nul național de telecomunicații. 
Potrivit agenției Prensa Latina, a- 
cest plan, în vederea căruia a fost 
creat un fond national, prevede 
crearea unul sistem de telecomuni
cații Intre, toate statele Braziliei cu 
ajutorul telegrafului, telefonului, 
radioului șl televiziunii.

BONN. — La 16 noiembrie, 
ziarele vest-germane au publi
cat o știre potrivit căreia pro
curatura de ștat de la Bonn 
a cerut oficial ca în legătură 
cu ancheta judiciară în proce
sul revistei t,Der Spiegel" din 
Hanburg fostul ministru de 
război al R.F.G., Strauss, în 
prezent președinte al partidu
lui U.C.S. șl deputat în Bun
destag, să fie privat de imuni
tatea parlamentară.
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WASHINGTON, — Henry Cabot 

Lodge, ambasadorul S.U.A, In Viet
namul de sud, se va Înapoia la 
Washington pentru consultări cu 
președintele Kennedy. El se va 
opri mai întîi la Honolulu, unde va 
participa la o conferință in legă
tură cu situația din Vietnamul de 
sud. Un purtător de cuvînt al De
partamentului de Slat al S.U.A. a 
confirmat la 15 noiembrie că Sta
tele Unite au restabilit integral 
ajutorul economic acordat Vietna
mului de sud. ajutor care a fost 
suspendat in cursul Junii august.

ÂNKARA. — După cum anunță 
agenția Franca Presse, la 17 noiem
brie vor avea loc în Turcia ale
geri municipale. Potrivit agenției, 
la aceste alegeri participă Partidul 
republican al poporului, Partidul 
țărănesc, Partidul Turciei Noi (care 
fac parte din coaliția guvernamen
tală), precum și Partidul dreptății, 
Partidul național și Partidul mun
citoresc din Turcia (partide de opo
ziție). In legătură cu aceste ale
geri, primele de acest fel după 
răsturnarea guvernului Menderes 
în mai 1960, adaugă France Presse, 
autoritățile turce au hotărît ridi
carea temporară a stării de asediu 
pentru nopțile de duminică și luni. 
Se așteaptă ca rezultatele definiti
ve ale alegerilor să fie cunoscuta 
în cursul zilei de marți.

NEW "YORK. — La New York a 
Încetat din viată, In vîrstă de 74 
de ani, cunoscutul dirijor Fritz 
Reiner. El a condus, timp de mai 
mulji ani, orchestra simfonică din 
Chicago șl a susținut numeroase 
turnee peste hotare,

PARIS, — într-un interviu acor
dat televiziunii franceze, primul mi
nistru al Franței,- Georges Pompi
dou, a vorbit despre unele proble
me de politică internă a Franței, 
în special privind masurile eco
nomice ale guvernului pentru 
combaterea tendințelor Inflațio
niste și a altor fenomene eco
nomico considerate negative. El 
a atras atenția că nu poate 
preciza termenul în care se vor 
obține rezultatele practice ale 
măsurilor luate șl a anunțat că 
acestea vor fi completate cu altele. 
Referindu-se la problema înarmării 
nucleare a Franței, Pompidou s-a 
pronunțat din nou pentru crearea 
forței nucleare a acestei țări.

BEIRUT. — Curtea Militară de 
Casație din Liban a pronunțat ver
dictul definitiv în procesul con
ducătorilor șl participantilor la 
tentativa de lovitură de stat care 
a avut loc în Liban îu noaptea de 
30 spre 31 decembrie 1961. Un 
tribunal militar condamnase în pri
mă instanță pe cel 180 de acuzați 
la diverse pedepse, între care un

Prezențe 
romînești

COPENHAGA. - Cu prilejul 
aniversării a zece ani de la în
ființarea Asociației de priete
nie Danemarca—Romînia, a 
avut loc o adunare festivă la 
care au fost prezente numeroa
se personalități ale vieții pu
blice din Danemarca. Prof. 
Gunnar Haerup, președintele 
Asociației, a vorbit despre ac
tivitatea pe care a desfășurat-o 
asociația și despre realizările 
obținute de poporul romîn. El 
a împărtășit celor prezenți 
impresiile sale culese în timpul 
recentei călătorii în R. P. Ro
mînă.

A luat de asemenea cuvîn- 
tul Al. Buican, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S.

Cu același prilej, la sediul 
Asociației, s-a deschis o expo
ziție de artă populară romî- 
nească.

ROMA. — La Roma au Înce
put la 16 noiembrie lucrările ce
lei de-a 12-a sesiuni a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.). 
La sesiune participă delegați 
din 104 țări ale lumii (printre 
care peste 40 de miniștri ai a- 
griculturii), cărora li se vor ală
tura In următoarele zile repre
zentanții a încă opt țări care 
și-au exprimat dorința de a 
intra în F.A.O. Delegația R.P. 
Romîne este condusa de Eugen 
Alexe, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, 
președintele Comitetului națio
nal al R.P. Romîne pentru 
F.A.O.

TOKIO 16 (Agerpres). — In 
cadrul simpozionului de teatru 
organizat la. Tokio de către Co
misia națională japoneză pen
tru UNESCO, în colaborare cu 
Institutul Internațional de Tea
tru și UNESCO, a luat cuvîntul 
artistul poporului Radu Beligan, 
care a vorbit despre rolul tea
trului în societatea contempora
nă.

ir ■

Intre 18 șl 29 noiembrie au 
loc în Franța Zilele culturii 
romînești. La manifestări va 
participa o delegație de oa
meni de știință din țara noa
stră, formată din academicie
nii Tudor Vianu, Teodor Bur- 
ghele și Nicolae Petrulian. El 
vor tine conferințe la Paris, 
Grenoble, Lyon și Montpellier.

La Paris se va deschide o 
expoziție de scenografie româ
nească cuprinzînd machete și 
schițe de decor și costume, la 
vernisajul căreia va fi prezent 
și arhitectul Stefan Norris. 
De asemenea, va avea loc o 
gală de filme în care vor fi 
prezentate filmele romînești 
„Pașj spre lună", „Arta mo
numentală” si „Mamaia 1963". 
Un grup de artiști alcătuit din 
violonistul Ion Voicu, violon
celistul Rdu Aldulescu și pia
nistul acompaniator Alexan
dru Șumski vor susține un re
cital la Radioteleviziunea fran
ceză.

(Agerpres)

PE SCURT ©
mare număr Ia pedeapsa capitală. 
Ei au făcut însă apel și procesul a 
fost rejudecat de Curtea Militară 
de Casație. Verdictul definitiv con
firmă pedeapsa cu moartea pentru 
opt din principalii acuzați. 18 acu
zați au fost condamnați la muncă 
silnică pe viață, alți 18 la 20 de 
ani muncă silnică șl restul la de
tențiune pe termene variind intre 
2 și 15 ani.

ROMĂ. — Premiul „Marconi", 
acordat în fiecare an unui program 
al televiziunii italiene, va deveni, 
lnceplnd din 1964, un premiu in
ternațional a! „Mundoviziunii". EI 
va ii decernat celui mai bun pro
gram dedicat Înțelegerii între po
poare, transmis de Euroviziune, 
Interviziune șau pe calea schim
bului intercontinental prin sateliți.

TEHERAN. — La 16 noiem
brie, la invitația șahului Mo
hammed Reza Pahlevi al Ira
nului, au sosit la Teheran în
tr-o vizită oficială L. I. Brej- 
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
cu soția și persoanele care îl 
însoțesc. Pe aeroportul Meh- 
rabad, oaspetele sovietic a fost 
întîmpinat de șahul Moha
mmed Reza Pahlevi șl de șa- 
hinșaha Iranului, precum și de 
înalți demnitari ai Iranului.

DELHI. — Epidemia de holeră 
care bintuie mai multe regiuni din 
India, continuă să iacă noi victime. 
După cum anunță agenția U.P.I., în 
urma acestei epidemii, plnă în 
prezent in India au murit 1 500 de 
persoane. Epidemia aledează In 
mod deosebit statele Bihar șl 
Orissa.

ELISABETHVILLE. — Un purtă
tor de cuvînt al armatei naționale 
congoleze a anunțat că foștii fan- 
darmi ai Iul Chombe continuă să 
organizeze provocări în Katanga 
împotriva autorităților congoleze. 
Unitățile armatei naționale au 
arestat un număr de foști jandarmi 
In apropiere de frontiera cu Rho
desia de nord.

BONN. — Ministrul apărării 
al R.F.G., von Hassel, a plecat 
la New York la invitația lui 
McNamara, ministrul apărării 
al S.U.A. Ei va avea convor
biri cu conducătorii Pentago
nului și va vizita diferite insti
tuții militare Von Hassel îl 
va însoți, de asemenea, pe 
cancelarul Erhard care va vi
zita S.U.A. între 25 și 28 no
iembrie.

Sesiunea O. N. U.
NEW YORK 16 — Trimisul 

special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Comitetul 
politic al Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat în după-a- 
miaza zilei de 15 noiembrie 
prin aclamare, proiectul de re
zoluție elaborat de 47 de state 
care cer reluarea urgentă a 
tratativelor în cadrul Confe
rinței celor 18 state pentru de
zarmare de la Geneva.

In rezoluție se subliniază 
că Adunarea Generală a 
O.N.U., conștientă de respon
sabilitatea ce o are pentru în
făptuirea dezarmării generale 
și totale, pentru consolidarea 
păcii, și convinsă de faptul că 
numai dezarmarea, sub un 
strict control internațional, 
este cea mai sigură garanție 
a păcii și securității în lume, 
cere să se adopte măsuri ur
gente pentru realizarea ace
stui obiectiv. Exprimîndu-și 
satisfacția în legătură cu a- 
cordurile la care s-a ajuns — 
încheierea Tratatului privind 
interzicerea parțială a expe
riențelor cu arma nucleara, 
stabilirea liniei de comunicații 
dintre Moscova și Washing
ton, interzicerea plasării pe 
orbită de obiecte cu arme nu
cleare sau alte arme de di- 
strugere în masă — Aduna

Demonstrații studențești la Saigon

SAIGON 16 (Agerpres). — 
Agenția United Press Interna
tional relatează că la 15 no
iembrie au avut loc la Saigon 
demonstrații studențești. Stu
denții colegiului politehnic din 
Saigon au refuzat să participe 
la cursuri, organizînd o de
monstrație în sprijinul cererii 
lor ca profesorii care au spri
jinit regimul diemist să fie 
demiși. Agenția menționată a- 
rata că unități ale poliției 
trupe înarmate au fost ampla
sate în jurul colegiului și în 
sălile de curs pentru a „men
ține ordinea’’.

La rîndul lor, studenții șco
lii superioara Gia Long din

n ajunul sesiunii Consiliului 
permanent al N. A. T. O.

PARIS 16 (Agerpres). — In 
legătură cu sesiunea Consiliu
lui permanent al N.A.T.O. și 
cu întrunirea O.C.D.E. (Orga
nizația de coordonare și dez
voltare economică din care fac 
parte țările membre ale ace
stui bloc și alte țări) ce vor 
avea loc la începutul săptămî- 
nii viitoare ]a Paris și la care 
participă și subsecretarul de 
stat american George Ball, a- 
genția France Presse arată că 
principala temă de pe ordinea 
de zl a celor două organisme 
va fi aceea a relațiilor comer
ciale dintre lumea occidentală 
și țările socialiste. In acest 
sens vor fi examinate chesti
unile legate de tendința mani
festată de o serie de țări occi
dentale de a spori volumul 
comerțului Est-Vest.

Comentînd actualele discuții 
pe marginea acestor probleme, 
presa occidentală subliniază 
că turneul lui Ball prin țările 
vest-europene urmărește ela
borarea unei politici comune 
în privința comerțului cu ță
rile socialiste. Astfel, referin
du-se la vizita lui Ball la Lon
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Ultimii oameni primitivi

cursul superior al unuia din 
j ' afluenții Amazonului, in re

giunea Malo Grosso din 
Brazilia, mai trăiește șl astăzi unul 
din ultimele triburi primitive din 
lume. Fiecare trib lșl construiește 
In pădure o așezare separată de 
vreo zece colibe mari, în care lo
cuiesc membrii cîtorva familii În
rudite. Colibele, Întreținute In cea 
mai mare curățenie, sint acoperite 

Cules de banane la Budapesta, In sera grădinii botanice a Uni
versității „Lorand Eotvos".

Intertoto : MT! — Budapesta

rea Generală cheamă Comite
tul celor 18 state de la Geneva 
să-si reia lucrările și reco
mandă participanților să de
pună noi eforturi pentru reali
zarea de acorduri asupra mă
surilor care pot duce la de
stinderea încordării internați
onale, la micșorarea pericolu
lui de război și la facilitarea 
realizării dezarmării generale 
și totale.

în încheierea rezoluției se 
arată că Adunarea Generală 
cere Conferinței celor 18 state 
pentru dezarmare de la Ge
neva să raporteze Adunării 
Generale a O.N.U., cel mai 
tîrziu pînă la 1 septembrie 
1964, progresele realizate în 
cadrul dezbaterilor. Secretarul 
general al O.N.U. este chemat 
să acorde tot sprijinul nece
sar lucrărilor Comitetului ce
lor 18 state.

★

In Comitetul de Tutelă al 
O.N.U. au continuat dezbate
rile cu privire la situația din 
coloniile portugheze, tn șe
dința din 15 noiembrie, după 
cum transmite agenția Asso
ciated Press, „delegații unor 
țări africane au subliniat că 
apartenența Portugaliei la 
blocul N.A.T.O., de la care 

capitala sud-vietnameză au 
încercat să organizeze în ace
eași zi o demonstrație în fața 
Ambasadei filipineze din Sai
gon, unde se crede să s-au re
fugiat căpetenii ale regimului 
diemist. Poliția a atacat pe 
demonstranți înainte ca ei să 
ajungă în fața ambasadei, 
împrăștiindu-i.

După cum se știe, cursurile 
institutelor de învățămînt su
perior din Saigon fuseseră 
suspendate încă din august, 
cînd demonstrațiile studen
țești împotriva regimului die
mist luaseră o deosebită am
ploare. Cursurile urmau să fie 
reluate zilele acestea.

dra, care a precedat-o pe cea 
întreprinsă la Paris, presa en
gleză constată că acesta a în
cercat să stabilească cu autori
tățile britanice un punct de 
vedere comun în problema co
merțului cu Răsăritul. în 
cursul întrevederilor avute de 
Ball cu Butler și Heath în le
gătură cu volumul și cu condi
țiile de desfășurare a schim
burilor comerciale cu țările 
socialiste, s-au manifestat 
însă asemenea divergențe 
de păreri îneît. ziarul bri
tanic „Daily Mail" scria: 
„Butler, a dat de înțeles ame
ricanilor că o ciocnire fățișă 
(în cadrul apropiatelor întîl- 
niri de la Paris n.r.), din cauza 
comerțului Est-Vest este a- 
proape inevitabilă. Referin
du-se la convorbirile dintre 
Ball șl Heath, agenția Reuter, 
relevă că în legătură cu dorin
ța Angliei de a dezvolta legă
turile comerciale cu țările so
cialiste, „Guvernul englez a 
făcut cunoscut lui Ball că po
litica de credite trebuie pro
movată ținîndu-se seama de 
interesele comerciale și nu de 
cele politice".

cu frunze de palmier șl au de obi
cei cite două intrări scunde.

Nu numai locuințele, ci și hrana 
triburilor indiene din Mato Grosso 
este foarte primitivă. Bărbații se 
Îndeletnicesc in special cu pescui
tul, aceste regiuni nefiind bogate 
In vînat. Băieții Învață de mici să 
conducă micile luntre de lemn, să 
tragă cu arcul și săgeata în pești 
sau să-i prindă de-a dreptul cu 
mina. Femeile și fetele Îngrijesc 
plantațiile de arbori de pline din 
apropierea așezării. Din rădăcinile 

primește arme, constituie una 
din cauzele refuzului acestei 
țări de a acorda independența 
coloniilor ei de pe teritoriul 
Africii".

Reprezentantul Republicii 
Congo (Brazaville), Eugene 
Mankou, a declarat, referin
du-se la întreruperea tratati
velor în această problemă în
tre Portugalia și reprezentan
ții unor țări africane, că în 
loc de a trata cu Portugalia, 
aceste țări „ar trebui să poarte 
dialogul cu N.A.T.O.".

Declarații asemănătoare a 
făcut și reprezentantul Repu
blicii Ghana, Budu-Acquah. 
El a arătat că aliații Portuga
liei din N.A.T.O. poartă o răs
pundere pentru asasinarea a- 
fricanilor din Angola, Mozam- 
bic și Guineea Portugheză, în- 
trucît au livrat arme Portuga
liei. Delegatul ghanez a cerut 
să fie acordată „fără nici o în
târziere" independența colonii
lor portugheze de pe teritoriul 
Africii.

-----o-----  

Lucrările Conferinței 

de la Sao Paulo
SAO PAULO 16 (Agerpres). 

— Comisia generală a Confe
rinței Consiliului interameri
can, economic și social, ca- 
re-și desfășoară lucrările la 
Sao Paulo (Brazilia), a apro
bat, vinei, proiectul de creare 
a „Comitetului interamerican 
al Alianței pentru progres" 
(C.I.A.P.). Acest organism, 
care, după cum s-a relevat în 
cursul dezbaterilor, are drept 
scop să mențină controlul 
S.U.A. asupra aplicării planu
lui Alianța pentru progres, își 
va avea sediul la Washington. 
C.I.A.P. va controla progra
mele de dezvoltare și va face 
recomandări cu privire la fo
losirea creditelor afectate.

Comisia generală a aprobat, 
în aceeași ședință, un proiect 
de rezoluție, prezentat de de
legația Braziliei, care reco
mandă ca noul organism să 
elaboreze, în decurs de 6 luni, 
după ce va începe să funcțio
neze, un raport asupra opor
tunității creării unui fond 
interamerican de dezvoltare al 
Alianței pentru progres, me
nit, în concepția autorilor, să 
reducă dependenta țărilor la- 
tino-americane față de capita
lul nord-american.

Pe de altă parte, miniștrii 
de finanțe ai țărilor Americii 
Latine au hotărît crearea unui 
comitet pregătitor care va a- 
vea sarcina de a asigura rea
lizarea unei poziții comune a 
țărilor din America Latină la 
viitoarea conferință mondi
ală pentru comerț și dezvol
tare, organizată sub auspiciile 
O.N.U. în rezoluția adoptată 
cu acest Drilej se'subliniază că 
țările Americii Latine trebuie 
să participe la Intensificarea 
comerțului mondial și să in
siste pentru ridicarea bariere
lor discriminatorii care aduc 
privilegii nejustificate unor 
țări.

De asemenea, a fost creat 
un comitet consultativ și de 
coordonare latino-american 

pentru problemele comerțului 
și dezvoltării, care se va ocu
pa, printre altele, de asigura
rea unei participări mai mari 
a țărilor din această regiune 
la comerțul mondial.

arborelui de pline, pe care le co
jesc, le pisează in piulițe de lemn, 
le usucă și le cern și obține o 
făină din care coc turte mari albi
cioase. Unse cu pate de pește, 
aceste turte constituie hrana prin
cipală a indienilor, iar apa nulul 
— singura băutură care comple
tează mesele lor modeste. Adese
ori, mai ales pe timp de secetă, 
oamenii suferă cumplit de foame.

Din cauza condițiilor grele de 
viață și a mortalității mari, tribu
rile de indieni primitivi din Brazi
lia sint pe cale de dispariție. De 
la 2 000 de oameni cit număra la 
începutul secolului nostru, indienii 
din Malo Grosso au ajuns in nu
măr de 500 și, probabil că In ur
mătoarele decenii vor pieri cu de- 
săvirșire.

Nave scuiundate de 1 000 
de ani

rheologii danezi au tlesco 
perit șapte nave seu/un 
date în fiordul Rosliill. A

ceste nave, care au stat pe fun
dul mării timp de o mie de ani, 
sint încărcate cil pietre. După 
toate probabilitățile, vikingii 
le-au scufundat pentru a împie
dica accesul dușmanilor spre 
orașul Roshill.

Arheologii au hotărît să le 
scoată la suprafață de la adinei- 
mea de 3 m la care se află. Lo
cul unde s-au scufundat este 
despărțit printr-un baraj și din 
bazinul creat se pompează apa 
cu mare precauție pentru ce 
lemnul putrezit să nu se sfarme.

în curînd navele străvechi vor 
fi transportate la Copenhaga. 
Lemnul lor va fi uscat și tratat 
cu un preparat special — poli- 
etileglicolem, după care ele vor 
fi expuse la Muzeul național din 
Copenhaga.

MOSCOVA 16 (Agerpres). - 
La 16 noiembrie 1963, în 
Uniunea Sovietică a fost lansat 
un nou satelit artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-22“.

La bordul satelitului este in
stalat aparataj științific pen
tru continuarea explorării spa
țiului cosmic în cadrul progra
mului anunțat de agenția 
TASS la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o or
bită avînd următorii para
metri : perioada inițială de re
voluție — 90,3 minute, depăr
tarea maximă de suprafața pă- 
mîntului (la apogeu) — 394 
km, depărtarea minimă (la pe- 
rigeu) — 205 km, unghiul de 
înclinație al orbitei față da

U.R.S.S. La uzinele de cauciuc sintetic din Voronej se constru
iesc noi agregate. In fotografie : un aspect de pe șantierul de 
construcție al secției de stirol — materie primă necesară fa

bricării cauciucului și a maselor plastice.
Foto : TASS Moscova

Guvernul argentinean a anulat contractele
petroliere încheiate pe vremea lui Frondiii
BUENOS AIRES 16 (Ager

pres).-— Vineri noaptea, gu
vernul argentinean a dat pu
blicității decretul rU privire 
la anularea contractelor petro
liere încheiate de guvernul 
fostului președinte Frondizi 
cu 10 societăți străine. 9 din
tre acestea fiind nord-ameri- 
cane. Decretul declară aceste 
contracte drept „nule în între
gime pentru vicii de încălcare 
a legii și pentru că aduc pre
judicii drepturilor și interese
lor națiunii”.

Motivele care au determi
nat această hotărîre se găsesc 
înscrise chiar în preambulul 
decretului guvernamental. Sub
liniind „ilegalitatea” contrac
telor semnate în 1958, decretul 
arată că președintele Fron
dizi „și-a asumat răspunderea 
semnării acestor contracte 
fără a avea avizul consilierilor 
tehnici 'guvernamentali și a 
dispus ilegal de bunuri apar- 
ținînd, națiunii". In decret se 
arată că rezultatele celor 
cinci ani de exploatare a bo
gățiilor petroliere ale Argen
tinei de către companiile stră
ine au fost „extrem de costi
sitoare și contrare intereselor 
țării". „Companiile străine, 
continuă textul, au investit în

Dezgroparea unei școli 
de gladiatori

'Ț'n decembrie 1961 s-a terminat
/ dezgroparea celei mal mari 

școli de gladiatori din Roma, 
denumită „Luduș Magnus". Aici 
erau pregătiți sclavi tineri, pentru 
a deveni gladiatori șl a lupta pa 
viată si moarte în Colisseum, 
In cadrul acelor „țocuri“ (circen- 
ses) in care piereau mii de oameni. 
Școala avea un caracter militar, cu 
o disciplină de fier.

Nu se știe elfi gladiatori au ieșit 
pe „poarta morții" arenelor roma
ne, dar intr-un manuscris descope
rit nu demult se arată că în timpul 
domniei iul Traian, cu prilejul 
unor „jocuri" care au linul 117 
zile, și-au măsurat puterea 9 883 
de gladiatori, din care mai mult 
de jumătate au pierit.

Portrete din epoca 
URARTU

Două sculpturi în os, înfăți- 
șînd portrete <le femei ți 
care datează din epoca 

anticului stat Urartu au fost 
descoperite de arheologi în ca
drul săpăturilor efectuate în 
apropierea localității Murei din 
sudul Gruziei.

Cele două sculpturi au elemen
te comune, ele amintesc medaliile 
de aur și argint ale statului 
Urartu, reprczentînd profiluri de 
zeițe și femei în rugăciune. Exe
cuția și caracterul portretelor 
găsite amintesc de sculptura în 
bronz înfățișînd-o pe Arubani 
— soția zeului suprem din 
Urartu — Halde.

Polemică in arheologie

Bătălia de la Gergovie între 
gali și armata romană a lui 
Iulius Cezar a avut loc pe 

platoul care poartă acest nume, la 
aproximativ 7 km de Clermont- 
Ferrand ? Arheologul Paul Eychart, 
după 8 ani de prospecțiuni, asigură 
că această bătălie s-a desfășurat 
pe platoul Câtes. la 2,5 km de 
Clermont-Ferrand.

El însuși a scos la iveală pe 
platoul Câtes un templu cu latu
rile de 26 m, o vilă contemporană 
acestuia șl numeroase fragmente 
de olărit șl ceramică regăsite tn 

planul ecuatorului — 64 grade,' 
56 minute.

în afara aparatajului științi
fic, la bordul satelitului sint 
instalate :

un radioemițător care func
ționează cu o frecvență de 
19,995 megaherți.

un sistem radio pentru mă
surarea precisă a elementelor 
orbitei și un sistem radiotele- 
metric pentru transmiterea pe 
pămînt a datelor referitoare la 
funcționarea dispozitivelor și a 
aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bor
dul satelitului funcționează 
normal. Centrul de coordona
re și calcul prelucrează Infor
mațiile primite.

Argentina sume mult inferioa
re celor pe care s-au angajat 
să le consacre programelor de 
prospectare și exploatare a ză
cămintelor petrolifere". Tot
odată, decretul subliniază că 
guvernîil va plăti indemniza
ții companiilor petroliere stră
ine. dar, în prealabil, ministe
rul de finanțe va stabili, prin
tre altele, pierderile rezultate 
pentru Argentina de pe urma 
„exploatării iraționale a zăcă
mintelor”, prejudiciile aduse 
economiei naționale „ca ur
mare a reducerii forțate a pro
ducției și a obligativității de a 
accepta totalitatea producției 
societăților străine”, impozi
tele. pe care aceste societăți 
trebuiau să le plătească din 
anul 1958 statului argentinean 
și de la care au fost exceptate.

Zăcămintele petrolifere și 
sarcina de aprovizionare a ță
rii cu combustibil lichid, au 
fost transferate regiei na
ționale „Yacimientos Petroli- 
feros Fiscales”. In virtutea 
decretului, societățile străine 
nu-și vor mai putea desfășura 
activitatea pe teritoriul Ar
gentinei.

Hotărîrea guvernului argen
tinean de a anula contractele 
petrolifere s-a bucurat de un 
larg sprijin în țară.

tumulusuri și în fundul cabanelor 
galice. Unele fragmente provin din 
epoca fierului, ceea ce înseamnă 
că acest platou a fost locuit încă 
din neolitic pînă în perioada galo- 
romană. Diferitele săpături efectua
te pe platoul zis al Gergoviei au 
dat foarte puține rezultate.

De asemenea, Eychart a relevat 
contradicțiile dintre nșezarea ac
tualei Gergovie și topograiia ra
portată de către Cezar. De altfel, 
numai în veacul al XVI-Iea, un 
călugăr florentin a situat orașul 
galic la 7 km la sud de CJermont- 
Ferrand, Pe muntele care purta 
atunci numele de Merdogne.

Cu toate acestea polemica con
tinuă.

Rezoluție In favoarea 
grădinii zoologice

Doi șerpi boa, zece șoimi, 
o vulpe și un vultur — 
această menajerie puțin 

domestică și-o instalase acasă 
pictorul Gennaro Litta din Mi
lano, pentru a putea picta 
„după natură’’. Plimbările șer
pilor boa prin curțile vecinilor 
au determinat darea în jude
cată a pictorului. După plata 
unei amenzi, Litta va putea să 
picteze după modelele sale nu
mai la grădina zoologică mu
nicipală unde animalele au 
fost transferate în urma unei 
hotărlri judecătorești.

Cel mai distrugător sezon 
de uragane

ț a Miami a lost dat publi-
/ , citații un raport cu pri

vire la sezonul iurturiilor 
tropicale care a luat sfîrșit în 
Atlantic, o dată cu sosirea unui 
val de aer rece. Raportul, În
tocmit de serviciul pentru cer
cetarea uraganelor, subliniază 
că cele 8 fui tuni tropicale, din
tre care 7 au fost uragane, care 
au bîntuit anul acesta în regi
unea Mării Caraibilor, au pro
vocat, potrivit unor date pro
vizorii, moartea a 6 806 per
soane și pagube materiale in 
valoare de aproape 500 mili
oane dolari. Raportul mențio
nează că „acesta a fost cel mai 
distrugător sezon de uragane 
în oceanul Atlantic".
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