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tineretului

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncit
la G.A.C. Odobești, raionulÎngrijitori fruntași care au obținut
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Va prezentăm cîțiva tineri 
rezultate bune în creșterea producțiilor animaliere. Recoman
dați de organizațiile de bază U.T.M., ei se străduiesc zi de zi să 
învețe, să-și însușească noi cunoștințe profesionale pentru a 
stăpîni cit mai bine meseria pe care și-au ales-o. In rîndul de 
sus: Gheorghe Badea, îngrijitor la tinerelul bovin, Florica 
Neacșu, crescătoare de păsări, Gh. Barbu îngrijitor la viței, de

Despre munca altor tineri îngrijitori de animale, despre
ce pregătiri profesionale, citiți pagina a doua intitulată :

Titu, Leontm Copaciu, mgrljltor- 
mulgător de la G.A.C. Dragu, raionul Huedin. In rîndul de 
jos : Marin Drăguț, îngrijitor la viței și Ion Păun, brigadier 
zootehnic de la G.A.C. Mătăsaru, regiunea Argeș, Ștefania 
Miricioiu, crescătoare de păsări de la G.A.C. Odobești, raio
nul Titu și Nicolae Vlad îngrijitor-mulgător de la G.A.C. Bra

niște, raionul Titu.

MUNCESC

■

ÎNVAȚĂ

realizările și preocupările lor pentru însușirea unei temeini-

Ne informează

Un nou tip de termometru 
industrial

Un nou tip de termometru 
industrial se realizează în pre
zent la Fabrica „Eprubeta" din 
Capitală. El funcționează cu 
petrol în loc de mercur sau 
toluen. Termometrul asigură 
o mai mare precizie la măsu
rarea temperaturilor, iar pre
țul său de cost este mai redus. 
Tot aici au fost produse în se
rie anul acesta peste 20 tipuri 
de aparate industriale noi, 
printre care termometrul pen
tru măsurarea temperaturii la 
șinele de cale ferată — fabri-

cat pentru prima dată în țara 
noastră — densimetre pentru 
determinarea concentrației de 
acid sulfuric în acumulatoare, 
aparate folosite în laboratoare 
pentru analiza gazelor, disti
lări chimice, manometru pen
tru aparate pneumotorax etc. 
Circa 10 sortimente noi, den
simetre pentru determinarea 
gradului de concentrație la di
ferite lichide, articole tehnice 
etc. au fost introduse în pro
ducție și la Fabrica „Vitro- 
metan" din Mediaș.

(Agerpres)

impttl prielnic din aceste zile constituie 
un bun prilej pentru ca tinerii din în
treaga țară, mobilizați de organizațiile 
ll.TM., să continue acțiunile de împădu
riri și îngrijire a arboretului, de înfrumu
sețare a orașelor și satelor, de plantare 
de pomi fructiferi, de redare de noi tere

nuri pentru agricultură, de ridicare a unor noi con
strucții zootehnice, de colectare a metalelor vechi 
etc.

In grupajul nostru de azi, publicăm cîteva aspecte 
din munca tinerilor pe șantierele muncii patriotice.

Tainele meseriei se deprind încă de pe băncile școlii profesio
nale. Și în această privință este prețios ajutorul, sfatul mun
citorilor cu un stagiu mai vechi in producție. Fotoreporterul 
nostru a surprins tocmai un asemenea moment: strungarul 
Ion Topîrceanu, de la Uzinele ,,23 August", explică elevului 
Petre Oțelea, de la școala profesională, modul în care se veri

fică conicitățile cu ajutorul raportorului optic.

îmbunătățesc

calitatea rulmenților

pe dealurile
Govorei corespondenții voluntari

Există

Colectivul de muncă al Uzinei 
„Rulmentul" din Brașov este 
permanent preocupat de găsi
rea celor mai bune mijloace de 
îmbunătățire a parametrilor 
rulmenților și a calității aces
tora. Peste 300 de muncitori au 
făcut propuneri de inovații 
deosebit de valoroase. Astfel a 
fost conceput un dispoztiv de 
dirijare a bilelor între discurile 
de pilit bile, precum și dispozi
tive de strunjit, dispozitive 
pentru rolele conice cu gene- 
ratoarea curbată și multe altele. 
Toate acestea au permis eli

minarea posibilităților de ova- 
lizare și rebutare a rulmen
ților, ca și dublarea timpului de 
funcționare a rulmenților fa
bricați.

Unul dintre acești inovatori 
este și tinărul inginer I. lones- 
cu, care a absolvit Institutul 
politehnic din Brașov acum 4 
ani. în acest timp ei a propus 
cabinetului tehnic 18 inovații. 
Toate acestea au și fost aplica
te cu succes în producție.

C. CHIPRIOTIS
tehnician

Pentru toamna acestui an s-a prevăzut ca 
pe dealurile din împrejurimile orașului Go
vora să fie plantați 4 000 de pomi fructiferi, 
dintre cele mai bune soiuri de meri, peri 
și pruni.

Cu mult înainte de a se începe plantarea 
acestora, comitetul orășenesc U.T.M., împreu
nă cu comitetul executiv al Sfatului popular 
al orașului Govora, au stabilit ce anume ur
mează să facă tineretul prin muncă patriotică.

Astfel s-a prevăzut ca întreaga lucrare să 
o execute tinerii. Gropile au fost săpate încă 
din vară. Sute de tineri din oraș au luat parte 
la această acțiune. Datorită acestui fapt cei 
4 000 de pomi au fost plantați în numai 
4 zile.

Dar nu numai aceasta este lucrarea la care 
și-au adus tinerii aportul prin muncă patrio
tică. Se știe că în ultimii ani au fost plantați 
pe aceste meleaguri zeci de mii de pomi fruc
tiferi. Cea mai mare parte însă n-au intrat pe 
rod, așa că au trebuit luate măsuri de pro
tecție a acestora împotriva rozătoarelor. In 
jurul a 6 000 de asemenea pomi, pionierii și 
elevii din școli, tinerii muncitori și funcțio
nari din cadrul stațiunii balneare Govora au 
confecționat gărdulețe din nuiele de pădure.

Munca depusă de ei a dus la realizarea 
unor economii bănești care se ridică la peste 

■ 30 000 lei.

■ a redacție conti
nuă să sosească 
numeroase vești 
despre activitatea 
tinerilor pe șan
tierele muncii pa
triotice.

„Era aici la Exploatarea diiț 
Aninoasa — rre scrie tipogra* 
ful Ion Chiraș — un drum 
care devenise impracticabil. 
Tinerii au chibzuit, au solici
tat materialele necesare și 
s-au apucat să amenajeze ei 
drumul. S-ar părea o treabă 
nu prea grea. InchipUiți-vă 
însă că acest drum avea o lun
gime de aproape 2 km, că pe 
fiecare metru pătrat au tre
buit astupate gropile, împrăș
tiată piatra și, bineînțeles, cu
rățite și desfundate șanțurile 
de scurgere. In altă zi, 
curtea exploatării miniere 
început demolarea unor con
strucții vechi.
U.T.M. s-a gîndit că tinerii 
pot aduce și aici o contribuție 
importantă. A doua zi, în 
curtea minei zeci de tineri au 
lucrat la căratul și stivuitul 
materialelor.

In aceste zile tinerii de la

în
a

Comitetul

mina Aninoasa pornesc dese
ori pe munții din împrejurimi. 
Nu e vorba de excursii. Ei 
participă la o acțiune folosi
toare : plantarea puieților de 
brad. 8 000 
rut astfel 
lor".

O altă 
corespondentului 
luntar Dumitru Laurențiu din 
Fetești t Șantierele muncii pa
triotice despre care scrie sînt 
la G.A.S. și S.M.T.-Jegălia, 
Școala de 8 ani din comuna 
Vlașca, în comunele Gîldău, 
M. Kogălniceanu, Săveni și 
multe altele, unde tinerii au 
participat la colectarea meta
lelor vechi. Strlngind bucată 
cu bucată fierul vechi, tinerii 
din raionul Fetești au colectat 
pînă acum 551 tone care au și 
fost trimise spre oțelăriile 
din Reșița și Hunedoara. A- 
ceastă cantitate e mult mai 
mare decit angajamentul luat 
la începutul anului. Acțiunea 
continuă. Dovada: încă un 
vagon încărcat cu fier vechi a 
pornit zilele trecute din gara 
Fetești spre Hunedoara.

de brăduți au apă- 
pe pantele munți-

scrisoare aparține 
nostru vo-

colectivls- 
Buhușului 

mai trimis și astăzi o 
E a 86-a din acest

Tache Vasllache, 
tul din Cîndeștii

■ ne-a
scrisoare.
an. La început vorbește despre 
o echipă de tineri silvicultori 
care a plantat zeci de hectare 
cu puieți de brad și molift pe 
munții din apropiere, execu- 
tind numai lucrări de bună 
calitate. Dar iată spre sfirși- 
tul corespondeței și o altă 
veste. Echipa trebuia să strîn- 
gă de urgență sămința de brad 
ce urma a fi încorporată în sol 
pe Valea Tazlăului. S-a cerut 
ajutorul organizației U.T.M. de 
la G.A.C. Cîndești. A doua zi, 
zeci de tineri străbăteau pă
durile din apropiere, adunînd 
conurile de brad. In cîteva ore 
ei au strîns peste 100 de 
kilograme. Tinerii au cerut ca 
și însămînțarea să o execute 
tot ei și în aceeași zi.

Nc-a scris și tinărul colecti
vist Victor Vasiliu.

Scrisoarea lui e cit se poate 
de scurtă. în ca sînt redate

GH. NEAGUGRIGORE BĂLESCU 
tehnician (Continuare in pag a IlI-a)
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rezerve

u știu de ce — dar 
cită vreme am zăbo
vit mai deunăzi în 
mijlocul acelor ti
neri pe care îi întru
nise redacția la o 
confruntare cu pro

priul lor trecut — îmi revenea, stă
ruitor, în minte, un crîmpei de 
poezie, atît de des auzită, și cu și 
fără muzica ei, incit, după drumul 
ei prin veac, s-a întors, în folclor, 
al cărui dulce iz o înmirezmează... 
Versul este al lui Coșbuc și ne 
vorbește despre străvechea datină 
de a cresta în grinda casei anii 
odraslelor, an de 
an, pe măsură ce 
se deapănă cae- 
rul vremii... Obi
ceiul ne-a rămas 
din negura veacu
rilor, cînd nu e- 
rau nici călinda- 
re, nici știutori de 
carte... Dar prin- 
tr-o firească îm
pletire de idei, 
am regăsit proas
pătă încă, o altă 
îndătinată practică din bătrîni: a- 
ceea de a cresta în pervazul ttșei și 
o altă măsurătoare a anilor scurși... 
Liniile nu marcau numai numărul 
anilor și al anotimpurilor care 
se perindau, ci creșterea copilului, 
în înălțime, de la pruncie pînă s-a 
ridicat copăcel și-apoi așa, pe sui- 
toarea scară a vîrstelor, pînă cînd 
flăcăii și fetele părăseau vatra pă
rintească și își întemeiau ei înșiși 
cite un cămin, ca să cresteze în
tr-un nou pervaz de ușe creșterea 
micuților, a puilor de om...

Limpede mi se impunea această 
imagine, pe măsură ce îi ascultam 
pe tinerii strînși în jurul mesei, 
vorbindu-ne despre viața lor, des
pre tot mai largile, mai cuprinză
toarele priveliști pe care le dezvi-

Inie popasurile în urcuș, despre 
rîvna lor de a încrusta pe răbojul 
vremii, nu numai trecerea ei, ci și 
înălțimea pe care au atins-o, nou 
imbold pentru a ținti mai sus — 
și mai departe...

Pe unii dintre acești tineri îi 
mai întîlnisem, cu ani în urmă, 
cînd „s-a scris" despre dînșii în 
paginile ziarului lor. Semnasem și 
eu unele „scrisori deschise" în 
care mă străduiam să le fiu de 
folos, în depășirea 
creșterii lor, în soluționarea întîi- 
lor probleme de viață personală fi 
obștească, la ieșirea, cît» odată,

unei faze a

lesne și mai pre
tor, pe nevăzutul

am încrestat
în grindă

de Marcel Breslașu

dintr-un impas. Alături de alții, 
mă aplecam și eu, cu dragoste și 
grijă peste învolburarea cite unei 
conștiințe încă plăpînde...

Cum este și în firea lucrurilor, 
mai cu osebire m-am bucurat să 
regăsesc printre acești tineri, ve- 
niți din toate unghiurile țării, pe 
aceia despre care avusesem prile
jul cu ani în urmă să scriu eu în
sumi — o. nicidecum din vreo 
tainică trufie că ajutorul pe care 
l-au simțit, cînd intr-un îndemn, 
cînd într-o mustrare de-a mea. a 
făcut să încline balanța, așa cum 
era bine, la vreun ceas de descum- 
păt — ci pentru ci am putința de

a măsura, mai 
cis, „creșterea" 
pervaz al amintirii mele...

★
lat-o, printre ceilalți, pe Or- 

tansa Stănescu, în ordinea vîrste
lor, cea mai tînără dintre fete, și 
nu mai puțin mai mare decît „me
zinul" grupului înmănunchiat aci. 
Ortansa este astăzi studentă a 
facultății de fizico-matematici, este 
fruntașă la învățătură și în munca 
obștească. încă de la intrarea ei 
în universitate, cu trei ani în 
urmă, a fost aleasă responsabilă 
de grupă și s-a bucurat în tot a- 

cest răstimp de 
încrederea și sti
ma colegilor ei — 
și mai mult decît 
atîta, de priete
nia și afecțiunea 
acestora. E aci, 
din partea celor 
cari au ales-o și 
au reales-o din 
rindul lor, un 
semn că-i prețu
iesc nu numai ca
litățile de studen

tă sîrguincioasă, ci și însușirile 
omenești. Deși anevoie pot fi des
părțite unele de celelalte, strădu
ințele la învățătură și simțămin
tele calde cari te apropie și te 
leagă de cei din jurul tău... De a- 
ceea nici nu este de mirare că Or
tansa îmbină orice răspuns privi
tor la ea însăși, la preocupările și 
năzuințele proprii, la viața ei 
personală, cu permanente referiri 
la „noi toți”, la colectivul din 
care face parte și de care răspunde. 

Legăturile acestea sînt trainice, 
sudura e temeinică, tocmai pen
tru că este multilaterală, armo
nioasă : „Nu sîntem doar colegi 
sîntem in primul rînd prieteni,

(Continuare In pag a Ill-a)
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Noi blocuri de locuințe In cartierul „Tractorul orașul Brașov.
Foto: AGERPRES

Angajamentul tinerilor de la Depoul 
C.F.R. Craiova stabilea colectarea a 100 
tone de fier vechi. Prima măsură a fost orga
nizarea cu regularitate a „Zilei de colectare 
a fierului vechi", la care au fost antrenați 
toți tinerii din depou. Fiecare bucățică de 
metal, provenită din prelucrare, fiecare piesă 
uzată era adunată cu grijă de către tineri. Și 
iată că acum, cînd mai e o lună și jumătate 
pînă la sfîrșitul anului, tinerii de la Depoul 
C.F.R. Craiova au predat ICM-ului peste 229 
tone metale. Cu toate că angajamentul a fost 
cu mult depășit acțiunea continuă ca și în 
primele luni ale anului.

La Uzinele „Electroputere", angajamentul 
tinerilor este de asemenea aproape îndeplinit: 
din cantitatea de 820 tone cît trebuia colec
tată pînă la sfîrșitul anului se realizase pînă 
mai zilele trecute 760 de tone. Reiese deci că, 
acolo unde a existat o preocupare perma
nentă, unde s-au stabilit măsuri practice, con
crete, s-au obținut și rezultate bune.

Comitetul orășenesc U.T.M. Craiova a apre
ciat — la începutul anului — că tinerii din o- 
raș pot colecta 3 000 tone de fier vechi. Apre
cierea ținea, firește, seama de posibilitățile e- 
xistente. Dar iată-ne în penultima lună a anu
lui și din angajament s-a realizat doar 1 950 
tone. Multe organizații U.T.M., printre care și 
cele de Ia „Fructul romînesc",„întreprinderea 
poligrafică”, „întreprinderea de transport", 
„întreprinderea de gospodărire orășenească", 
„Școala profesională de mecanici auto", nu 
numai că nu și-au îndeplinit planul, dar nu 
au predat în decursul celor peste 10 luni nici 
măcar un kilogram de fier vechi. Aceste ne
ajunsuri provin în primul rînd din modul 
defectuos în care comitetul orășenesc U.T.M. 
a îndrumat și controlat organizațiile U.T.M. 
E de-ajuns să amintim că în luna iunie s-au 
colectat și predat de către tinerii craioveni 
135 de tone, iar în luna august, cînd s-a a- 
cordat mai multă atenție acestei acțiuni, 
cînd comitetul orășenesc a manifestat mai 
multă preocupare s-au colectat peste 400 de 
tone. Mai există încă timp ca angajamentul 
să fie îndeplinit. Și nu numai timp. Există 
importante cantități de fier vechi care pot fi 
colectate.

M. GHIȚULICA

La Reșița Peste 950.000 cursanți

Itinerariul excursiei: Turul orașului

A intrat in funcțiune 

centrala telefonică automată ia învățămîntul agrozootehnic
La Reșița a fost dată în 

funcțiune noua centrală tele
fonică automată, instalată in 
clădirea oficiului P.T.T.R., a 
cărui construcție a fost recent 
terminată.

Centrala, care are 1 200 de 
linii, va deservi atît întreprin
derile și instituțiile din oraș, 
cît și o bună parte din loca
tarii noilor cartiere înălțate în 
ultimii ani la Reșița.

(Agerpres)

măsura termină- 
agricole, începe 

agrozootehnic 
S-au înscris la

La sate, pe 
rit lucrărilor 
învățămîntul 
de trei ani. 
cursuri, în anii I și II, peste
950 000 de colectiviști, mecani
zatori, lucrători din gospodă
riile agricole de stat și stațiu
nile experimentale. Pentru ca 
învățămîntul să se desfășoare 
la un nivel și mai bun decît 
in anul trecut, Consiliul Supe
rior gi Agriculturii *i Cărui-

liile agricole regionale și raio
nale din întreaga țară au luat 
din timp diferite măsuri. De 
pildă, s-a dat atenție mai mare 
asigurării cercurilor cu cadre 
de lectori și material didactic. 
CA ajutorul unui larg colectiv 
de specialiști au fost elaborate 
programe analitice pe baza 
cărora s-au tipărit manuale în 
peste 640 000 exemplare.

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — Orașele 
maramureșene își schimbă în
fățișarea de la un an la al
tul. Pe multe străzi, de la un 
capăt la altul se înalță blocuri 
moderne. Au apărut în ultimii 
ani cartiere noi de locuințe. 
Multe obiective industriale se 
extind prin construirea a noi 
hale. La numărul acelora care 
au existat s-au adăugat alte
le noi. S-au construit noi lo-

cal uri de școli elementare, 
medii, tehnice etc. în dorința 
ca elevii, mai ales, să cunoască 
îndeaproape aceste realizări, 
secțiile de învățămînt și comi
tetele orășenești U.T.M. din o- 
rașele Baia Mare și Satu Mare 
în colaborare cu O.N.T. Car- 
pați au inițiat un nou gen de 
excursii: Turul orașului. în 
ultima săptămînă la asemenea 
excursii
1 500 de

au participat peste 
elevi.

Mașină pentru încercarea unor piese

(Agerpres)

la aparatele de radio
Cercetătorii de le 

Institutul de mecanică 
aplicată „Tralan Vuia" 
au proiectat șl execu
tat o mașină da lncer-

care a lamelor de con- 
tact utilizate la apara
tele de radio si tele
viziune cu claviaturi. 
Mașina permite deter-

minarea 
uzură a 
In vederea Înlocuirii 
lor.

gradului de 
acestor piesa

(Agerpres)



Prezenta tinerilor 
pe deplin justificată!

Munca tinerilor în sectorul 
zootehnic s-a dovedit a fi 
foarte utilă. Ei au adus in a- 
cest sector elanul și dirzenia 
specifică vîrstei, au dat dova
dă de multă perseverentă în 
însușirea metodelor noi de în
grijire și întreținere a anima
lelor. Și rezultatele acestei ac
tivități s-au concretizat în 
producții din ce în ce mai ri
dicate de lapte și carne pe cap 
de animal. Bunăoară în sec
torul zootehnic al gospodăriei 
colective din comuna Braniște 
alături de vîrstnici, lucrează

CUM MUNCESC SI INVATA
Cind totul 

e făcut cu tragere
de inimă

co- 
Ră- 
Gă- 
pro-

a gospodăria 
lectivă din 
tești, raionul 
ești, sporirea 
iucțiilor animalie- 

1 re mergea, în ur
mă cu 2—3 ani, 

anevoie.
Una dintre măsurile luate 

de conducerea gospodăriei 
pentru a îmbunătăți situația a 
fost permanentizarea oameni
lor în zootehnie. Organizația 
U.T.M. a recomandat conduce
rii gospodăriei un număr de 
tineri dintre cei mai buni care 
să lucreze în sectorul zooteh
nic și a stabilit măsuri Î11 
vederea pregătirii lor profesio
nale. Un ajutor prețios au pri
mit din partea tînărului in
giner zootehnist. Toți tinerii 
îngrijitori, atît cei cu vechime, 
cît și cei mai noi, au fost în
scriși, la cercul zootehnic. Aici 
participau cu regularitate la 
fiecare lecție și demonstrație 
practică. După lecția „Furaja
rea rațională a animalelor", la 
grupa de vaci a tînărului în
grijitor Constantin Pănescu 
s-a desfășurat o interesantă 
demonstrație practică. în june 
ție de greutatea corporală și 
de producția vacilor, s-au sta
bilit rații stricte precum și 
modul de administrare a aces
tora, după programul fix de 
grajd. După aceea, cîteva zile 
la rind tinerii au urmărit fie
care vacă în parte, să vadă cum 
se comportă și ce furaje con
sumă cu mai multă.plăcere. In 
funcție de aceasta, s-a procedat 
la unele mgdificari *si supli
mentări în rații. Paralel s-a a- 
cordat mare atenție îngrijirii 
corporale, metodelor de muls și 
hrănit. In prima lună, Pănescu 
a înregistrat la grupa lui de 
vaci o creștere a producției de 
lapte Cu 195 de litri. în a doua 
lună, sporul a trecut de 
litri pe întregul 
tombrie tinărul 
realizase planul

Experiența de 
Pănescu a fost îmbrățișată de 
toți ceilalți îngrijitori — mul
gători, fiecare înregistrînd 
succese asemănătoare, ceea ce 
a făcut ca producția zilnică 
de lapte pe cap de vacă să 
crească in medie, pe gospodă
rie, cu 2—4 litri.

Pentru a obține rezultate 
mai bune în munca lor, tinerii 
își completau cunoștințele că
pătate la cercul zootehnic ci
tind cărți și broșuri de spe
cialitate de la biblioteca din 
sectorul zootehnic și de la bi
blioteca comunală. Inginerul 
zootehnist, la cererea organi-
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oc- 
iși

lot. La 1 
îngrijitor 
anual.
la ferma lui

FĂTU ȘOCARICEANU 
președintele gospodăriei 

colective

colectivă din comuna 
raionul Făurei, ne-au 

tovarășii:

ra in urmă cu trei 
ani. Gospodăria 
colectivă din satul 
Tungujei, regiu
nea Iași, avea ne
voie de noi oameni 
în sectorul zooteh

nic. Organizația U.T.M. a luat 
atunci o inițiativă bună: a re
comandat consiliului de con
ducere 14 tineri care să lucre
ze la fermele de animale și 
păsări. în adunare s-au luat 
angajamente, s-a discutat des
pre ce trebuie făcut ca tinerii 
recomandați să învețe temei
nic meseria. Iată cum stau lu
crurile acum, după ce au tre
cut trei ani. Dintre cei 14 ti
neri recomandați, în sector nu 
mai lucreăză decît Gheorghe 
Palade la ferma de vaci și 
Gheorghe Ionescu la un lot de 
viței. Ce s-a întîmplat cu cei
lalți ? Iată de pildă cum s-au 
petrecut lucrurile cu Angela 
Mihăilă și Maria Cristian, de 
la fermele de păsări. Loturile 
de păsări erau mari. Pentru a 
le putea îngriji bine, ele aveau

28 de tineri recomandați de 
organizația U.T.M. Mulți din 
ei au o vechime în această 
muncă de 6 și 7 ani. O privire 
atentă asupra realizărilor a- 
cestei gospodării arată că din 
1960 încoace producția me
die de lapte este în continuă 
creștere. în 1961 s-a obținut în 
medie pe cap de vacă furajată 
cu 560 de litri lapte mai mult 
ca în 1960 ; în 1962 producția 
medie crește cu încă 321 de li
tri, iar în anul 1963 la acest 
spor se va adăuga cu siguran
ță cel puțin 150 de litri. La 

zației U.T.M. din sectorul zoo
tehnic, a întocmit liste de 
cărți, îndrumînd cu grijă lec
tura tinerilor îngrijitori. Des
pre aceste cărți au stat de vor
bă, au dezbătut împreună con
ținutul lor.

De asemenea, la Rătești au 
fost organizate trei schimburi 
de experiență la care au par
ticipat îngrijitori de animale 
experimentați din celelalte 
gospodării colective ale raio
nului. Tinerii de la Rătești au 
mers apoi ei în vizită la gospo
dăria colectivă din Jugureni și 
la G.A.S. Rătești. Printre al
tele, ei au urmărit aici găsirea 
unor soluții practice pentru 
ridicarea producțiilor la vacile 
cu randament scăzut. Cu ase
menea neajunsuri avuseseră de 
luptat și îngrijitorii de la 
G.A.S. și din unele gospodării 
colective din raion, lngrijito- 
rii-mulgători din aceste uni
tăți, muncind metodic, cu răb
dare, încercînd numeroase so
luții în hrănirea și îngrijirea 
animalelor, au reușit să ridice 
mult producția de lapte a tu
turor vacilor. Experiența lor 
valoroasă a fost preluată și de 
tinerii îngrijitori de la Rătești. 
La vacile cu producții mai 
mici de lapte, Gh. Uță, Gh. 
Nicolaie ca și ceilalți ingriji- 
torl-mulgători au aplicat un 
regim de hrănire diferențiat, 
după categorii de producție, 
după starea fiziologică și vir- 
sta animalelor. De asemenea, 
au sporit numărul tainurilor, 
consistența și varietatea lor cu 
scopul ca acestea să fie con
sumate integral. UtlCîe schim
bări s-au produs și îri progra
mul de grajd: vacile cu pro
ducții mai mici de lapte au 
început să fie mulse nu numai 
de 2 ori pe zi, ci de 3 ori, res- 
pectîndu-se cu strictețe meto
dele și igiena mulsului, lată 
că, după primele 
producția de lapte 
vaci a sporit cu 
zilnic.

Dacă la 
teșii s-au 
zootehnic, 
(producția 
cap de vacă a sporit cu 3—4 
litri de lapte) aceasta se dato- 
reste și faptului că oamenii 
cărora li s-a încredințai a- 
cest important sector de pro
ducție al gospodăriei au cău
tat tot timpul să-și ridice ca
lificarea profesională, să îm
brățișeze și să generalizeze 
experiența buni.

două luni, 
la aceste 
5—6 litri

gospodăria din Ră- 
obținut în sectorul 
rezultate mai bune 
medie zilnică pe

VASILE CABULEA

nevoie de cunoștințe temei
nice, de condiții bune de 
muncă. Au vrut să învețe. Nu 
le-a ajutat nimeni. Au cerut să 
li se dea ajutor la transportul 
și preparatul furajelor. De
geaba. Tinerele continuau să 
care furajele cu sacul de la 
mari distanțe și să hrănească 
păsările la întîmplare.

Deși veniseră aici cu dra
goste și încredere, deși ceru
seră ajutor au fost totuși lă
sate să se descurce singure. Ba, 
pînă la urmă au fost schim
bate. în locul lor au venit 
alți colectiviști. Aceștia se 
pricepeau și mai puțin cum 
să îngrijească păsările pen
tru a obține producțiile 
planificate. Din nou a fost a- 
dusă Maria Cristian șl lăsată 

sfîrșitul lunii octombrie, gos
podăria realizase producția de 
lapte planificată pentru între
gul an. La aceeași dată se li
vrase statului peste prevede
rile contractuale cantitatea de 
90 000 de litri de lapte. Creș
terea de la an la an a produc
ției de lapte își găsește desi
gur explicația și în pasiunea 
cu care tinerii și-au însușit 
metodele științifice de îngriji
re și hrănire a animalelor. 
Respectarea programului de 
grajd, munca intensă de cer
cetare pentru aflarea poten

i

TINERII ZOOTEH-NISTI
care hi 
datorită

Se știe că tinerii 
crează în zootehnie, 
specificului muncii dm acest 
sector, au de efectuat un vo
lum mai mare de muncă. Pro
gramul de grajd ocupă o mare 
parte din fiecare zi. Totuși, ei 
au și ore de răgaz între o ac
tivitate și alta, ore care pot Ji 
folosite pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale, par
ticiparea la diferitele activități 
cu caracter cultural-educaliv, 
sport și diferite alte distracții. 
Despre felul cum este organi
zat timpul liber al celor 4G de 
îngrijitori tineri de la gospo
dăria 
Ianca, 
vorbit

Cu ani în urmă, unii îngriji
tori de animale, și mai ales cei 
tineri, aveau tendința de a 
pleca din sectorul zootehnic. 
Una din cauze era și aceea că 
tinerii din acest sector erau 
cam departe de viața culturală 
a comunei. Participau rar și în 
număr mic la diferitele mani
festații artistice, la serile dis
tractive. Membrii comitetului 
organizației U.T.M. au ridicat 
atunci o problemă justă : să 
creăm tinerilor îngrijitori, 
care-și petrec în zootehnie cea 

să lucreze în aceleași condiții. 
De trei ori a fost ea schim
bată și adusă iar la ferma de 
păsări. Niciodată însă nu i-au 
fost luate în seamă cerințele. 
De două ori s-a întîmplat ace
lași lucru cu Constantin Pa
duraru, de la ferma de vaci.

Pînă la urmă 11 din cei 
tineri au plecat înapoi 
brigăzile de cîmp.

Căror cauze se datorește 
tuația creată ? Ea se datorește 
mai întîi organizației U.T.M. 
care nu s-a ocupat de califica
rea tinerilor așa cum se anga
jase în adunarea generală. Nu 
s-au organizat cu ei consfătuiri 
periodice de producție, nu au 
fost trimiși în vizite la frun- 
*ași, nu li s-au asigurat condi
ții materiale necesare pentru 

14 
la

si-

țialului economie al fiecărui 
animal, lotizarea în grupe o- 
mogene în funcție de produc
ția obținută, administrarea u- 
nor rații diferențiate, desfășu
rarea unei munci atente de se
lecție, iată numai cîteva din 
preocupările tinerilor îngriji
tori de aici.

Dar munc& tinerilor în zoo
tehnie a arătat și alte lucruri 
nu mai puțin importante, lată, 
de pildă, cazul tinerilor Elena 
și Ion Vancă de la G.A.C. ,,23 
August" din comuna Maglavit. 
Acești îngrijitori erau de mult 
cunoscuți pentru producțiile 
ridicate de lapte ce le obți
neau. Ei s-ar l'i putut, proba
bil, socoti mulțumiți. Dar. pro
ducția medie de lapte la restul 
vacilor era mai scăzută. Unii 
erau de părere că aceasta se 
datorește incapacității anima
lelor de a produce mai mult. 
Soții Vancă n-au fost de a- 
ceastă părere. Nu animalele 
sînt de vină, ci modul în care 
sînt îngrijite, au spus ei. Aces

mai mare parte din timp, o zi 
liberă pe săptămină. Și le-am 
asigurat o zi liberă. La început 
ii înlocuiau rudele. Nu era 
însă cea mai bună soluție. Deși 
lucrau numai cîte o zi, cei care 
îi înlocuiau trebuia să cu
noască precis ce anume au de 
făcut. De aceea, ne-am gîndit 
că e m'ai bine să numim îngri
jitori de schimb permanență 
care să lucreze la fel de bine 
ca și ceilalți.

Așa își organizează
timpul liber

Crearea unei zile libere pe 
săptămină, nu rezolvă însă to
tul. Chiar la grajduri, în timpul 
zilei, îngrijitorii au cîteva ore 
libere. Pentru ca acestea să fie 
cît mai bine folosite, ne-am 
gîndit și la crearea condițiilor 
materiale necesare. în acest 
an, la sediul gospodăriei, si
tuat în apropierea fermei de 
animale, am ridicat două noi 
săli de clasă pentru învăță- 
mîntul agrozootehnic. într-una 
din săli am amenajat un mic 
club al colectiviștilor. La dis
poziția lor au fost puse cîteva 

trecere
buna desfășurare a muncii și 
pentru a organiza diferite ac
țiuni culturale, în timpul liber. 
Apoi, nici consiliul de condu
cere nu și-a respectat promi
siunile făcute, între care și a- 
ceea de a-i trimite pe tineri la 
gospodăria de stat Dagîța, pe 
timp de două săptămîni, să în
vețe din experiența fruntașilor 
de aici.

Organizația U.T.M. avea da
toria să ridice, în fața condu
cerii gospodăriei, cu toată ho- 
tărîrea, problema creării con
dițiilor corespunzătoare de 
muncă și învățătură pentru 
tinerii din zootehnie. Nu a fă
cut-o însă. Și, firesc, fluctuația 
oamenilor din acest sector a 
dăunat producției. Să luăm un 
caz. Constantin Păduraru, care 

te argumente le-au , susținut 
prin fapte. Au preluat de la 
îngrijitorul Nică Badea lotul 
de animale care avea produc
ția cea mai scăzută din gospo
dărie. Chiar din primele zile 
s-a văzut că animalele au tre
cut pe altă mînă. Ele au fost 
spălate cu apă caldă și țesăla- 
te, li s-au asigurat așternuturi 
curate. în grajd au fost așe
zate în ordinea producției în 
scopul unei furajări mai rațio
nale. S-au produs schimbări 
esențiale în administrarea ra
țiilor de furaje. La numai 
două săptămîni producția de 
lapte a început să crească, iar 
astăzi este de aproape patru 
ori mai mare. Acțiunea lor a 
avut un puternic ecou în rîn- 
dul celorlalți îngrijitori. Aceș
tia au îmbrățișat metodele lor 
de îngrijire, iar acum produc
ția de lapte a întregului efec
tiv de animale este aproxima
tiv egală.

Sectorul zootehnic al gospo
dăriilor colective din raionul 

șahuri, șubah, cărți, broșuri, 
ziare, reviste și un aparat de 
radio. Alături de alte mă
suri pe care le-am luat în 
vederea ridicării calificării ti
nerilor, asigurarea de către 
conducerea gospodăriei a unor 
condiții pentru organizarea în 
timpul liber a unor activități 
utile, s-a refleetat și în obți
nerea 
bune în producție. De pildă, 
dacă

unor rezultate mai

în anul trecut doar

să de- 
de lapte

2 tineri au reușit 
pășească producția 
prevăzută în plan pentru lotu
rile lor de vaci, pînă în pre
zent, aproape toți și-au reali
zat producția de lapte prevă
zută în plan pentru anul aces
ta : 2 100 litri.

ION PlRLOG
secretarul organizației

U.T.M.

Față de condițiile create, de
spre care a vorbit tovarășul 

a fost nevoit să părăsească de 
două ori și să ia din nou în 
primire lotul său de vaci, a 
obținut cu aproape 300 litri de 
lapte pe cap de vacă furajată 
mai puțin decît prevedea pla
nul. în același an, 1962, nu 
și-au realizat planul în medie 
cu 200 litri de lapte de fiecare 
vacă patru îngrijitori-mulgă- 
tori. Singur Gheorghe Palade 
și l-a depășit cu 100 litri. Un 
calcul arată că dacă toți îngri- 
jitorii-mulgători ar fi lucrat ca 
Gheorghe Palade, gospodăria 
ar fi avut un cîștig de aproape 
două vagoane de lapte.

E de la sine înțeles că în lo
cul tinerilor care pe parcursul 
celor trei ani au plecat, au 
venit alțt colectiviști. Printre 

Calafat a cunoscut an de an o 
creștere simțitoare. Numărul 
animalelor a sporit numai în 
cursul acestui an cu 2 431 tau
rine, cu 3 713 porci, cu 11 355 
oi și cu 60 000 de păsări. A 
crescut și numărul colectiviști
lor care lucrează acum în sec
torul zootehnic cu 300, din care 
aproape 200 sint tineri. în vii
tor, efectivele de animale vot 
crește și mai mult. Avem în 
raion gospodării colective cu 
sectoare zootehnice bine dez
voltate ca cele din Poiana 
Mare, Basarabi. Maglavit. Ciu- 
percenii Noi și Vechi, Piscu 
Vechi, care-și vor spori simți
tor efectivele de animale. 
După toate calculele, în anul 
1964 vor fi necesari în zooteh
nie încă 480 de îngrijitori. 
Vom avea deci nevoie de foar
te mulți tineri.

Organizațiile U.T.M. au luat 
încă de pe acum măsuri în 
acest sens. Cursurile cercuri-

președinte, organizației U.T.M., 
i-a revenit sarcina să organi
zeze cu folos și în mod plăcut 
timpul liber al tinerilor îngri
jitori. Cum am procedat noi ? 
După ce ne-am sfătuit cu in
ginerul zootehnist, cu bibliote
cara, am stabilit ca periodic să 
organizăm la locul de muncă 
al îngrijitorilor recenzii, lec
turi colective, jurnale vorbite. 
Așa am cîștigat mulți prieteni 
ai concursului „Iubiți cartea".

Acum aproape toți tinerii în
grijitori de animale sînt pur
tători ai insignei „Prieten al 
cărții". Bibliotecile volante 
amenajate aici vin, de aseme
nea, în sprijinul îngrijitorilor, 
punînd la îndemîna lor ulti
mele noutăți apărute. Ne-am 
gîndit și la alte forme atrac
tive. Am organizat un concurs 
„Cine știe meserie, cîștigă". 
Au participat atunci toți cei 18 
tineri îngrijitori de la ferma 
de vaci. Concursul s-a desfă-

ei sînt și tineri. Cunosc ei mai 
bine meseria decît cei care au 
plecat? Nu. Pentru că și față 
de ei se manifestă aceeași lip
să de grijă privind ridicarea 
calificării, permanentizarea 
lor, crearea unor condiții bune 
de muncă.

Firește că situația trebuie și 
poate să fie îndreptată. Con- 
silul de conducere are datoria 
să intervină cu răspundere și 
competență în această proble
mă. De lichidarea acestor lip
suri trebuia să se ocupe însă, 
în mod deosebit, și comitetul 
comunal U.T.M. Țibănești.

Munca în sectorul zootehnie 
nu e ușoară, cere o pregătire 
temeinică, continuă. Ca să în
veți această meserie trebuie 
să te pasioneze, trebuie să ai 
condiții bune de muncă. A- 
ceste adevăruri simple trebuie 
să le înțeleagă conducerea 
gospodăriei și comitetul U.T.M. 
de la G.A.C. Tungujei.

Cl. SLAVIC 

lor zootehnice sînt acum frec
ventate nu numai de îngriji
torii propriu-zis, cl și de 
alți 200 de tineri colectiviști 
din cei mai harnici și pri- 
cepuți asupra cărora orga
nizațiile U.T.M. s-au orientat 
în vederea recomandării lor, 
într-un viitor apropiat, pentru 
a lucra în zootehnie. Este un 
lucru bun pentru că sectoare
le zootehnice vor primi îngri
jitori la timp și cu o calificare 
mai ridicată, capabili să asi
gure, chiar din primele zile 
ale venirii lor în acest sector, 
producții sporite de carne și 
lapte Tinerilor veniți in zoo
tehnie trebuie să li se creeze 
condiții bune de muncă și via
ță, iar organizațiile U.T.M. pot 
să-și aducă și aici o contribu
ție importantă și m-aș opri la 
un lucru care, la prima vede
re, pare mărunt: amenajarea 
camerei îngrijitorilor. Acestea 
ar trebui — și este o dorință 
firească a tinerilor — să fie 
dotate cu un număr suficient 
de cărți, broșuri, reviste din 
ramura zootehniei, sau de lite
ratură, care să fie mereu îm
prospătate. Ele pot fi citite 
chiar în. pauzele dintre nouă 
operații prevăzute în progra
mul de grajd. Apoi organiza
țiile U.T.M. pot organiza, pen
tru timpul liber al îngrijitori-

• Organizația U.T.M. din 
sectorul zootehnie al gospodă
riei agricole colective din Scă
rișoara, raionul Caracal, acor
dă o mare atenție ridicării ca
lificării tinerilor îngrijitori de 
animale.

Printre multele forme folo
site, de o mare apreciere, în 
rîndul tinerilor, se bucură 
concursul „Cine știe, cîștigă". 
Recent s-a desfășurat la sediul 
seotorulul zootehnio un aseme
nea concurs intitulat „Cel mai 
bun crescător de animale", la 
care au participat toți îngriji
torii.

întrebările din concurs s-au 
referit în special la metodele 
cele mai eficace de îngrijire, 
la modul cum se pregăteso ra
țiile alimentare, la regulile pri
vind igiena corporală a anima
lelor.

• Tinerii din sectorul zoo- 
tehnio al gospodăriei colective
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Cursurile lnvățămlntului a- 
grozootehnic au început. 
Colectiviștii de la gospodă
ria agricolă colectivă Odo- 
bești, raionul Titu, urmăresc 
cu aten[ie expunerea făcută 

de lector.
Foto : O. PLECAN
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șurat chiar la grajduri. Concu- 
renții erau solicitați să răs
pundă la întrebări cu exempli
ficări practice la lotul lor de 
vaci.

Acum, animalele au intrat 
în perioada de stabulație. în
grijitorii sînt grupați la un loc 
și pot fi mai ușor antrenați la 
diferite acțiuni. Noi ne-am 
gîndit deja ce putem face. în 
planul de măsuri al organiza
ției noastre au fost prevăzute 
acțiuni cum ar fi ținerea unui 
nou concurs „Cine știe mese
rie, cîștigă". De asemenea, ne 
vom îngriji ca periodic să in
vităm diferite formații artis
tice care să susțină programe 
la clubul gospodăriei, să pre
gătim mai multe recenzii, seri 
de poezie și alte acțiuni care 
să creeze tinerilor îngrijitori 
posibilitatea de a-și petrece 
timpul liber plăcut și folosi
tor.

T. OANCEA

(

lor, acțiuni interesante, atrac
tive, fie pentru ridicarea cali
ficării (conferințe, concursuri, 
„Cine știe meserie, ciștigă" 
ore de caicul economic etc.) 
fie pe plan cultural-artistic ; 
programe de brigadă, diverse 
acțiuni cu cartea etc. Expe
riența gospodăriilor colective 
fruntașe, ca cele de la Piscu 
Vechi, Golența. Cetate și altele 
dovedesc că atunci cind se 
ocupă cu grijă de tinerii în
grijitori de animale, randa
mentul muncii lor este mai 
mare. De aceea este necesar 
ca toate conducerile gospodă
riilor colective să acorde și pe 
viitor o mare atenție tinerilor 
nou veniți in acest sector. Pe 
lingă grija pentru pregătirea 
profesională, trebuie ca aces
tora să li se creeze condiții cit 
mai bune de muncă, să li se 
asigure o zi liberă pe săptămî- 
nă ca să poată lua și ei parte 
la diferitele activități cultural- 
educative din comună, să se 
recreeze. Este vorba de acțiuni 
care pot fi cu ușurință înfăp
tuite în fiecare gospodărie a- 
gricolă colectivă.

ION GRIGORAȘ 
vicepreședinte 

Consiliului agricol raional 
Calafat 

din Gostavăț, regiunea Oltenia, 
desfășoară o bogată activitate 
cultural-educativă. De curînd, 
în acest sector a luat ființă o 
brigadă artistică de agitație și 
o echipă de teatru care va pre
găti pentru stagiunea de iarnă 
piesa „Zmeoaicele". Rolurile 
au fost deja împărțite, iar re
petițiile au început. Acestea se 
desfășoară în timpul zilei în 
pauzele de odihnă chiar la 
sectorul zootehnic.

• O inițiativă bună au avut 
și cei 20 de tineri de la gospo
dăria colectivă din comuna 
Gheorghe Lazăr, raionul Slo
bozia, in grija cărora se află 
aproape 4 000 de oi. La începu
tul anului, ei au cerut organi
zației U.T.M. să-i ajute să-și 
creeze la stînă o bibliotecă vo
lantă cu cărți de specialitate. 
Conducerea gospodăriei colec
tive a satisfăcut cererea tine
rilor. Tinerii de la ferma de oi 
au acum o bibliotecă volantă 
care cuprinde numeroase bro
șuri cu noi metode de îngriji
re și creștere a oilor.

• In scopul ridicării califi
cării profesionale a tinerilor 
îngrijitori de animale, organi
zația U.T.M. de la G.A.C. din 
comuna Diosig, raionul Salon
ta, organizează de două ori pe 
lună, „Seri de întrebări și răs
punsuri". Aici, în afară de in
ginerul agronom, sint invitați 
brigadieri, șefi de echipe și 
fruntași ai producțiilor mari. 
In felul acesta, „serile" au în
totdeauna caracterul unor pre
țioase schimburi de experiență 
pline de învățăminte.

• La ferma de vaci a gospo
dăriei colective Salon ta, regiu
nea Crișana, lucrează 19 ute- 
miști. Opt dintre aceștia au 
fost recomandați conducerii 
gospodăriei in acest an de or
ganizația U.T.M. Pentru a le 
crea în fiecare săptămină cite 
o zi liberă, comitetul U.T.M. 
pe gospodărie a propus consi
liului de conducere ca la fer
ma de vaci să lucreze incă pa
tru tineri pentru a se forma 
incă un schimb. Propunerea a 
fost acceptată. Acum, fiecare 
tînăr din zootehnie are o zi li
beră pe săptămină.
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f din comuna Btînceni, regiu- 
(nea București, sînt l ' 
I prieteni ai cărții agrozooteh- 
. nice, lată-i pe cî/iva dintre 
1 ei discutlnd cu însuflețire 
J despre noile cărți sosite Ia 

bibliotecă.
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însemnări de la o adunare generală
de alegeri U. T. M.

Unic iau drumul 
magazinelor mii și 
mii de metri de 
țesături din bum
bac realizate de în
treprinderea tex
tilă din Galați.

Multe din aceste produse ca 
diftina, finetul, stamba se 
bucură de aprecierea cumpă
rătorilor pentru calitatea 
superioară. O contribuție 
seamă la 
succese au 
din secția 
C. Despre 
tru producerea de țesături de 
calitate superioară, despre 
contribuția lor la îndeplinirea 
planului de producție la toți 
indicii s-a discutat cu multă 
seriozitate în adunarea gene
rală de dare de seamă și ale
geri a organizației U.T.M. nr. 
3. Bilanțul celor 9 luni — se 
spunea în darea de seamă — 
ne arată că planul de produc
ție al secției a fost 
în proporție de 
102 la sută, pro
ductivitatea mun
cii a crescut cu 
0,9 la sută, indice
le de calitate a 
fost depășit cu 2,2 
procente.

Evidențiind ex
periența bună a- 
cumulată, scoțînd 
la iveală lipsurile 
ce au existat, da
rea de seamă a 
făcut o analiză a 
întregii activități 
desfășurate 
tr-un an 
de cei 63 
miști.

Un loc 
tant în darea de 
seamă l-a ocupat 
îmbogățirii cunoștințelor pro
fesionale. Organizația U.T.M. 
a întreprins în această pri
vință multe lucruri interesan
te care s-au dovedit eficace. 
Cursurile de ridicare a califi
cării, conferințele tehnice, or
ganizate pe întreprindere și 
secții, cărțile de specialitate, 
concursurile „Cine știe cîștigă" 
și altele i-au ajutat pe tineri 
să-și însușească cît mai bine 
tainele meseriei. Ținînd seamă 
însă de sarcinile noi ce stau în 
fața întreprinderii, de exigen
țele mereu crescînde ale cum
părătorilor, darea de seamă, 
proiectul de măsuri și partici- 
panții la cuvînt au făcut o se- 
rje de propuneri pentru im- 
Hunătățirea muncii privind ri
dicarea nivelului profesional 
gl fiecărui tînăr.
i— Cu prilejul discutării ci

frelor de plan pe anul 1964 — 
spunea în cuvintul său Con
stanța Ipsilat — ne-am dat 
seama că în fața secției noas
tre stau sarcini importante, 
numărul sortimentelor de țe
sături va spori, se vor crea 
modele no-i la care se cere 
multă pricepere și îndemîna- 
re. Este deci necesară o pre
gătire profesională mai ridica
tă. în anul trecut în secția 
noastră a funcționat un curs 
de ridicarea calificării pentru 
țesătoare. El ne-a ajutat să 
folosim cu mai mare randa
ment războaiele de țesut, să 
îmbunătățim continuu calita
tea produselor. Nu am fost 
mulțumiți însă de conținutul 
unor lecții predate. Unii lec
tori se pierdeau în generali
tăți, repetau ceea ce făcusem 
la școala profesională. De a- 
ceea, eu propun ca noul birou, 
să adreseze conducerii între
prinderii cererea noastră, ca 
în acest an lecțiile să fie mai 
strîns legate de sarcinile de 
producție din perioada actua
lă, să țină pasul cu nevoile 
producției.

— Pentru a aplica cu bune 
rezultate noile procedee teh
nologice, prevăzute de planul 
anului viitor — spunea Elena 
Grosu — trebuie să ne ocu
păm cu mai multă seriozita
te de ridicarea nivelului nos
tru de pregătire profesională. 
Trebuie să arătăm că în anul 
trecut mulți dintre noi nu au 
dat atenția necesară cursurilor 
de ridicarea calificării. Din 63 
de utemiști, cît numără orga-

lor 
de 

obținerea acestor 
adus-o și tinerii 
țesătorie, unitatea 

strădania lor pen-

îndeplinit

nizația, numai 40 au frecven
tat cu regularitate aceste 
cursuri. In proiectul de măsuri 
ar trebui să prevedem sarcina 
obligatorie pentru fiecare tî- 
năr din organizația noastră de 
a participa cu regularitate la 
cursurile de ridicare a califi
cării.

Aproape toți participanții 
la discuții au propus ca tine
rii care absentează de la 
cursurile de ridicarea califi
cării să fie puși în discuția a- 
dunării generale sau a birou
lui organizației U.T.M. Din 
discuțiile purtate în jurul a- 
cestei importante probleme a 
reieșit însă că, chiar și mai 
bine organizate, singure aceste 
cursuri nu vor reuși să satis
facă în întregime cerințele ti
nerilor, nevoia de a avea cit 
mai multe cunoștințe profe
sionale. Utemista Geta Imai- 
cescu a propus ca biroul, cu 
ajutorul conducerii, să se în
grijească de prezentarea cu

prolesinnală

l

în- 
de zile 
de ute-

impor-

in pas cu nevoile
I

problema

arăta

pro- 
suc- 
pro-

adu-

de 
au

regularitate in fața tinerilor a 
unor conferințe tehnice strins 
legate de munca tinerilor. Ea 
și-a exprimat părerea că pri
mele conferințe ar trebui să 
vorbească despre organizarea 
locului de muncă și despre 
căile de reducere a rebuturi
lor.

Constanța Midrigan s-a re
ferit în cuvintul ei la folosi
rea cărții tehnice.

— Darea de seamă,
ea, s-a ocupat prea puțin de 
modul în care este folosită 
cartea tehnică de către tinere
le țesătoare. Or, este știut că 
nu toate fetele de la războa
iele de țesut studiază și apli
că în munca lor învățămintele 
din cărțile tehnice. Eu îmi a- 
mintesc și acum de consfătui
rea de producție în care ute- 
mistele Rada Vizireanu, Flo
rina Dumitru și Sanda Ilie, e- 
vidențiate în producție, ne-au 
explicat cît de mult le-au a- 
jutat cărțile tehnice citite în 
îmbogățirea cunoștințelor 
fesionale. în obținerea 
ceselor pe care le au în 
ducție.

Ascultîndu-i părerea,
narea a înscris, în hotărîre, 
măsuri pentru organizarea u- 
nor recenzii pe marginea căr
ților tehnice și a unor dezba
teri cu cititorii. Pentru vii
toarele dezbateri au fost pro
puse cărțile: „Țesătoarea", 
„Tehnologia țesutului", „Car
tea țesătoarei" și altele.

In adunarea generală 
dare de seamă și alegeri
fost subliniate și alte forme 
de activitate în vederea ridi
cării nivelului profesional al 
tinerilor. Despre învățăminte
le trase din schimburile de ex
periență, concursurile „Cine 
știe cîștigă", demonstrațiile 
practice la yăzboiul-școală, au 
vorbit tinerii pe larg venind 
cu noi propuneri care au îm
bogățit proiectul de hotărîre. 
S-a hotărît, de asemenea, orga
nizarea cu regularitate, pe 
grupe de tineri, cu sprijinul 
tehnicienilor și inginerilor a 
unor discuții asupra calității 
țesăturilor executate într-o 
săptămînă.

Evident că, ținînd seama de 
hotărîrile adunării generale, 
folosind cele mai bune forme 
de mobilizare a tinerilor în 
producție, preocuparea tineri
lor pentru produsele întreprin
derii, pentru prestigiul mărcii 
fabricii va spori și mai mult.

MARIA ION

1I<>

fața unei asimi- 
a fenomenului 
unei mature de-

u „Tudor", cine
matografia romînă 
realizează o operă 
patriotică de im
punător nivel arti
stic.

După „Lupenl
29", alt film reînvie clocotul 
energiilor revoluționare ale 
poporului, care a făurit cu bra
țele șj cu mintea sa istoria. 
Sub semnul acestui adevăr ma
jor, devenit in zilele noastre 
axiomă, își dezvoltă autorii im
presionantei evocări a răscoa
lei de la 1821 — scriitorul Mih
nea Gheorghiu și regizorul Lu
cian Bratu — concepția lor 
complexă asupra evenimentu
lui descris.

Ne aflăm în 
lari judicioase 
istoric, în fața
finiri a raportului dialectic de 
forțe sociale aflate în luptă.

Scenariul desprinde, cu pre
cizie științifică, dar și cu au
tentică vibrație poetică, din fe
nomenele complexe, uneori 
contradictorii, proprii frămîn- 
tatei epoci, sensurile și tendin
țele ei majore. Cunoașterea 
profundă a istoriei, dublată de 
capacitatea convertirii artisti
ce, în fapte concrete, de viață, 
a vastului material documen
tar, asigură valoarea presti
gioasei epopei cinematografi
ce.

Creatorii definesc încă din 
primele secvențe ale evocării 
lor conjunctura internă și ex
ternă a momentului 1821, com
plicata confluență de interese 
sociale și politice, favorizînd 
ori, dimpotrivă, încercînd să

frîneze, impetuoasa desfășura
re de mase.

întorși acasă după un război 
lung, pandurii își găsesc fami
liile crunt asuprite. Au luptat 
cu turcii, dar dușmanul e par
că mai aprig aici, în țară. Sce
nariul reconstituie cu vigoare 
tabloul complex social și isto
ric care a generat energica re
voltă a țăranilor de la începu
tul secolului trecut, condusă 
de Tudor Vladimirescu. Iată-1 
din primele cadre pe Tudor 
trecînd de Ia bucuria întîlnirii 
celor dragi, la durerea și revol
ta de a-i vedea sub biciul bo
ierului. Istoria se rescrie sub 
ochii noștri, semnificațiile ei 
generale se înfiripă din cazuri 
concrete, particulare; vitele 
țăranilor din Vladimiri luate 
cu sila de boierul Glogoveanu ; 
tînărul clăcaș Oarcă, prigonit 
de vechil ia calea haiduciei ; 
mai tîrziu, satul lui Tudor e 
pîrjolit de turci, locuitorii 
alungați în bejenie... Cauzele 
revoltei, ca și raportul, transfe
rul de energii între erou și 
mase — pîrghie dramaturgies 
importantă a filmului „Tudor" 
— sînt definite pătrunzător, cu 
subtilitate. Din mijlocul ace
stui popor asuprit cu care se 
deschide, impresionant, epope- 
ia cinematografică a răscoalei, 
se ridică viteazul conducător.

Eroul își ia forța din obida 
poporului (cit de dramatic e 
momentul cînd întîlnește în 
drum băjenarii din satul său și 
află că i-a fost ucisă familia) 
și e capabil, la rîndu-i, să in
sufle energie, mobilizînd la ac
țiune mulțimea fremătind în

Laboratorul central al Rafinăriei Onești : Voichița lordache șefă de schimb Împreună cu 
laboranta Maria Ursescu efectuînd analize zilnice ale produselor realizate aici. 
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Lucrări de restaurare 
a unor monumente 

istorice
La multe din cele aproape 

1000 de monumente istorice 
existente în regiunea Brașov 
se execută lucrări de prote
jare, restaurare și punerea lor 
în valoare. De pildă, sînt în 
ours lucrările de restaurare a 
zidurilor de fortificație a ce
tății Brașovului și a bastioa- 
nelor de apărare datînd din 
secolul XIV. De asemenea, a 
fost redusă la forma ei origi
nală casa Rischer — Podul Bă- 
tușilor din Brașov, o intere
santă construcție pentru co
merț, ridicată la jumătatea 
secolului al XV-lea. La sfîrși- 
tul anului, clădirea își va relua 
destinația inițială prin ame
najarea unui complex comer
cial.

S-a încheiat și prima parte 
a lucrărilor de restaurare a 
zidurilor cetății Sibiului și 
Sighișoarei, precum și a Tur
nului de apărare a cetății Me
diașului. Intr-o altă localitate 
din regiune — la Făgăraș — 
se desfășoară din plin lucră
rile de restaurare a Cetății 
orașului, construită între anii 
1300 și 1310.

fPORT ypOftT FP(MT
Cum ne pregătim

pentru proba de cros
Entuziasmul tinerilor partid- 

panți la întrecerile pentru tre
cerea cu succes a normelor 
pentru „Insigna de polisportiv" 
este, în mod firesc, însoții de 
dorința de a realiza și o perfor
manță cit mai bună. Aceasta 
necesită o bună pregătire și 
este, desigur, lăudabil /aptul că 
mulți antrenori, profesori de 
educație fizică și instructori ob
ștești îi ajută pe cei înscriși la 
concursuri să se pregătească. 
La rîndul nostru vrem să aju
tăm tinerii participant olerin- 
du-le sfaturile și recomandările 
unor sportivi cu experiență, 
maeștri ai sportului și campioni 
ai țării. De astă dată, l-am rugat 
pe ANDREI BARABAȘ, maestru 
al sportului și dublu campion 
republican, să ne prezinte proba 
de cros.

Pe lingă frumusețea sa spe
cifică, alergarea în teren variat
— crosul — dezvoltă multe ca
lități și în primul riad rezisten
ța, contribuind la fortificarea 
organismului. Prezența acestei 
piobe în programul normelor 
ce trebuie îndeplinite pentru 
cucerirea „Insignei de polispor
tiv" este, deci, pe deplin justi
ficată. Tinerii participant și, in 
deosebi, începătorii s-au înscris
— și bine au făcut — din pri
mele zile ia aceste concursuri.

■ De aceea este recomandabil ca 
• înscrierea să fie urmată chiar 
a doua zi de antrenamente. 
Și iată de ce. Timpurile stabi
lite, pe grupe de virstă, pentru 
fiecare grad al insignei sînt in 
general accesibile. Gradul re
dus de dificultate pentru trece
rea normelor nu trebuie insă să 
ducă, de pildă, la concluzia că 
500 m „nu înseamnă mult" sau 
că „e simplu să alerg o mie de 
metri". Se pune, așadar, pro
blema pregătirii, a antrenamen
telor care trebuie făcute pentru 
a evita surprizele atît de neplă
cute pentru concurenți. Din ex
periența mea și a colegilor mei, 
cred că această pregătire tre
buie realizată de-a lungul a cel 
puțin două săptămîni de antre
nament. Și aceasta în felul ur
mător :

— în prima săptămînă, pre
gătirea ar putea să înceapă cu 
mers combinat
ușoară, exerpiții de gimnastică 
și iarăși alergare. Durata antre
namentului : maximum o oră

necesar Încât-(inclusiv timpul 
sirii).

— In cea de 
mină, programul 
trebuie să prevadă antrenamen
te din două în două zile (deci 
trei antrenamente) care să se 
desfășoare de preferință în te
ren variat, pe distanțe mai 
lungi decît cele prevăzute pen
tru proba respectivă si într-un 
tempo mai scăzut. Timpul afec
tat alergării proprfu-zise : circa 
15 minute, cu pauze de mers la 
pas după parcurgerea distante
lor propuse.

Fiecare antrenament trebuie 
precedat de o ușoară încălzire :

a doua săplă- 
de pregătire

Concursul prnlru insigna 
de polisportiv

mers, alergare, exerciții de 
gimnastică, alergare. Este gre
șit ca la terminarea antrena
mentului să te așezi la... odih
nă, pe iarbă. Se recomandă din 
nou o alergare ușoară de 2—3 
minute pentru revenire după 
eiort.

Unii tineri obișnuiesc să iacă 
în preziua concursului un antre
nament „tare", care să... mă
rească randamentul. Este cu 
totul contraindicat. După ulti
mul antrenament este necesară 
o pauză de două zile și abia 
apoi la... start.

Să nu pornim însă imediat In 
probă. O ușoară încălzire este 
absolut necesară. Apoi o pauză 
de aproximativ 10 minute și, in 
siîrșit, la drum...

?
*

de-aici încolo
Dar,

S-ar părea că 
indica/iile sini de prisos, 
nu este așa. Alergarea trebuie 
efectuată cu un tempo uniform, 
continuu, pe toată distanta tra
seului. Dozarea efortului și rit
mul nu trebuie forțat peste po
sibilități, chiar dacă adversarul 
trece înainte. Dacă nu și-a do
zat bine eforturile va rămîne 
mult în urmă sau chiar va 
abandona cursa. Mulți tineri 
cred că purtînd în gură o ba
tistă au descoperit „secretul" 
pentru... reglarea respirației. 
Efectul este însă contrariu, res
pirația se îngreunează. Se trece 
ușor și peste problema vesti
mentară și nu este bine. Cro- 
siștii aleargă mai bine în pan
tofi de tenis decît desculți, cu 
uri tricou cu mined lungi, fără 
hasc pe cap etc. In ceea ce pri
vește alimentația, ea trebuie 
făcută cu 2—3 ore Înainte de 
probă.

Am parcurs, pe scurt, drumul 
de ia antrenament la sosire și 
nu-mi rămîne deci! să doresc, 
din toată inima, mult succes 
celor care, profitînd de aceste 
frumoase zile de toamnă, îmi 
vor fi tovarăși de pregătire 
pentru întrecerile de cros. Pen
tru că, la rîndul meu, mă antre
nez pentru marile întreceri din 
sezonul viitor, campionatul -fir 
rii, ți diferite concursuri inter
naționale ia care poale într o zi 
vor lua parte și unii dintre cei 
cărora le-am adresat cîteva sfa
turi înaintea primelor întreceri 
de cros.

ANDREI BARABAȘ 
maestru al sportului

cu alergare

Scena

Cîmpia Padeșului. Portretul ci
nematografic al lui Tudor e 
realizat dinamic, în devenirea 
sa istorică. Scenariul urmărește 
evoluția eroului, radicalizarea 
concepției sale sub influența 
maselor populare. Dar odată ce 
a înțeles sensul istoriei, taina 
mișcării maselor (cum o defi
nește el) Tudor va ști să acțio
neze ferm, în toate împrejură
rile, chiar cu riscul de a nu fi 
înțeles de contemporanii săi. El 
își dă seama, mai devreme ca 
ceilalți, că nu poate duce în a- 
celași timp lupta cu boierii 
dinăuntru și cu puternicul duș
man extern, turcii. Înțeleptul 
conducător al răscoalei își ia 
deci un răgaz temporar în bă-

cat poetul anonim, poporul, e- 
roul drag. începutul filmului e 
conceput în același stil de ba
ladă haiducească : bărbătescul 
cor al pandurilor întorși la ca- ■ 
sele lor. Spectatorul parcurge 
odată cu eroul central, Tudor, 
înțelegerea adevărului istoric : 
„Patria e norodul și nu tagma 
jefuitorilor", adevăr ce poate 
sluji drept motto operei cine
matografice.

situații întregi, minuțios descri
se literar (printr-o plimbare a 
aparatului cinematografic el 
surprinde o stare de lucruri: 
într-un tîrg, un țăran își dictea
ză jalba grămăticului, și numă
rul dărilor e atît de mare încit 
cel ce scrie nu mai prididește 
să noteze atîtea impozite).

Un lirism discret, viril, învă
luie dragostea nefericită dintre 
Aristița și Tudor i cu umor

CROMICA CINEMATOGRAFICĂ
tălia contra jugului otoman. El 
eliberează pe înrăitul dușman 
Rașid Pașa sub privirile nedu
merite ale mulțimii. Și cind un 
țăran vrea să-i nesocotească or
dinul, Tudor trage în el și apoi 
se prăbușește hohotind peste 
cadavrul tovarășului său de 
luptă ce nu i-a înțeles inten
ția. Un fior tragic, dînd măre
ție evocării, străbate acest mo
ment de răscruce din viața e- 
roului.

Moartea lui Tudor, imagine 
cinematografică de o mare fru
musețe — silueta proiectată pe 
ciutura stingheră, pe orizontul 
tulbure, întunecat, apoi calul 
pornind singur, mai departe — 
aduce pe ecran ceva din aura 
legendară cu care și-a îmbră-

Scenaristul Mihnea Gheor
ghiu a asigurat regizorului, pe 
lîngă solida argumentație filo
zofică și istorică, o construcție 
dramatică echilibrată, armo
nioasă, un dialog viu și auten
tic, ajutînd la înțelegerea com
plexă a diverselor relații dintre 
personaje. Atenția acordată, 
deopotrivă lui Tudor, cit și per
sonajelor secundare — extrem 
de numeroase — au oferit ci
neastului posibilitatea zugrăvi
rii unui veridic tablou uman.

Cu sobrietatea și claritatea 
ce-1 impuseseră încă din pri
mul său film, „Secretul cifru
lui", Lucian Bratu a pus în va
loare, creator, virtuțile artistice 
ale scenariului. Regizorul sin
tetizează în limbajul filmului

duios, reținut, descrie regizorul 
un alt personaj luminos al po
vestirii, Tincuța.

Dar ceea ce demonstrează 
răspunderea, probitatea profe
sională a lui Lucian Bratu e fe
lul judicios în care și-a alcătuit 
o distribuție de zile mari. Fil
mul se bucură de reușite acto
ricești din care nu știi ce să 
evidențiezi mai întîi : jocul ci
nematografic strălucitor, de o 
rară finețe și intensitate drama
tică, al lui George Vraca în ro
lul dificil al Banului Brîncovea- 
nu; impetuozitatea stăpînită, 
vibrația sinceră, căldura speci
fică lui Emanoil Petruț, care 
cu „Tudor" își dă un adevărat 
examen de maturitate. Se im
pune din nou naturalețea și so-

Primiri la ministrul
al R. P.

afacerilor externe
Romine

• Selecționata rie hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a susținui o nouă 
tntllnire la Moscova 'cu echipa ca
nadiană „Windsor Bulldogs" Ca 
Si în meciul disputat duminică, 
hocheiștii sovietici au arăta! o su
perioritate netă, oblicind victoria 
cu scorul de 8—t.
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• Fotbaliștii noștri 
șl-au începui pregătiri
le iii vedeiea celui 
de-al treilea meci cu 
echipa Danemarcei din 
cadrul turneului pre- 
olimpic care va avea 
loc ia 28 noiembrie Ia 
Torino. Federația a al- 
oătuit lotul selecționa- 
bilifor in care apar cî- 
teva nume noi : porta
rii Adamache și Mîn- 
dru, mijlocașul C. Dan, 
Înaintașii Varga, Voi- 
nea, lonescu si Sasu. 
în rest lotul cuprinde 
pe următorii jucători : 
Popa, Nunweiller 111, 
Ivan-. Greavu (fundași), 
Petru Emil, lioszka. Se- 
redai (mijlocașii. Pir- 
călab. Constantin, 
Dridea 1, Creiniceanu 
(inaintași).

S-a stabilit că etapa 
de duminică a campio
natului să se desidșoa- 
re partial. Vor avea 
lac meciurile: U.T. 
Arad — Știința Cluj ; 
Crișul Oradea — Știin
ța Timișoara ; Siderur- 
gistul Gala/i — Dina
mo Pitești, Steagul 
Roșu Brașov — Farul 
Constanta și C.S.M.S. 
Iași — Petrolul Plo
iești. Jocurile Rapid — 
Dinamo București și 
Steaua — Progresul se 
vor amina,

la Vrnjacka Banja au• Marti
fo6t continuate primele două par
tide ale meciului de barai pentru 
titlul mondial de șah la juniori 
dintre Florin Gheorghiu și ceho
slovacul Janata. In ambele partide 
s-a consemnat remiză, astfel că 
scorul meciului este in prezent de 
1—1. Astăzi are loc cea de a treia 
partidă, cu albele jucind Gheor
ghiu.

(Agerpres)

Marți, ministrul afacerilor 
pxterne al R. P. Romîne, Cor
neliu Mănescu, a primit în au
diență pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
R.P. Bulgaria, Gheorghi Bog
danov, în legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

în aceeași zi, tot în legătură 
cu prezentarea scrisorilor de 
acreditare, Corneliu Mănescu 
a primit în audientă pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Arabe 
Unite la București, Mohamed 
Fahmy Hamad.

INFORMAȚII
decret 
al R.

al Consiliu- 
P. Homîne,

Printr-un 
lui de Stat 
tovarășul Niculai loan Vancea 
a fost numit în calitate de 
Ambasador Extraordinar și 
Plenipotențiar al R.P. Romîne 
în Republica Finlanda.

★
La invitația Consiliului Uni

unii cooperativelor de aprovi
zionare și desfacere pe întrea
ga Chină, marți a plecat în 
R. P. Chineză o delegație a 
Uniunii Centrale a cooperati
velor de consum din R.P. Ro- 
mînă. Delegația este condusă 
de Constantin Filoreanu, vice
președinte al Centrocoop.

•A
Gyula Borbely, prim dirijor 

al operei din Budapesta a con
dus concertul extraordinar 
prezentat marți seara de Filar-

monica de stat „Moldova" din 
Iași.

Programul a cuprins „Trei 
dansuri romînești" de Theodor 
Rogalski, „Concertul pentru 
vioară și orchestră" de Brahms 
și „Simfonia nr. 41 „ Jupiter" 
de Mozart.

în cadrul marilor aniversări 
culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii, marți 
după-amiază a avut loc în Ca
pitală o festivitate organizată 
de Comitetul Național pentru 
apărarea păcii, Consiliul pen
tru răspindirea cunoștințelor 
cultural-științifice și Institutul 
romin pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, cu prilejul 
împlinirii a 200 de ani de la 
nașterea lui Jose Bonifacio.

(Agerpres)

ÎN GRINDĂ...
(Urmare din pag. 1)

nu tăinuim nimic unul celuilalt, ne 
ajutăm (Ortansa spune, cu gra
vitate : ne consultăm !) nu numai 
in rezolvarea problemelor de. fizică 
ori de matematici, ci și in pro
blemele noastre de viață !" Cu 
multă discreție, dar și cu p ușoară 
nuanță de umor, responsabila dc 
grupă ne spune că ține scama la 
alcătuirea echipelor de lucru in 
laborator și de sentimentele de 
afecțiune, ori chiar de dragoste, 
care se infiripă între tinerii ace
știa abia trecuți de douăzeci de 
ani ! Ne povestește apoi cum se 
desfășoară programul unei zile, in 
amfiteatrele facultății ori la lu
crările practice, despre anul „III" 
care e un an greu, hotărîtor pen
tru fiecare dintre ei, înainte de a 
păși la cursurile diferențiate, de 
specializare. Și totuși, adaugă Or
tansa, găsim vreme și pentru plim
bare, și pentru spectacole, și pen
tru lectură „neprofesională" (bă
ieții citesc filozofie... și fetele ver
suri, ca să vezi Ba, dc curind, 
au început să frecventeze și un 
curs dc dans. — îți place să dan
sezi î întreb eu. — E interesant, 
îmi răspunde responsabila grupei 
3^5-

★
Prin ochelarii ei mari, cari dau 

chipului aproape de copilită aerul 
prematur și olecuță descumpăni
tor, de mică savantă, tovarășa 
Ortansa privește ,,problemele" cu 
luciditate, așa cum se cuvine unui 
om de știință în devenire, dar și 
cu candoarea care îi șade bine la 
anii ei,1 cu' judecăți cumpănite, 
dar care nu numai că nu izgonesc, 
dar nici măcar nu minimalizează 
sentimentele, efuziunile, duioșiile... 
Ponderea acestora o simt în tot ce 
spune, în freamătul, abia percepti
bil, al glasului, atunci cînd vor
bește de „proiectele" ei și ale ce
lorlalți, despre visele cari se reali
zează... Știți, visul Ortansei, cind 
mai era școlăriță, a fost să devină 
constructoare de nave cosmice... Și

din film.

brietatea Licăl Gheorghiu, dînd 
viață unui alt personaj com
plex al dramei: Aristița. Rele
vantă e contribuția lui Geo 
Barton în rolul Benescu ; re
marcabilă forța jocului Olgăi 
Tudorache (doamna Șuțu) ; me
rită remarcate, de asemenea, 
contribuțiile lui Fory Etterle, 
Amza Peltea, Ion Bessoiu, Pe
tre Gheorghiu, Mihai Pălădescu 
și mulți alții.

Acurateța cu care sînt lucra
te rolurile episodice, ca și pla
nul doi al narațiunii — impre
sionante scene de masă, de un 
mare dinamism, dovedesc con
cepția regizorală unitară armo
nioasă care a stat la baza im
punătorului nostru film istoric.

Scenaristul și regizorul au 
fost susținuți în intențiile lor 
artistice de colaboratori valo
roși.

Față de filmul său anterior 
(„Secretul cifrului"), operatorul 
Constantin Ciubotarii demons
trează o concepție plastică su
perioară ; el realizează tablouri 
dinamice, individuale (excelen
te capete de compoziție) sau 
colective, urmărind evoluția u- 
nui gînd, a unui sentiment des
cifrat 
ori al 
folosit 
ample
patosul Interior al energiilor

atent pe chipul eroului 
maselor.
cu măsură,

de aparat au în vedere

Ecranul lat e 
mișcările

populare (ce impresionant 
mat e momentul construirii po
dului de pe Olt, noaptea !) și nu 
spectaculozitatea facilă. Opera
torul se dovedește preocupat 
de conținutul filozofic al sce
nei, subordonîndu-i mijloacele 
artei sale. Aceeași concepție 
sobră, matură despre filmul de 
epocă și pitoresc (o stilizare 
judicioasă a elementelor sce
nografice eterogene ale epocii) 
se întîlnește la decorurile fil
mului —• realizate de Filip Du- 
mitriu și N. Teodoru — ca șl 
în costumele semnate de Hor
tensia Georgescu.

Muzica, datorată lui 
ghe Dumitrescu, aduce 
originale, noi, față de 
sul oratoriu cunoscut anterior 
publicului. Compozitorul pre
lucrează comori ale folclorului 
nostru, făcînd ecranul să răsu
ne de mobilizatoare cîntece 
populare de luptă.

Prin înalta sa ținută artistică, 
prin caracterul său profund e- 
ducativ, trezind spectatorului 
admirația pentru avîntatul tre
cut de luptă al poporului nos
tru, filmul „Tudor" reprezintă 
o culme — îndelung rîvnită — 
a artei cinematografice națio
nale.

Gheor- 
valori 

viguro-

ALICE MANOIU

printre

pot — 
a se.m-

uite, nava (cu mai multe trepte) 
și-a luat zborul, aevea : mica ele
vă de la liceul craiovean e azi stu
dentă la fizico-matematici, și mii- 
ne, cine știe, va înfăptui idealul ei 
din adolescență...

Ce îi conferă acestei tinere tete 
a vremurilor noastre echilibrul, 
certitudinea calmă și surigătoare 
că va izbind; 1 înainte de toate iiit 
crederea în ceilalți, încrederea a- 
cestora în forțele ei. Solidaritatea 
grupei, capacitatea de a trăi pen
tru și prin colectivul tău, de a te 
îmbogăți — pe măsura dărniciei 
tale...

lat-o pe Ortansa, cea dc acuma. 
Și daca am stăruit atît asupra 
virtuților transformatoare ale co
lectivului, asupra energiei crea
toare pe care fi-o dau răspunderea 
primită, satisfacția datoriei împli
nite, confiența și dragostea cu 
care te înconjoară cei de un leat 
cu tine — este pentru ci la intiia 
noastră întîlnire, cu puțini ani in 
urmă, Ortansa .fusese învinuită... 
tocmai de ruperea din colectivul 
clasei de liceu la care urma cursu
rile, dealtminteri și atunci 
fruntașii la învățături...

★
Dar nu vreau — și nu 

să închei aceste note, fără
nala și a sublinia un alt „învăță- 
mînt" pe care l-am desprins, încă 
o dată, la acest reușit și îmbucu
rător colocviu. O fac, folosindu-mii 
de tristul privilegiu de a fi cel 
mai bătrîn participant al întîlnirii. 
(Dacă m-aș potrivi <m să-.iui în- 
crestez vîrsta, mai că aș ajunge la 
cW!or.Hi ■. ?Weriful!“l- , lmi “>« 
raspunaerea ae a vorbi despre răs
pundere. Și anume despre necesi
tatea absolută dc a cunoaște cu 
previziune, în amănunt, toate îm
prejurările, condițiile, contextul 
vieții sociale și particulare, în 
care se petrece un fapt asupra 
căruia ne rostim, pentru a fi la a- 
dăpost de erori, de judecăți super
ficiale și nediferentiate, pentru ca 
sfatul pe care îl dăm să își aibă 
întreaga eficiență. Abia acum, 
stînd mai pe îndelete de vorbă cu 
Ortansa, am înțeles că „însingura
rea" ei „de pe vremuri" avea te
meiuri care — fără să o justifice 
— configurau altfel criza pe care a 
traversat-o... Schimbarea care s-a 
petrecut în atitudinea și comporta
rea ei apare ca și mai meritorie, 
creșterea ei cu atît mai revelatoare 
pentru cazul revăzut în întreaga lui 
complexitate și în adevărata lui lu
mină... Așadar — și un sfat pen
tru... sfetnici: „Atenție, copii !", 
Chiar cind sînt ceva mai mari...

*
Da, tineri ca Ortansa, ca toți cei

lalți pe care i-am ascultat acolo, 
fac cinste generației lor și țării 
care îi crește. Sînt numai clțiva din 
milioanele dc tineri care încleștează 
an de an și zi de zi mersul as
cendent al muncii și al victoriilor 
socialiste, pe portalul înalt al Isto
riei.

Ne informează 
corespondenții 

voluntari
(Urmare din pag. I) 

tnsă cîteva cifre grăitoare. 
Prin contribuția tinerilor din 
comuna Deleni-Vaslui, la 
construcția anexei de la 
Școala de 8 ani și a remizei 
P.C.I., '
fîntîni și construcția unui 
drum de aproape l km, cu
rățatul șanțurilor și reparatul 
podețelor, s-au realizat econo
mii de peste 100 000 lei. în a- 
fără de cîteva nume de tineri 
care s-au evidențiat nu mai 
dă și alte amănunte. Dar cifra 
este edificatoare.

„Dacă vreodată veți trece 
pe șoseaua asfaltată ce taie în 
două raionul Urziceni veți 
vedea cu siguranță, de o parte 
și de alta, și cei 1 500 de pomi 
fructiferi, plantați în anul a- 
cesta. Cei mai mulți au fost 
plantați de către tinerii co
lectiviști de la G.A.C. Urziceni 
care și-au propus de altfel ca 
pe toate străzile orașului să 
planteze pomi fructiferi".

Profesorul Gheorghiu Gheor- 
ghe care ne-a relatat cele de 
mai sus ne-a promis că în 
curind ne va trimite o nouă 
scrisoare în care ne va anunța 
ultimele realizări ale tinerilor 
din acest raion în acțiunile de 
muncă patriotică.

Iată doar cîteva, din scriso
rile care au sosit în aceste 
zile la redacție și în care co
respondenții noștri voluntari 
ne relatează despre realizările 
tinerilor în munca patriotică.

la reparația a 33 de



Presa greacă despre situația

politică din țară

Deschiderea In Comitetele O. N. U. Conferinței F. A. 0.
••„Zilelor culturii

rominesti“ la Paris

✓5 n capitala Franței au in- 
7ceput marți seara mani

festările din cadrul „Zi
lelor culturii romînești", pre
văzute în programul cultural 
dintre R. P. Romînă și Franța 
pe anul 1963. La Muzeul cine
matografiei din Palatul Chail
lot a avut loc o gală de filme 
romînești, la care au partici
pat personalități ale vieții 
culturale și artistice pariziene.

Cu prilejul deschiderii „Zi
lelor culturii romînești", Jean 
Roche, rectorul Universității 
din Paris, a acordat un inter
viu corespondentului Agerpres 
la Paris, Georges Dascal. 
Amintind de vizita făcută în 
Romînia, în primăvara trecută, 
împreună cu mai mulți univer
sitari francezi, el a declarat, 
printre altele, că a fost satis
făcut de contactele cu univer
sitățile din București, Cluj, 
Iași și din alte orașe. Am fost 
foarte plăcut impresionat, a 
spus el, de dezvoltarea pe care 
au cunoscut-o în ultimii 
universitățile romînești, 
efortul considerabil depus în 
domeniul dezvoltării educației 
și învățămîntului, de valoarea 
muncii universitare, care se 
siutează la un nivel ridicat. 
Am putut, de asemenea, cons
tata cu o mare satisfacție, 
eforturile depuse de guvernul 
romîn pentru a asigura studen. 
ților o formație universitară 
care poate fi dată ca exemplu. 
Am remarcat excelentele con
diții materiale puse la dispozi
ția studenților, inclusiv lo
cuințele și întreținerea lor. 
Am vizitat mai multe institu
ții științifice excelente, unde 
am avut plăcerea să regăsesc 
vechii elevi de ai mei în pre
zent profesori.

La sfîrșitul convorbirii, rec
torul Jean Roche a declarat 
că Sorbona primește cu foarte 
mare plăcere expoziția de sce
nografie romînească organiza
tă cu prilejul „Zilelor culturii 
romînești", această manifes
tare fiind o nouă mărturie a 
bunelor legături dintre cele 
două țări.

Anunțînd „Zilele culturii 
romînești" în Franța, precum 
și sosirea delegației oamenilor 
de știință romîni alcătuită din 
academicienii Tudor Vianu, 
Teodor Burghele și Nicolae 
Petrulian, ziarul „Le Figaro" 
relevă stringerea relațiilor 
culturale dintre Franța și Ro
mînia.

ani 
de

ÎN FAVOAREA EXTINDERII

COMERȚULUI

CU TĂILE SOCIALISTE

NEW YORK 19 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul în fața mem
brilor Consiliului național 
pentru comerțul exterior din 
S.U.A., ministrul american al 
comerțului, Luther Hodges, 
s-a pronunțat luni, după cum 
transmite agenția U.P.I., în fa
voarea „unei reexaminări a 
politicii comerciale a Statelor 
Unite față de țările socialiste 
din Europa de răsărit". Minis
trul american a declarat că 
situația care a existat atunci 
cînd Statele Unite au impus 
restricții asupra comerțului cu 
țările socialiste s-a schimbat. 
„Climatul politic din lume — 
a spus el — s-a schimbat. De 
asemenea, s-au schimbat po
sibilitățile țărilor socialiste de 
a plăti mărfurile importate 
din Occident".

Referindu-se la intensifica
rea relațiilor comerciale ale 
țărilor socialiste cu alte țări 
ale lumii, Hodges a declarat că 
acestea își pot procura din alte 
țări occidentale mărfurile pe 
care Statele Unite refuză să le 
livreze. El a prezentat cifre cu 
privire la comerțul dintre a- 
ceste țări și a chemat la „o ex
tindere a comerțului Statelor 
Unite cu țările socialiste".

— Trimisul 
C. Alexan- 
In Comite-

NEW YORK 19. 
special Agerpres, 
droaie, transmite : 
tul Politic al Adunării Gene
rale au continuat dezbaterile 
în jurul proiectului de rezolu
ție în legătură cu convocarea 
unei coferințe pentru semna
rea unei convenții asupra in
terzicerii armelor nucleare și 
termonucleare.

In cuvîntul său Ion Datcu, 
delegatul R. P. Romîne, a de
clarat că guvernul romîn s-a 
pronunțat în numeroase oca
zii în favoarea interzicerii fo
losirii armelor nucleare și 
termonucleare, considerînd că 
aceasta ar corespunde în, cel 
mai înalt grad intereselor 
fundamentale ale tuturor po
poarelor și ar contribui la so
luționarea problemei dezarmă
rii generale și totale. Situîn- 
du-se în mod ferm pe această 
poziție, guvernul romîn pleacă 
de la considerentul că exis
tența armelor nucleare, creș
terea continuă a stocurilor de 
asemenea arme și a riscului 
folosirii lor, constituie o gravă

amenințare pentru toate po
poarele lumii.

NEW YORK. — Comitetul 
nr. 2 pentru problemele econo
mice și financiare al Adunării 
Generale a trecut la dezbaterea 
proiectului de rezoluție prezen
tat de 20 de țări din Africa, 
Asia și America Latină intitulat 
„acțiuni în domeniul dezvoltă
rii industriale".

Luînd cuvîntul, delegatul ro- 
mîn Titus Cristureanu a subli
niat importanța pe care o pre
zintă pentru creșterea economi
că a fiecărei țări, dezvoltarea 
cu precădere a industriei grele 
cu ramurile sale de bază,, pre
cum și faptul că la industriali
zare trebuie să se pornească de 
la o analiză științifică a premi
selor existente, de la interesele 
naționale ale fiecărui stat.

In încheiere, delegatul romîn 
a vorbit pe larg despre expe
riența acumulată și realizările 
obținute de țara noastră în do
meniul industrializării.

NEW YORK 19. Trimisul 
special Agerpres C. Alexan- 
droaie transmite : Adunarea

Generală a O.N.U. 
în ședința plenară 
iembrie raportul 
nr. 6 pentru problemele juri
dice cu privire la o mai largă 
participare a statelor la trata
tele multilaterale generale în
cheiate sub auspiciile Ligii Na
țiunilor.

Din partea R. P. Romîne a 
luat cuvîntul prof. Traian Io- 
nașcu care a arătat că tratatele 
în cauză au un caracter de uni
versalitate și, de aceea, ele tre
buie să fie deschise tuturor 
statelor. Adoptarea unui ase
menea punct de vedere, a sub
liniat prof. Traian Ionașcu, ar 
constitui o contribuție la dez
voltarea Dreptului Internațional 
și la codificarea sa, înlesnind 
totodată o aplicare uniformă a 
principiilor sale.

a examinat 
din 18 no- 
Comitetului

ROMA 19 (Agerpres). — la 
Roma își continuă lucrările cea 
de a 12-a conferință a F.A.O. 
— Organizația Națiunilor Uni
te pentru alimentație și agricul
tură. B. R. Sen, directorul gene
ral al F.A.O., luînd cuvîntul Ib 
ședința din 18 noiembrie, a 
subliniat necesitatea îmbunătă
țirii situației alimentare a țări
lor slab dezvoltate care, a spus 
el, au nevore de mai bune con- 
dițiuni de comerț. Exprimîn- 
du-și îngrijorarea față de faptul 
că „disproporția dintre consu
mul alimentar al regiunilor 
dezvoltate și cel al restului lu
mii tinde să crească", Sen a 
precizat „o soluție pe plan 
mondial prin stabilirea unui 
plan de ansamblu". Sen a cerut 
ca țările dezvoltate să țină 
seama de importanța vitală pe 
care o are comerțul pentru ță
rile slab dezvoltate.

Președintele Republicii Tan- 
ganika, Julius Nyerere, a che
mat în cuvîntul său Ia „un atac 
planificat la nivel mondial îm
potriva sărăciei".

Nyerere a preconizat princi
piul „comerț, nu ajutor" spunînd 
că încurajarea cormerțului ar 
constitui un mijloc pentru re
medierea lipsurilor de care șu
ieră țările slab dezvoltate. Aju
torul, a spus el, ar trebui să vină 
din partea organizațiilor inter
naționale și să nu fie legat de 
condițiuni politice.

Orville Freeman, ministru! 
agriculturii al S.U.A., a declarat 
că împletirea comerțului cu 
ajutorul „ar putea duce la o 
mai mare prosperitate și creș
tere economică atit în țările 
dezvoltate cit și în cele slab 
dezvoltate".

ATENA 19. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Comentînd decla
rațiile făcute de premierul 
Papandreu că dacă nu va ob
ține în parlament votul de în
credere va cere dizolvarea 
parlamentului și ținerea unor 
noi alegeri, ziarul „Ta Nea" 
scrie luni, că guvernul „pare 
hotărît să meargă spre noi ale
geri" și arată că lucrul acesta 
a fost confirmat de o nouă de
clarație a lui Papandreu, făcu
tă duminică unui grup de stu- 
denți din Grecia de nord, care 
l-a vizitat la reședința sa. Zia
rul arată că Papandreu a de
clarat că „ noiembrie a fost o 
victorie, iar ianuarie va fi un 
triumf", ceea ce, după părerea 
ziarului, arată că Papandreu a 
vrut să spună că noile alegeri 
pe care le preconizează vor a- 
vea loc în ianuarie viitor. „To
nul categoric al declarației lui 
Papandreu — spune ziarul — 
se datorește faptului că Uniu
nea de Centru este convinsă că 
în urma unei eventuale demi
sii a guvernului nu există altă 
soluție decît alegeri imediate".

Ziarul „Eleftheros Tipos* 
crede că Papandreu va propu
ne fixarea alegerilor pentru 
26 ianuarie. Ziarul arată că în 
timp ce E.R.E. vrea să evite 
noi alegeri, partidul E.D.A. 
consideră că trebuie valorifi
cat verdictul popular din 3 no
iembrie și că actualul guvern 
al Uniunii de Centru la putere 
trebuie să rămînă sprijindu-se 
pe mandatele E.D.A. în parla
ment.

anularea contractelor
societăților petroliere

străine

Situația din Irak
BAGDAD 19 (Agerpres). — 

Căile de comunicație cu Ira
kul continuă să fie întrerupte. 
Singurele informații despre si
tuația din această țară provin 
exclusiv din emisiunile postu
lui de radio Bagdad și din ra
poarte ale ambasadelor stră
ine din capitala irakiană. 
Transporturile aeriene și fero
viare continuă să fie între
rupte. Comunicatele transmise 
de postul de radio Bagdad 
confirmă știrile că armata con
trolează capitala și principa
lele localități din țară. în di
mineața zilei de 19 noiembrie 
au mai avut loc schimburi de 
focuri izolate la Bagdad. For
țele polițienești și detașamente 
ale armatei asigură în prezent 
restabilirea liniștei.

Radio Bagdad a transmis în 
cursul zilei de marți mai 
multe comunicate semnate de 
guvernatorul militar general 
Mosleh. Printre altele s-a a- 
nunțat că între orele 9 și 16 
(ora locală) sînt suspendate 
parțial restricțiile de circulație 
și s-a reamintit că toți membrii 
„gărzii naționale”, dizolvate, 
sînt obligați să se prezinte la 
posturile de poliție cele mai a- 
propiate pentru a preda uni
formele, echipamentele și ar
mele ce le au asupra lor. In- 
tr-un alt comunicat se atrage 
atenția populației că este in
terzisă apropierea de pozițiile 
ocupate de forțele armate, a- 
cestea avînd ordinul să des
chidă focul împotriva oricărei 
persoane suspecte. Toate per
misele de port armă sînt sus
pendate.

Conducerea generală a par
tidului Baas din țările arabe, 
a dat publicității o declarație 
adresată tuturor membrilor 
partidului în legătură cu eve
nimentele petrecute în Irak. 
Autorii loviturii de stat din 
Irak sînt calificați drept „duș
mani ai poporului”. Pe de altă 
parte, Consiliul național al co
mandamentului revoluției, con
ducerea partidului Baas din 
Siria și guvernul sirian au ți
nut ședințe consacrate situa
ției din Irak. Comunicatele 
oficiale, presa siriană (ziarul 
„Al Baas”) precum și postu
rile siriene de radio continuă 
să exprime nemulțumirea 
cercurilor conducătoare siri
ene față de preluarea puterii 
în Irak de către 
față de dizolvarea 
ționale” baasiste.

Agenția France 
nunță că fostul vicepreședinte 
al Consiliului de miniștri ira
kian, Saadi, împreună cu alte 
trei personalități politice, au 
părăsit la 19 noiembrie Ma
dridul, îndreptîndu-se spre A- 
tena. Aceeași agenție anunță 
că sînte așteptați în curînd la 
Damasc.

Postul de radio egiptean a 
anunțat că la Cairo a avut loc 
o ședință specială a Consiliului 
executiv al R.A.U. în care a 
fost examinată situația din 
Irak. Președintele Consiliului 
executiv Aii Sabri, a declarat 
că în centrul dezbaterilor a 
stat problema „ajutorului pe 
care R.A.U. l-ar putea da po
porului irakian, singurul în 
măsură să hotărască asupra 
propriului destin”

armată și 
„gărzii na-

Presse a-

REPUBLICA DOMINICANA. Aspect din timpul unei demonstrații studențești Împotriva țuntei militare de la putere.

Rezoluțiile Conferinței de la Addis Abeba
ADDIS ABEBA 19 (Ager- 

pres). — După cum s-a mai 
anunțat, conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor africane, 
care s-a încheiat luni seara la 
Addis Abeba, a adoptat o rezo
luție privitoare la conflictul 
algero-marocan, precum și la 
problemele apărării păcii pe 
continentul 
zoluție se 
miniștrilor 
ganizației Unității Africane 
reafirmă 
statelor africane de a căuta în 
permanență pe calea și prin 
intermediul instituțiilor pre
văzute de Carta Organizației 
Unității Africane, soluții paș-

african. în re- 
spune: „Consiliul 
de externe al Or-

neclintita voință a

pentru

După cum relatează săptămina- 
lul britanic „Sunday Times", 
la 31 octombrie, la miezul 

nopții, ceasurile atomice din opt 
țări, inclusiv Anglia și Statele Uni
te. au fost date înapoi cu o zecime 
de secundă, în scopul de a se pune 
de acord ora indicată de ceasurile 
atomice cu ora indicată de rotația 
Pămîntului. Aceasta este a doua 
modificare de acest fel. Prima a 
avut loc în 1961.

Această modificare nu înseamnă 
că s-ar fi descoperit vreo greșeală 
în funcționarea ceasurilor atomice, 
ci tocmai pentru că acestea sînt 
deosebit de precise. Ele avansează 
sau rămîn în urmă numai cu o se
cundă în răstimp de 150 000 de ani. 
Dar folosirea lor — care datează 
din 1955 — a scos la iveală o ne- 
concordanță în standardele tradițio
nale ale măsurării timpului.

Folosirea ceasurilor atomice a 
dovedit că ziua — care constituia 
pînă în 1955 unitatea de bază a 
măsurării timpului — mi reprezintă 
o unitate stabilă. S-a constatat că

timpul necesar Pămîntulul 
a se roti pe axa sa variază, accele- 
rîndu-se sau încetinindu-se. In mo
mentul de față, această mișcare s-a 
încetinit și fiecare zi este cu apro
ximativ două miimi de secundă 
mai lungă declt cea precedentă.

Rezolvarea acestei probleme, 
Muner o vede prin înfometarea 
porumbeilor.

nice șl frățești pentru toate 
diferendele care ar putea sur
veni între ele". Participanții la 
conferință „adresează un apel 
celor două părți (Algeria și 
Maroc) de a se abține de la 
orice acțiune de natură să 
compromită succesul Comisiei 
speciale de arbitraj".

Rezoluția cere, pe de altă 
parte, acestei comisii să pre
zinte Consiliului miniștrilor 
un raport asupra rezultatului 
lucrărilor sale. După ce defi
nește sarcinile ce revin Co
misiei de arbitraj în baza a- 
cordului realizat la nivel înalt 
la Bamako, rezoluția relevă 
că comisia însăși va stabili 
procedura și metodele activi
tății sale, în conformitate cu 
prevederile Cartei O.U.A.

Consiliul miniștrilor subli
niază că toate statele membre 
ale Organizației Unității A- 
fricane s-au angajat în mod 
solemn să respecte cu scrupu- 
lozitate „principiile enunțate 
în articolul III al Cartei". 
Aceste principii se referă la 
respectarea suveranității șl 
integrității teritoriale a state
lor membre și cuprind angaja-

mentul guvernelor africane de 
a nu se amesteca în treburile 
interne ale altor state.

Relevînd importanța acor
dului de la Bamako, rezoluția 
elogiază contribuția adusă de 
președintele Republicii Mali, 
Modibo Keita, și împăratul 
Etopiei, Haile Selassie, în re
glementarea pașnică a conflic
tului algero-marocan.

★

în cursul unei reuniuni pre
gătitoare a Comisiei de arbi
traj în conflictul algero-maro
can; desemnată de conferința 
miniștrilor de externe ai țări
lor africane, s-a stabilit ca pri
ma ședință de lucru a comi
siei să aibă loc la Abîdjon în 
prima săptămînă a lunii de
cembrie.

★

Comisia militară mixtă pen
tru supravegherea la fața lo
cului a încetării focului la 
granița algero-marocan s-a în
trunit într-o localitate de fron
tieră și a constatat că înce- 
pînd de la 5 
tarea focului 
în mod strict

noiembrie înce- 
este respectată 
de ambele părți.

Porumbeii Veneției 
o primejdie...

Ț} orumbeii Veneției, care 
£ sînt tot atît de cunoscuțl 

ca și gondolele și cana
lele orașului, constituie o ame
nințare împotriva sănătății pu
blice Și trebuie „înlăturați" a 
declarat profesorul Muner, di
rectorul Asociației spitalelor 
din Veneția. Potrivit declarației 
Iui Muner, din cauza înmulțirii 
extraordinare a acestora, ei de
vin purtătorii unor microbi care 
răspîndesc diferite boli. In acest 
sens, Muner a citat înmulțirea 
cazurilor infecțiilor bronho- 
pulmonare, precum și a celor 
de difterie.

lacului 
•. In fo-

ITALIA. Din cauza ploilor abundente care au căzut în ultimul timp, apele
Como, din nordul Italiei, s-au revărsat, inundînd străzile orașului cu același nume. ... .. 
tografie: pe această stradă a orașului Como, tinerii din barcă se plimbaseră cu o zi înainte 

cu bicicleta.

O cometă care... dd din 
coadă

O cometă care dă din... coadă
«tirnește în prezent senza
ție în rîndurile astronomi

lor. Cometa, numită „Bumham 
i960 II", fusese văzută pentru 
prima oară în 1959 dar era consi
derată ca un „caz normal". Anul 
acesta însă astronomul belgian 
Daniel Malaise a constatat că coa
da cometei Burnham, care are o 
lungime de 2 880 000 km., oscilea
ză ritmic la intervale de patru 
zile și în cadrul unui unghi de 15 
grade. Expunîndu-și observațiile 
în „Astronomical Journal", Ma
laise, care lucrează la observato
rul astrofizic Smithsonian și la 
observatorul universității Harvard, 
arată că în aceste intervale coa
da cometei se desface în mai mul
te „codițe", care apoi se întregesc 
înainte de începerea unui nou ci
clu de patru zile.

Noi acțiuni ale partizanilor
venezueleni

CARACAS 19 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
U.P.I., Frontul de eliberare 
națională din Venezuela 
(F.A.L.N.) a difuzat luni un 
mare număr de manifeste pe 
străzile orașului Caracas, în 
care cheamă la declanșarea u- 
nei greve generale de protest 
împotriva alegerilor antidemo
cratice care urmează să aibă 
loc la 1 decembrie în Vene
zuela.

In aceeași zi, membri ai 
F.A.L.N. au ocupat două stații 
de radio din capitala Venezue- 
lei și au difuzat pe calea un
delor apeluri la intensificarea 
acțiunilor de protest față de

regimul antipopular al pre
ședintelui Betancourt. Potrivit 
agenției, autoritățile venezue- 
lene continuă campania de 
represiuni împotriva elemen
telor democratice din 
jerindu-se la noile 
care au avut loc în 
zile în Venezuela, 
menționează că pînă
mentul de țață au fost întem
nițați peste 800 de membri ai 
partidului comunist și ai Miș
cării revoluționare de stingă, 
în rîndurile cărora se află 
mai mulți membri ai Congre
sului (parlamentului) venezue- 
lean.

țară. Re- 
arestări, 
ultimele 
agenția 
în mo-

• PE SCURT • PE
VARȘOVIA. — După cum 

transmite agenția P.A.P, în o- 
rașul Wroclav s-au desfășurat 
lucrările 
Congres 
nezi. Au 
tiv 1 000 
Polonă, 
știință din R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, Uniunea Sovie
tică. Din partea R.P. Romîne 
au participat prof. dr. Viorel 
Grigore, de la Clinica Medica
lă a I.M.F. Cluj, și conf. dr. 
Ștefan Berceanu, director ad
junct științific al Clinicii Insti
tutului de Medicină Internă al 
Academiei R.P.R. In cadrul 
lucrărilor congresului au fost 
prezentate peste 150 de refe
rate.

celui de-al XXII-lea 
al terapeuților polo- 

luat parte aproxima- 
de medici din R.P. 

precum și oameni de

MOSCOVA. — Baritonul Dan 
Iordăchescu, a dat concerte în 
orașele Tallin, Minsk, Kiev, 
Odesa, Sinferopol, Riga și Le
ningrad, bucurîndu-se de un 
deosebit succes. Marți seara la 
ambasada R. P. Romîne de la

SCURT
baritonul romîn 
un program de 

fost de față I. 
vicepreședinte

a 
11- 
V. 
al

Moscova 
prezentat 
duri. Au 
Medvedev, 
Comitetului pentru legături cul
turale cu țările străine, I. I. 
Țvedkov, locțiitor al ministrului 
culturii al U.R.S.S., alte per
soane oficiale, precum și șefi 
ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la Moscova.

Cu acest prilej ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, 
Nicolae Guină a oferit un coc
teil.

RIO DE JANEIRO. — Postul 
de radio din Rio de Janeiro al 
Ministerului Educației șl Cultu
rii al Braziliei a transmis la 
18 noiembrie o emisiune de 
muzică romînească cuprinzînd 
„Divertismentul rustic" de Sa
bin Drăgol.

SEUL. — Patru partide de opo
ziție din Coreea de sud au adoptat 
la 18 noiembrie o rezoluție In 
care cer președintelui Pak Cijan 
Hi să-și prezinte demisia, Intrucit

• PE SCURT • PE SCURT ®
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BUENOS AIRES 19 (Ager
pres). — Guvernul argentinean 
a înaintat tribunalelor o ac
țiune împotriva a zece compa
nii petroliere străine, ale că
ror contracte au fost anulate, 
pentru a se stabili volumul 
indemnizațiilor pe care statul 
trebuie să le plătească acestor 
societăți. După cum transmite 
agenția France Presse, minis
terul argentinian de finanțe a 
oferit ca statul să ramburseze 
toate cheltuielile făcute de a- 
ceste societăți sub formă de 
instalații, lucrări și servicii. In 
același timp însă, statul argen
tinian a cerut scăderea din 
suma destinată despăgubirilor 
a impozitelor pe care compa
niile nu le-au plătit în cei 
cinci ani cît au activat pe te
ritoriul Argentinei și a daune
lor aduse economiei naționale, 
ca urmare a depozitării ne
adecvate a petrolului și a ex
ploatării neraționale a zăcă
mintelor petrolifere. In acțiu
nea înaintată justiției se sub
liniază că proasta exploatare 
de către societățile străine a 
acestor zăcăminte a adus se
rioase prejudicii patrimoniului 
național.

Guvernul argentinian a ce
rut, în același timp, rambur
sarea tuturor sumelor vărsate 
societăților străine de către 
societatea de stat „Yacimien- 
tos Petroliferos Fiscales" ca 
plată a petrolului extras.

De ce a fost interzis |
Congresul studenților | 

din Ecuador
gențiile de presă 
au relatat că, re
cent, junta mili
tară din Ecuador a 
interzis întrunirea 
Congresului națio
nal a] studenților 

care urma să aibă loc în orașul 
I Cuenca.

Interzicerea Congresului

I 
I 
I
5
Ide stat din iulie, inti 

congresului studențesc 
drează în măsurile

I
It-a 

cînd 
Dubi

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I

stu
dențesc se Înscrie în lungul șir 
de măsuri antidemocratice a- 
doptate de junta militară care 
a preluat puterea în Ecuador la 
11 iulie, în urma răsturnării 
președintelui Arosemena.

Care sînt motivele acestei 
interziceri ? Potrivit declarației 
generalului Luis Agustin Mora 
Bowen, ministrul aiacerilor in
terne în actualul cabinet ecua- 
dorian iormat după lovitura 

interzicerea 
: se înca- 
guverna- 

mentale care au suspendat 
orice iei de reuniuni publice în 
țară.

Fără îndoială că în cazul 
l s-ar proiecta o întrunire 

publică menită să ridice în 
slăvi acțiunile juntei, organiza
torii ei ar obține de îndată a- 
probarea și sprijin din partea 
guvernului. Altiel stau însă lu
crurile cînd e vorba de congre
sul studenților. Membrii juntei 
erau siguri că la acest congres 
nu vor răsuna glasuri de apro
bare a dictaturii antidemocra
tice.

Organizate în fiecare an, 
începînd din 1944, congresele 
studențești din Ecuador au dez
bătut cele mai de seamă pro
bleme ale vieții poporului, ale 
tineretului universitar din Ecua. 
dor ca Și din întregul conti
nent latino-american, proble
mele mișcării de tineret latino- 
americane și mondiale. In re
zoluțiile adoptate la aceste 
congrese studenții din Ecuador 
și-au fixat obiectivele luptei lor

pentru binele întregului popor,I 
pentru democrație și pace, și-au | 
afirmat cu hotărîre sprijinul- 
față de poporul cuban, aul 
condamnat programul „Alianță| 
pentru progres", au cerut în
făptuirea dezarmării generalei 
și totale, lichidarea colonialis-f 
mului și a chemat la luptă îm
potriva neocolonialismului. *

Tocmai de aceea junta mili-B 
tară s-a răiuit cu mișcarea n 
studențească din [ară. Măsurii 
împotriva acestei mișcări aul 
fost luate chiar imediat după» 
lovitura de stat din iulie. Va-1 
lului de arestări dezlănțuit îm-1 
potriva tuturor forțelor demo-j 
cratice i-au căzut victimă și I 
numeroși conducători ai stu-i 
dențimii. Totodată, principalele. _ 
instituții de învățămînt supe-l 
rior din Ecuador, printre cărei 
universitățile din Quito și Gua-» 
yaquil, au fost periodic închise, I 
numeroși profesori și studenți I 
fiind cu acest prilej arestați. ■

Prin urmare, interzicerea I 
Congresului studenților din* 
Ecuador încununează o serie ■ 
întreagă de alte măsuri împo-S 
tiiva mișcării democratice stu-* 
dențești. |

Departe de a intimida pel 
studenți, interzicerea congresu-* 
Iui lor i-a mobilizat la folosi- ■ 
rea altor posibilități de luptă | 
împotriva dictaturii. Numeroa
selor demonstrații de protest | 
organizate de studenți în ulti-1 
mele Juni li s-au adăugat re-* 
cent altele, de o și mai mareB 
amploare. Și, în ciuda metode-1 
lor brutale utilizate de poliție" 
pentru împrăștierea lor, în ciu- ~ 
da arestărilor masive care au 
urmat, studenții ecuadorieni 
și-au exprimat hotărîrea de a 1 
participa din ce în ce mai in- i 
tens la lupta dusă de popor* 
împotriva reacțiunii interne, I 
pentru cucerirea drepturilor șiO 
libertăților democratice, pentru * 
pace. «'

I

ION D. GOIA
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alegerile prezidențiale din 15 oc
tombrie au fost ,,ilegale și falsiii- 
cate". Rezoluția propune, de ase
menea, inițierea unei anchete asu
pra modului în care s-au desfășu
rat alegerile prezidențiale.

DJAKARTA. — Președinte
le Sukarno a primit în au
diență pe ambasadorul R. P. 
Romine la Djakarta, Pavel Si- 
lard, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din Indonezia. 
Președintele s-a întreținut în
delung cu ambasadorul romîn 
și a transmis cu acest prilej 
salutări călduroase președin
telui Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, și președintelui Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer.

mane, pentru a i se putea in
tenta o acțiune judiciară în 
legătură cu măsurile luate de 
el anul trecut împotriva re
vistei „Der Spiegel" și a co
laboratorilor acesteia. Refe
rindu-se la cererea procuroru
lui general de la Bonn, agen
ția D.P.A. subliniază că, în 
prezent, Strauss nu se bucură 
de sprijinul cercurilor influ
ente de la Bonn, întrucît po
ziția lui în unele probleme 
„este în contradicție cu poli
tica guvernului federal și a 
partidelor de coaliție".
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torilor R. D. Germane, cel 
de-al VI-lea Congres al Uniu
nii sindicatelor libere germa
ne. Herbert Warnke, președin
tele conducerii centrale a 
U.S.L.G., a prezentat raportul 
„Sarcinile sindicatelor în pe
rioada construirii desfășurate 
a socialismului". După prezen
tarea raportului au început 
dezbaterile.

La Congres, din partea C.C.S. 
din R. P. Romînă participă o 
delegație condusă de tovarășul 
Alexandru 
prezidiului

Grecu, membru al 
C.C.S.

BONN. — Procurorul gene
ral de la Bonn a cerut în mod 
oficial Bundestagului să ridice 
imunitatea parlamentară lui 
Franz Josef Strauss, fost mi
nistru de război al R.F. Ger-

BONN. — Un purtător de cu- 
vînt al guvernului vest-german 
a anunțat că la invitația pri
mului ministru britanic sir Alec 
Douglas-Home, cancelarul vest- 
german Ludwig Erhard va face 
o vizită la Londra.

BERLIN. — La Berlin s-a 
deschis, în prezența conducă-

— Rezultatele provi-ANKARA.
zorii ale alegerilor pentru organele 
conducerii locale din Turcia arată 
că principalul partid de opoziție — 
partidul dreptății — a obținut ma
joritatea locurilor. Potrivit agenției 
Reuter, candida fii acestui partid 
au ieșit învingători în 43 vilaiete, 
în timp ce principalul partid de gir 
vernămînt a obținut majoritatea 
numai în 23. Celelalte partide ale 
coaliției guvernamentale au fost 
înfrînte.
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