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PLENARA CONSILIULUI U.A.S.R.
în ziua de 2 decembrie Ia 

Casa de cultură a studenților 
din București a avut loc Ple
nara Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R. P. 
Romînă. Plenara a analizat ac
tivitatea desfășurată de aso
ciațiile studenților din anul uni
versitar 1962/1963 și a stabilit 
sarcinile ce le revin în acest 
an universitar pentru îndepli
nirea hotărîrilor celei de-a

IV-a Conferințe pe țară a 
U.A.S.R.

La lucrările Plenarei Consi
liului U.A.S.R. au luat parte ca 
invitați, primii secretari și se
cretari ai comitetelor regionale 
și orășenești U.T.M., președin
ții consiliilor asociațiilor și 
uniunilor asociațiilor studenți
lor din centrele universitare, 
precum și reprezentanți ai Mi
nisterului Învățămîntului.

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL
Minerii de la Vatra-Dornei...
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DE LA SATE

DUPĂ VIZITA ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA

Delegația de stat a HDome 
s-a înapoiat in Capitală

Aici, printre zecile de bobine și miile de fire, tînăra Maria Sagaidac se simte ca la ea aca
să. Măiestria profesională, siguranța în executarea operațiilor o caracterizează de multă 
vreme. La Întreprinderea „Trico tajul roșu" din Capitală, unde lucrează, ea se numără printre 

evidențiații in întrecerea socialistă.
Foto : EMIL COJOCARU

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). — Colectivul 
de la întreprinderea minieră 
Vatra-Dornei și-a realizat 
planul anual de producție. Da
torită aplicării unor procedee 
și metode avansate în muncă 
(pușcarea selectivă în frontu
rile de lucru, selecționare cît 
mai judicioasă a minereului 
în abataje, formarea echipe
lor de selecționare a minereu
lui la cuptoarele de prăjire) 
s-a reușit ca pînă la această 
dată producția globală să fie

realizată în procent de 100,4 
la sută iar producția-marfă 
de 101,22 la sută. De aseme
nea, indicele de calitate a fost 
realizat în proporție de 101,27 
la sută. Realizarea planului 
cu o lună înainte de termen a 
fost posibilă și datorită în
locuirii perforatoarelor vechi 
cu perforatoare de mare pro
ductivitate, mecanizarea ma
jorității operațiunilor.

...și cei de la

Duminică după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală, venind 
de la Belgrad, delegația de 
stat a Republicii Populare Ro- 
mîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., care la invitația pre
ședintelui Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, se
cretar general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Io- 
sip Broz Tito, a vizitat R.S.F. 
Iugoslavia.

Din delegație au făcut parte 
. tovarășii Ion Gheorghe Mau

rer, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
membru al Biroului Politic al 

I C.C. al P.M.R., Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de

Miniștri, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, pre
cum și Aurel Mălnășan, am
basadorul R. P. Romîne la 
Belgrad.

Delegația a fost însoțită de 
consilieri și experți.

La sosire, în Gara Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușes- 
cu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghio- 
roș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, A- 
vram Bunaciu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, 
Gogu Rădulescu, Constantin 
Tuzu, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor

centrale și ai organizațiilor 
obștești.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, membri ai am
basadei R. S. F. Iugoslavia și 
alți membri ai corpului di
plomatic.

Un grup de pionieri au ofe
rit flori tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și membrilor 
delegației.

★
în drum spre București, în 

timpul călătoriei pe teritoriul 
țării noastre, în gările Turnu 
Severin, Balota, Filiași, Craio
va, Caracal, Roșiori, Videle, 
împodobite cu steaguri, dele
gația a fost salutată de un 
mare număr de oameni veniți 
în întîmpinare cu flori. Ei au 
aclamat îndelung pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
membrii delegației.

(Agerpres)

Baia Mare

Dialog cu tinerii constructori despre:

Buna gospodărire
• nsterialelor pe șantier

La scurtă vreme după sosirea 
pe șantierul din Piatra-Neamț, 
brigada lui Bucelea venită de 
la Onești a fost cunoscută pen
tru calitatea lucrărilor pe care 
le execută, pentru spiritul ei 
gospodăresc. Chiar la primele 
lucrări executate — pe lingă 
calitatea ireproșabilă a acestora 
brigada a reușit să reducă con
sumul specific de materiale cu 
2 Ia sută.

Pe șantierul orașului Piatra- 
Neamț, lucrează peste 1 100 ti
neri constructori. Ei sînt înca
drați în brigăzi de zidari, dul
gheri ori fierari-betoniști. Mul
te din aceste brigăzi reușesc 
să obțină rezultate bune în 
gospodărirea materialelor. Ex
periența constructorilor din 
Onești arată însă că ceea ce 
este bun astăzi, miine poate fi 
depășit. Mulți dintre tinerii 
constructori de aici și-au ex
primat dorința firească de a 
afla cît mai multe din „secre
tele" acestei renumite brigăzi.

Dorința le-a fost îndeplinită. 
Comitetul U.T.M. al șantierului 
a organizat de curînd un 
schimb de experiență între bri
gada lui Bucelea și celelalte 
brigăzi de constructori cu tema 
„Cuin pot fi folosite mai judi
cios materialele cu care lu
crăm".

UN FACTOR
STIMULATOR -

(Continuare in pag. a V-a)

(Continuare în pag. a V-a)
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discuție au participat șl 
dulgheri din echipa lui
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„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Bacău

EVIDENTA ECONOMIILOR

Noi construcții In orașul

Roman.

ȘI
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flau oamenii, evenimentele, 
viața în continuă transforma
re a satului acela dintre munți.

Din acest motiv el n-avea 
nevoie de compasiuni sau e-

GHEORGHE RUCELEA

— Noi nu ne propunem să 
economisim „în general", mate
riale. Obiectivul brigăzii noas
tre este să reducem la maxi
mum pierderile admisibile. 
Adică, de la început ne îndrep
tăm atenția spre micșorarea 
pierderilor planificate — ca să 
le spun așa.

Una din echipele brigăzii 
noastre care obține cele mai 
bune rezultate este cea condu-

Produse noi 
ale industriei 

locale din Banat
în unitățile industriei locale 

din regiunea Banat au fost 
puse la punct tehnologiile a 88 
noi produse care se vor fa
brica în serie în anul viitor. O 
mare parte din acestea au fost 
realizate pe baza propunerilor 
cumpărătorilor, precum și a 
măsurilor luate pentru valori
ficarea superioară a resurselor 
locale. Unitățile de producție 
a mobilei din Timișoara și 
Arad, vor produce, între alte
le, un nou model de dormitor, 
precum și o garnitură de bucă
tărie ale cărei dimensiuni, for
me și culori se încadrează în 
arhitectura apartamentelor 
moderne.

Tot pentru anul viitor vor 
intra în producție de serie nu
meroase articole de mase plas
tice : suporturi de uscat rufe, 
umezitori de rufe, umbrele, 
autosifoane, tipuri perfecțio
nate de brichete etc.

(Agerpres)
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să de Iosif Gomboș. Și aceasta 
pentru că fiecare om din echi
pă este un bun gospodar, 
priceput organizator. Băieții 
terminat nu de mult lucrul 
blocurile D 5 și D 3. După 
vechi și bun obicei toți cei 
de membri ai echipei au adunat 
„de pe urmă" tot fierul răspin- 
dit în jurul celor 2 blocuri la 
care au lucrat. Ei au „găsit" 
astfel bucăți de fier folosit la 
agățat tărgile sau la parapeții 
pentru schele — cîntărind mai 
bine de o tonă. Acesta e „se
cretul" echipei lui Gomboș: 
numai după ce se uită bine în 
jur, după ce adună toate res
turile de materiale, se apucă 
să confecționeze armăturile. In 
echipa lui Gomboș există o 
vorbă : „Din colaci noi-nouți 
oricine poate să facă armături". 
Meșter bun e acela care folo
sește fiecare rest, fiecare bucă
țică de material. Acum echipa 
lucrează la glisarea blocului 
D 1 cu 108 apartamente. Puteți 
să veniți să vedeți cum stau 
lucrurile și aici. In jurul bancu
rilor de lucru „colacii" de fier 
beton sînt așezați în ordine și 
așteaptă să le vină rîndul la 
ștanță. La mașina de ștanțat se 
află unul din tinerii cu cea 
mai bună calificare. El taie fie
rul în așa fel îneît să rămi- 
nă cît mai puține bucăți nefo-

BACĂU (de la coresponden
tul nostru)

O brigadă științifică a po
posit duminică în comuna Pe- 
trești, raionul Bacău. Expuneri
le făcute au avut la bază între
bările puse de numeroși colec
tiviști dintre cei peste 400 pre- 
zenfi la căminul cultural. Cu 
acest prilej, a fost adusă și o 
mică expoziție de științe natu
rale, parlicipanții primind ex
plicații amănunțite in legătură 
cu fiecare exponat. 

losibile. Astfel, echipa lui Io
sif Goinboș realizează lunar o 
economie de 2 500—3 000 kg 
fier beton. Acest lucru a făcut 
ca acest colectiv să-și îndepli
nească și să depășească încă 
din primele 2 trimestre ale a- 
nului angajamentul de a rea
liza economii în valoare de 

50 000 lei pe anul în curs.

La 
cțiva 
Francisc Bodo. Ei au venit de-a 
dreptul de la blocul D 1 unde 
tocmai se făcea „jontarea", a- 
dică trecerea cofrajului glisant 
de la un etaj la altul.

In această echipă sint mese
riași pricepuți. Unii din ei — 
mai tineri — nu au încă ochi 
de bun gospodar. Nu întîmplă- 
tor în timpul discuției cineva 
le-a amintit de zicala „Măsoa
ră de două ori și taie o singură 
dată". Aluzia se referă direct 
la tînărul Andrei Spătaru. Lui 
Andrei, pe cînd lucra la blocul 
C 3, șeful de echipă i-a dat să 
confecționeze panouri pentru

în aceeași zi, brigăzi științi
fice s-au mai deplasat la Fili- 
peni, Mărășli și Loznica. De 
asemenea, în comunele Drago- 
mirești, Plopana și multe altele, 
medici, profesori, juriști au ți
nut interesante conferințe pe 
teme politice, economice sau 
științifice.

în total, în cursul zilei de 
duminică, 35 de intelectuali din 
orașul Bacău au fost oaspeții 
colectiviștilor din raionul Ba
cău. 

un cofraj glisant de o anumită 
dimensiune. Andrei s-a uitat la 
materialul pe care îl avea la 
îndemînă dar, în loc să aleagă 
materialul în funcție de mări
mea cofrajului, s-a apucat să 
taie niște dulapi lungi de 5 me
tri... Andrei Spătaru a uitat că 
materialul lemnos trebuie folo
sit cît mai gospodărește. Din 
dulapii aleși de el au fost tăia
te și aruncate la grămadă ca 
,,deșeuri" bucăți destul de 
mari. Iată unde duce graba.

Un tînăr din brigada de fie
rari betoniști a lui Nicolae Dră- 
goi a întrebat:

— Cum se ține evidența ma
terialelor economisite în bri
gada voastră ?

Evidența — spune Bucelea —
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N OASTE e
ntr-un post-scrip- 
tum la articolul 
intitulat „Cum ați 
fi procedat ?“ pu
blicat în ziarul 
nostru despre în
vățătorul Ion Blaj 

acum vreo trei ani se spunea ; 
„Toate faptele acestea sint în- 
trutotul autentice. Cu eroul a- 
cestor întâmplări am stat nu de 
mult de vorbă într-unul din 
satele regiunii Hunedoara. El 
m-a rugat însă să nu dau nici 
numele lui, nici al fetei care 
l-a părăsit".

Rugămintea avea în vedere 
mai ales starea sufletească în 
care se afla atunci eroul nos
tru, în vremea imediat urmă
toare întîmplării nefericite 
prin care trecuse, stare sufle
tească pe care el se străduia 
s-o acopere cu optimism, cu 
încrederea pe care i-o insu-

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — Colec
tivul de muncă al întreprin
derii miniere Săsar din Baia 
Mare a îndeplinit cu o lună 
de zile înainte de termen pla
nul anual. Acest deosebit 
succes a fost obținut în urma 
măsurilor luate pentru conti
nua îmbunătățire a calității 
minereurilor și concentratelor.

Succese de seamă au fost 
obținute și în privința crește
rii productivității muncii, care 
a «rescut față de plan cu pes
te 5 la sută. Totodată munci
torii, tehnicienii și inginerii 
de aici și-au îndeplinit anga
jamentul anual de economii 
obținînd pînă la 1 noiembrie 
peste 11 700 000 lei. Obținerea 
acestor importante economii 
s-a făcut, îndeosebi pe baza 
extinderii armării galeriilor și 
a celorlalte lucrări miniere cu 
prefabricate din beton. Prin 
folosirea acestui procedeu 
modern de armare prețul de 
cost pe metru liniar de gale- 

a scăzut cu peste 400 lei.

El așa a procedat
logii, de scrisorile colegilor sau 
necunoscuților. ci voia să trea
că în liniște și cu propria lui 
robustețe morală peste o amă
răciune pe care începuse s-o 
vadă trecătoare. în sutele de 
scrisori pe care le-am primit 
atunci la redacție, în urma 
articolului publicat, era sus
ținută părerea cum că adevă
rata fericire personală nu poa-

a 1 decembrie, în mai mult de jumătate din lo
calitățile sătești ale țării a început tradiționalul 
Festival al filmului la sate, care se va desfășura 
in două etape (1 decembrie—5 ianuarie și, apoi, 
pînă la 31 ianuarie). Organizat sub egida Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Artă și a Con
siliului Superior al Agriculturii, festivalul urmă

rește să contribuie prin filmele prezentate la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a colectiviștilor, la întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor agricole colective, răspîndirea 
cunoștințelor agrozootehnice și de cultură generală. Cele 
4 500 unități cinematografice din mediul rural, cele aproape 
100 caravane au prezentat spectatorilor numeroase filme ar
tistice și documentare. Festivalul va aduce în fața colectiviș
tilor aproximativ 350 filme artistice, 320 filme documentare 
pe teme politice, agricole, de știință popularizată, cicluri de 
filme în sprijinul învățămîntului agrozootehnic, de populari
zare a metodelor avansate de lucru, în sprijinul acțiunilor 
organizate de organizațiile U.T.M., de comisiile de femei, în 
sprijinul procesului de învățământ la sate.

în cadrul festivalului se vor organiza numeroase alte ac
țiuni cu caracter educativ și instructiv: simpozioane, călăto
rii pe hartă, seri de întrebări și răspunsuri, concursuri, pre
zentări și discuții asupra filmelor vizionate etc.

Tradiționalul festival al filmului pentru sate a început. Din 
țară, corespondenții noștri ne trimit vești despre măsurile 
luate pentru reușita sa deplină.

Publicăm în continuare cîteva din acestea :
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te fi ruptă de conștiința dă
ruirii forțelor și capacității 
tale intereselor colectivității.

Poate nu tuturor li se în
tâmplă, dar lui i s-a întâmplat 
ca la 20 de ani să fie pus în 
fața unei răscruci capitale 
pentru viața lui, pentru idea
lurile lui, pentru întregul lui 
univers, ca și pentru dragos
tea lui.

Alesese. Alesese ceea ce nici 
lui, nici altora nu li se părea 
drumul cel mai ușor, dar care 
și pentru el, și pentru noi toți 
reprezintă adevăratul roman
tism, romantismul dăruirii.

In satul lui natal din munți 

avea atitea lucruri de făcut1 
Mici, multe și de durată, mari 
în totalitatea, în generozitatea 
lor.

Satul acela, Vărmaga, atîta 
vreme îngropat în uitarea și 
sărăcia munților Apuseni, în 
care nu putuse să rămînă ma.i 
mult de un an nici un învăță
tor, avea acum nevoie de cl. 
Fata pe care o iubea atunci, 

colegă de școală, îl urmase, 
dar după un an a plecat pen
tru că i s-a părut plictisitoare 
viața satului...

Erau discutate atunci nu 
atît sprijinul moral ce trebuia 
dat tînărului învățător — pen
tru că, am spus, el știa ce a- 
vea de făcut — cît ușurința și 
greșeala de concepție a fetei 
care evadase într-o viață ce i 
se părea mai ușoară, jertfin- 
du-și pentru asta prima dra
goste. Cu toate acestea, în ce-l 
privea pe tînărul învățător, 
rămînea o întrebare, al cărei 
răspuns urma să-l aducă tim
pul. întrebarea se referea 

echilibrul lui sufletesc de du
rată pe care urma să i-l adu
că viața.

Iată de ce era necesar să ne 
cunoaștem din nou.

Ion Blaj a venit la Bucu
rești coborînd din munți pînă 
la Deva, apoi ureîndu-se de-a- 
colo în tren. Așadar e tot în 
satul lui natal, la Vărmaga. 
L-a însoțit în această călăto-

LA ATE
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru)
Duminică în regiunea Ploiești 

a început să se desfășoare 
festivalul filmului la sate în ra
ioanele Rm. Sărat, Cîmpina, 
Cislău, Ploiești și Tirgoviște. 
Festivalul se va desfășura și în 
restul regiunii începînd de la 
data de 1 ianuarie 1964. In toa
te cele 5 raioane amintite au 
fost luate din timp măsuri pen
tru înființarea comisiilor festi
valului iar lucrătorii și activiș
tii culturali ai întreprinderii 
cinematografice regionale au 
revizuit aparatele de proiecție 
și au desfășurat o largă propa
gandă pentru popularizarea a- 
cestei acțiuni. în afara Festiva
lului filmului la sate, întreprin
derea cinematografică regiona
lă, o dată cu deschiderea învă
țămîntului agrozootehnic de 3 
ani a luat măsuri pentru dota
rea celor 9 secții cinematogra
fice ale regiunii cu 32 de cicluri 
de filme documentare legate de 
această formă de ridicare a ca
lificării profesionale a colecti
viștilor. Ciclurile cuprind nu
meroase filme-lecții pentru cu
noașterea de către cursanții 
cercului agrozootehnic de 3 ani

La Școala pedagogică de în
vățători din Buftea, regiunea 
București, un accent deose
bit se pune pe practica pe
dagogică a elevilor — acti
vitate care permite elevilor 
să pună în valoare cunoștin
țele căpătate ia toate obiec
tele de studiu, ca și cele de 
pedagogie generală și meto
dica obiectelor. In fotografie: 
un aspect din timpul unei 
ore de compunere, ținută de 
eleva Mariana lonescu din 
anul V B cu elevii clasei a 
111-a de la școala elementară 

din Buftea.

rie soția, învățătoarea Valeria 
Blaj. Au lăsat acasă, în grija 
bunicilor, un copil care în oc
tombrie a împlinit trei ani. 
Le-a fost destul de greu să se 
rupă două zile din sat pentru 
că fiecare dintre ei este antre
nat în multe treburi; școala, 
căminul cultural, munca în or
ganizația U.T.M. și de pionieri, 
ca și cărțile de studiu pentru 
facultate care stau mereu des
chise pe masă.

Iată aspectul de suprafață al 
unui tablou sumar care ar vrea 
să-l înfățișeze acum pe Ion 
Blaj.

Pe noi ne interesează însă și 
detaliile, dimensiunile exacte, 
noi vrem să aflăm răspunsul 
întreg la întrebarea de-atunci.

Statornicindu-se în satul său 
natal, a cărui continuă înnoi
re devenise unul din crezurile 
sale în viață, Ion Blaj are a- 
cum de privit în urmă un 
drum în urcuș pe care l-a suit, 
cu sat cu tot și care se des
fășoară încă înaintea lui.

La întîlnirea eroilor repor
tajelor noastre, Ion Blaj le-a 
vorbit celor din jurul mesei 
despre el.

„Trebuie — spunea el — să 
vă fac cunoștință cu acest sat.

MIHAI CARÂNFIL
(Continuare în pag. a V-a)
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A

dunările de dări 
de 
geri care au avut 
loc 
nostru au scos în 
evidență necesita
tea îmbunătățirii 

întregii activități a organizației 
U.T.M. în vederea antrenării 
tuturor studenților la îndepli
nirea sarcinilor pe care parti
dul le pune în. etapa actuală în 
fața învățămîntului superior.

Preocuparea pentru pregăti
rea temeinică a cadrelor U.T.M., 
instruirea permanentă a acesto
ra pentru a cunoaște sarcinile , 
ce Ie revin, formele și metode
le pe care să le folosească în 
activitatea lor, contribuie în 
mod direct la creșterea eficaci
tății muncii organizației U.T.M. 
în rîindul studenților. Tată de 
ce comitetul U.T.M. din Insti
tutul politehnic din București 
și-a propus să realizeze la un 
nivel ridicat instruirea cadre
lor U.T.M. nou alese. Ținînd 
seama de experiența pozitivă a 
anilor trecuți, cît și de unele 
neajunsuri ce s-au manifestat 
în ceea ce privește pregătirea 
cadrelor, am reușit să contu
răm un program de instruire, 
după părerea noastră, cuprinză
tor. De la hun început vreau să 
arăt că ne-am propus ca pregă
tirea cadrelor U.T.M. să se des
fășoare diferențiat: la nivelul 
crupelor, anilor, facultăților și 
al institutului, și totodată să e- 
vităm supraîncărcarea lor, prin 
micșorarea numărului de ședin
țe la care trebuie să participe.

Planul instruirii prevede 
două obiective : studierea de 
către toate cadrele U.T.M., in
dividual, a unor documente de 
partid și ale organizației 
U.T.M., și prezentarea unor ex
puneri care să împărtășească 
cea mai bună experiență în di
feritele domenii de activitate 
ale organizației U.T.M. din in
stitut.

Pentru studiul individual au 
fost alese următoarele docu
mente : Salutul adresat de C.C. 
al P.M.R., Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri, celei 
de a IV-a Conferințe pe țară a 
UASR ; Cuvîntul rostiț de to-v. 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R., la Conferință, 
Statutul U.T.M. și unele para-

seamă și ale-

în institutul

grafe din raportul prezentat lă 
Conferința a IV-a a.UASR.

Pentru a la pune, la-înde mina, 
tuturor cadrelor U.T.M., am al
cătuit colecții cu aceste docu
mente ; ele se găsesc în perma
nență la 
U.T.M. și la 
lor.

Secretarii 
pe facultăți 
în care sînt 
le recomandate. în afară de a- 
ceasta, în momentul de față, 
comitetul U.T.M se ocupă de 
pregătirea în bune condițiuni a, 
ședințelor de instruire, care vor 
cuprinde : expuneri, întrebări, 
discuții și, de la caz la caz, se
minarizări.

Instruirea organizatorilor de 
grupă se va desfășura la nive-

sediul comitetului 
căminele studenți-

comitetelor U.T.M. 
controlează felul 

studiate materiale-

rea cea Jiai mare, va pune ac
cent pe problemele concrete 
ale activității organizatorului 
U.T.M. de grupă (în mod deo
sebit asupia acțiunilor ce tre
buie organizate Ia nivelul gru
pei). Cu acost prilej, se va ex
plica organizatorilor de grupă 
U.T.M. ce adunări de grupă 
trebuie să țină, cum trebuie să 
le pregătească, ce sarcini con
crete trebuie repartizate fiecă
rui utemist din grupă, pe baza 
hotărîrilOr ațdunăriter generale 
U.T.M. de an, a măsurilor sta
bilite în ședințele de grupă 
etc.

Intenționăm 'ca după expune
rea ce va fi fAcută. in fața or
ganizatorilor de grupă, să le 
dăm posibilitatea să pună în
trebări, să-și spună părerea‘în

Pregătim mstruirea
activului II.T.M.

lîin institut
va dura o 
această șe- 
comitetelor 
vor face o 
avea două 

părți. în prima parte, vor fi ex
puse sarcinile principale ce 
stau în fața organizațiilor 
U.T.M. din institutele de în- 
vățămînt superior. Se va insista 
în mod deosebit asupra dato
riei de a-i antrena pc 'toți stu
denții la o temeinică pregă
tire profesională, de a dezvolta 
la ei simțul răspunderii pentru 
munca personală, de a ac
ționa pentru întărirea dis
ciplinei universitare, precum și 
pentru îmbunătățirea muncii 
de educație patriotică și moral- 
cetățenească a studenților, pen
tru dezvoltarea unei bogate ac
tivități culturale și social-gos- 
podărești.

Partea a doua a expunem, 
care, de fapt, va avea ponde-

facultăților șiIul
oră și jumătate. La 
dința, secretarii 
U.T.M. de facultăți 
expunere care va

care îndrăgesc lumea Fefilor 
diminețile 

lancu 
raionul 23 August) unde și-a început activitatea 

stat, 
plină

Micii cititori, aproape 3 000
Frumoși și a izvoarelor iermecate, se intiinesc la 
sau serile de basm și într-un nou local (str. Avram 
nr. 3- din „ .
Filiala pentru copii și tineret a Bibliotecii centrale de 
Ială-i pe cî(iva dintre acești pasionaji cititori „în 

activitate".
Foto : AGERPRBS
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Tudor. rulează la. Patria. (1Q; 
13,30; 1IZ; 20^61. București (8,30; 
12; 16.30; 20), Melodia. (9^0: 
13,30 17; 2030). Modern (9,30; 
13, 16.30; 20,30).; Erei zile după 
nemurire, rulează la: Carpați 
(10; 12; 15; 17; 19; 31). Grivița 
(10; 12; 16; 18,10; 2030) ; Mina 
von Barnheim rulează; la.: Re
publica (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
1B.45; 21), înfrățirea între po
poare (14; 16;. 16,16; 20,15),
Floreasca (16; 18,15; 20,30),
Flamura (10; 12.15; 16; 18,15;

Jurarniniul- soldatului 
rulează la; Capital.

14; 16; 18,15; 
(16; 18,15;

(15; 17; 19; 21)

20:30) ; 
Eaoley- 
(10; 12; 
Cringași 
Popular 
hiva secretă de pe Elba 
ză la.: Festival. (10; 12; 14,15; 
16.30; 18,45; 21), Excelsior (10; 
12; 15; 17.; 19; 21), Flacăra
(14,30; 16,20; 13,30; 20,30) , Mis
terele Baris ului rulează la : 
Tineretului (9,45; 12; 14,15;
16,30, 18,45; 21) ; Ucigașii) plă
tit rulează la : Victoria (9,45; 
12, 14,15; 16,3Q, 18,45; 21), Tq- 
mis (9,30; 1.1,30; 13,45; 16; 1.8,15; .
20.30) ; Fc Donul liniștit (se
ria 1-a și a Il’-a) rulează la : 
Central (10; 14,15; 18,30) ;. Că
pitanul Fracasse rulează la : 
Lujnina (9,30 11,45; 14; 16.15; 
13.30; 20,45) ; învierea (ambele 
serii) rulează la : Union (16,15;
19.30) ; Program pentru copii 
rulează la : Doina (10) ; Gene
ralul rulează la : Doina (14,30; 
16.30: 18,30; 20.30) ; Cîntec rus 
în Scandinavia — Drumul ce
lor curajoși — Ziua începe de 
la ora 7 — Kalanii (vidra de 
mare) — Pietrele prețioase 
âîn Urzii — Sevastopolul le
gendar rulează la : Tinqpuri 
Noi (10—21) ; Ultimul meu 
tanio rulează la : Gjuleștf 
(9,30; 11,451 14; 16.15; 18,30; 
20.45) ; Țaxiul morții rulează 
la : Cultural: (16; 16; 20) ; Tra-

20:39), 
2Q.30), 
; Ar- 
rulea-

gcdîa optimistă rulează la: 
Feroviar (9.45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21) ; La vârsta dragostei 
rulează Ia : Dacia (10; 12;
14,15; 16,30; 16,46; 21) ; Tinerii 
rulează Ia : Buzești (11; 16; 17; 
19; 21), Cosmos (16; 18; 20) ; 
Mi-am cumpărat un tetă ru
lează Ia : Bucegi (10; 12; 16; 
13, 20) ; Volga (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30) ; Ah, acest 
tineret! rulează la : Unirea 
(16; 18; 20), Miorița (9,45; 12: 
14,15; 16,30; 18,45; 21) : Ultimul 
tren din Gun Hill- rulează la : 
Vițan. (15; 17; 19; 20,45)Bate 
toba rulează la : Munca (15; 
17; 19; 21) ; Harakiri rulează 
la: Arta (15.30; 18,15; 20,45) j 
De la Apenini la Anzi rulează 
la Moșilor (15; 17; 19; 21) ; 
A dispărut <1 navă rulează la : 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15
20,30), Adesgo (14,30; 16,45; 19; 
21,15), Lira (15; 17; 19; 21) ; 
Cucerirea Everestului rulează 
la : Viitorul (15; 17; 19; 21) ; 
Codin rulează la : Colentina 
(15; 17; 19; 21) ; Noua priete
nă a tatii — Ah, acest tineret! 
rulează la : Luceafărul (15;
19) ; Contele de Monte Cristo 
rulează lp : Progresul (15; 19) ; 
Vară și fum rulează la : Dru
mul Serii (16; 18,15; 20,30) ; Să 
ne trăiești, Gnat rulează la : 
Ferentari (16; 18; 20) ;

Televiziune
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18,39 : Universitatea tehnică, la 
televiziune ; 19,00 : Jurnalul televi
ziunii ; 1.9,10 : Emisiunea pentru 
pionieri și școlari ; 19,30.: Trans
misiune de. la Tgatpul. „C. I. Not- 
tara" : „Steaua polară" ; In pau
ze : Erpisiunca. de știința. în în
cheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

legătură cu sarcinile stabilite, 
să vorbească despre experiența 
concrete existentă, pentru ca, 
în acest fel, să clarificăm toa
te problemele privind activita
tea lor de- viitor.

Instruirea comitetelor U.T.M. 
de an se va face pe grupe de 
facultăți, în cadrul unei singu
re ședințe, care va dura circa o 
oră și jumătate. în cadrul aces
tor ședințe, secretarul, locțiito
rii secretarului comitetului 
U.T.M. pe institut și membri ai 
biroului vor face o expunere 
care va cuprinde o sinteză a 
sarcinilor ce stau în fața orga
nizațiilor U.T.M, După aceas
ta se va. demonstra concret cum 
trebuie organizată munca în 
cadrul comitetului U.T.M. ; cum 
se întocmește și ce probleme 
trebuie să cuprindă planul de 
muncă ; activitatea pe care o 
desfășoară comitelui de an pen
tru pregătirea și. ținerea adu- 

.nărilor generale și desfășura- 
Irea invălămîntului politic 
Llj.T.M. ; cum trebuie să îndru
me și să sprijine comitetul de 
an munca delegatului AS pen
tru organizarea activității cul- 
:tural-educaisve ,- felul în care 
comitetul UlT.M. de an îndru
mă și controlează activitatea 
organizatorilor de grupă U.T.M.

t

Evident, preocuparea pentru 
piegălirea celor care răspund 
de diferite domenii de activita
te trebuie să fie permanentă. 
Această pregătire se va desfă
șură pe parcursul întregului an 
universitar. Bunăoară, la prima 
zi a secretarului comitetului 
U T.M. de an (pe care o vonr 
organiza in luna decembrie pe 
grupuri de facultăți) ne-am 
gîndit să discutăm despre 
„Sarcinile și modul în care 
trebuie să lucreze secretarul 
U.T.M. de an“. Asemănător 
vom proceda și în ceea ce pri
vește pregătirea membrilor co
mitetelor U.T.M, de an care 
răspund de problemele învăță
mîntului politic U.T.M. și care, 
in mod periodic, vor participa 
la ședințele de instruire la re
sortul respectiv (în cadrul fa
cultății).

în ceea ce privește instruirea 
comițețelpr U.Ț..M- pe facultăți, 
comitelui U.T.M. pe institut și-a 
propus să organizeze ședințe, 
ale tutunor resoartelor din co
mitet, la care vor participa toți 
membrii resoartelor din comite
tele U.T.M., de Ia facultăți. Cu 
acest prilej, ei vor fi instruiți 
cu sarcinile concrete ce revin 
resortului respectiv și vor învă
ța practice cum trebuie rezolva
te aceste sarcini, cum trebuie 
să îndrume comitetele U.T.M. 
de an.

în programul de pregătire 
al cadrelor U.T.M., noi am sta
bilit ca, periodic, să invităm ac
tiviști cu munci de răspundere 
în aparatul de partid și de stat 
care să vorbească in fața ac
tivului U.T.M. despre unele 
probleme actuale ale politicii 
partidului nostru în diferite 
domenii de activitate. Aceste 
expuneri vor avea rolul să aju
te activul U.T.M. să cunoască 
mai profund problemele politi
ce și ideologice actuale să con
tribuie Ia ridicarea nivelului 
de pregătire generală a cadre
lor noastre.

Sub conducerea comitetului 
de partid, cadrele organizației 
U.T.M. din Institutul politehnic 
se vor strădui să-și îmbunătă
țească munca lor în vederea 
sporirii contribuției organiza
ției U.T.M. la pregătirea și edu
carea unor specialiști cu temei
nice cunoștințe profesionale, cu 
un larg orizont de cultură, ho- 
tăriți să-și închine cunoștințele 
și energia lor creatoare, înflo
ririi patriei noastre socialiste.

MORARU VASILE 
secretar al comitetului U.T.M. 

din Institutul politehnic — 
București

a Teatrului

greffntrfl.ii tineret șs copâs> >

și copii-Teatrul pentru, tineret 
și-a deschis o npuă sală. în strada 
Eremia Grigarescu nr. 2X, unde vor 
fi prezentate spectacole pentru cei 
mai mici pasionați ai teatrului — 
de la preșcolari pirtă la elevi din 
ultimele clhse de școală, in acest 
scop, sala fostului cinematograf 
„Vasile Alccsandlri" a fost reno
vată, scena mărită și înzestrată cu 
instalații moderne. Duminică, di
mineața ea a primit pe cei dinții 
oaspeți care au ternarii întlmplă- 
rile clin piesa lui H. A, Pederzant 
„Misterul cizmei".

Pe lingă reluarea spectacolelor 
înscrise în repertoriul teatrului, în 
curind aici vor vedea lumina ram
pei alte piese. aflate acum în re
petiție : „Dcscapcrifi-l pe N" de 
Alexandru Adrian și „Nu prea albă

ca zăpada" și „Motanul descăl
țat" de Alecu Popovici. Cu spriji
nul profesorilor și pedagogilor din 
Consiliul artistic al teatrului, pen
tru micii spectatori a fost întoc
mit și- un program variat de ma
nifestări cuprinzînd montaje lite
rare, conciirsuri-spectacolc „Cin<i 
știe, cjștigă", matinee de basme, 
spectacole de curitmic, întil- 
niri între actori și școlari, La 
aceste manifestări își vqr da con
cursul cei mai buni elevi recitatori 
din școlile Capitalei. Scria mani
festărilor se va deschide cu un 
montaj dedicat lui Topirceanu și 
tm concurs „Cine știe, ciștigă" pe 
mar,ginea spectacolelor „2 In arit
metică", „Salut voios” și „Emil și 
detectivii".

NOTE

(Agcrpres)

Un „dicționar" care trebuia
ascultat cu... dicționarul

Emisiunea. pentru 
sale din programul de 
duminica al televiziu
nii s-a caracterizat in 
general prin strădania 
redactorilor ei. de a fi 
cît mai pe înțelesul 
telespectatorilor ci. 
lată de ce ne-a sur
prins excepția de Ia a- 
ceastă .egulă bynă. pe 
care a făcut-o rubrica 
„Dicționar tehnic", 
prezentată de unul 
dintre specialiștii In
stitutului Agronomic.

Vorbind despre sol 
(soluri podzolice, sa- 
răturoase și nisipoase), 
propunîndu-și să ex
plice țăranilor colecti
viști ce sînt aceste so
luri, cum trebuie fer
tilizate ele, conferen
țiarul invitat a adus 
cu el o lecție pentru... 
studenții agronomi, în 
care au abundat ex
presii pe care sătenii 
trebuiau să le asculte 
cu dicționarul, dacă 
voiau să le înțeleagă.

Nc așteptam ca la 
un asemenea „Dicțio
nar tehnic" să fie fo
losită o bogată ilus
trație vizuală (planșe, 
fotografii, grafice, 
hărți, imagini filmate), 
mijloace care intră în 
mod firesc în specifi
cul televiziunii. Fără 
ele „Dicționarul teh
nic" din emisiunea de 
duminică, a rămas o 
conferință greu accesi
bilă.

E. F.

CONTiNU STATE

fapte
VERA LUNGU

Și
In
în
In
Firească a zilelor încheiate bogat. 
Diminețile vin să oprească cerul, 
Asemeni pietrelor de la răscruci, 
Fotografiile de eroi.

O dată cu fiorul care ne 
Fermecate de începutul

Nu ne irosim vremea.
Nu o avem decît pentru
Schele puternice ale vremii noastre.

POSU 
rettiutiei

Elena Ionia, Mihai Popescd 
— Timișoara.

De un real folos în activita
tea dumneavoastră de instruc
tori ai echipei de dansuri vă 
vor fi noile librete pentru 
dansuri cu temă editate de cu
rînd, de Casa centrală a crea
ției populare. Dansurile: 
„La 18 ani", „Adio opincuțe". 
„Marinică din echipă", „Sa 
mărită brigadiera", „La oglin
dă" cît și altele au la bază 
mișcări ale dansului popular 
și ale dansului clasic.

E. Constantinescu — Cimpi- 
na.

Conform instrucțiunilor în 
vigoare, muncitorii calificați, 
absolvenți ai școlilor tehnice, 
după o practică efectivă în 
producție de cel puțin 2 ani, 
în care timp ei își însușesc cu
noștințe tehnice bogate, pot fi 
numiți ajutori de maiștri.

Corul căminului cultural „I. L. Caragiale din comuna Contești raionul Buzău.
Foto: AGERPRES

Pietrele de la răscruci 
Păstrează fotografiile eroilor, 
Așa cum diminețile 
Opresc întotdeauna cerul. 
Au gindurile noastre 
Strălucirea discului solar 
Oglindit în neliniștea apelor, 
Din zvîcnetul copitelor pe pajiști în 

zorii sîngerii, 
înconjoară trupurile 
adolescenței.

Cînd ne ajung cîntecele lor, 
Brațele ni se încordează,
Ne cunoaștem după gesturi, 

îi recunoaștem în noi, 
arcuirea gîturilor, 
lăcomia cu care mușcăm merele, 
somnul care ne alintă aboseala

RĂSCRUCEA VÎRSTEI
Veniți, prieteni, la hanul de la răscruce I 
Poarta-i deschisă oricînd :
vinul se bea din carafele inimii ; 
căldura — din mîinile-ntinse.
Dacă n-aveți rugină pe suflet,
poarta-i deschisă oricind !
Veniți, prieteni, la hanul de la răscruce ! 
Vîrsta mea s-a oprit aici pentru-o noapte |

avem de ales roade coapte.
In zori vom porni din nou ; 
drumul a lung
și vreme n-avem de pierdut; 
paharul purpuriu al orizontului 
e nesfîrșit 1

ION PETRACHE

R O M A N TIS
...Deci eu veneam cu soarele, cu luna 
Ctt-și legăna statuia în. fîniînă. 
Duceam în ochi dezlănțuind furtuna 
Peste întinderi vaste de țărînă.

și te iubeam... Cum curcubeul 
Cum ciocîrlia înălțimi solare.
Și mă opream din drum să-ți 
Ce-mi închidea sau deschidea

apa,

mingii pleoapa 
o zare.

In legănări tăcute de fîntîni 
Primul fior și azi mă mai reține 
Trăiam în basmul propriilor mîini 
Cu stelele, cu luna și cu tine.

Și te iubeam... dar n-o spuneam. Uitare 
erai, și amintiri erai, și-n toate

mi-ai fost spre zare-ntiia mea cărare 
și, sigur, primul pas spre puritate.

...Da, peste ani așa. ne-om aminti 
De flecare gînd mai plin în doi. 
Cînd, de departe, anii într-o zi 
Ca frunza toamnei vor foșni în noi.

Abia atunci — zîmbind 
Vom mîngîia a ceasului 
Și a-scultînd tăcerile atențl 
Vom ști

...Și vom 
Timizi și

cam cîte

surînde-n 
tineri ca

condesoendenți — 
măsură

primăveri trecură.

noua primăvară 
întîia oară.

NICOLAE DRAGOȘ

IN AȘTEPTARE
De la Corbeni, sau poate din Ardeal, 
Sosește cînd și. cînd cîte-o scrisoare.
Se mai fărîmă sub baraj un val... 
De ce alergi la poartă, față mare ?

Aș vrea un cîntec apelor săngin
Cu tineri ce zidiră stăviiare
Cut plicul desfăcut ce-i strîns la sin... 
Hai, spune, cine vine, fată mare î

MARIN IANCU NICO1AE
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la ce lucrează tinerii compezitari:
Njcîcînd. cuvintele luj. Enes- 

cu despre muzică (pe care 
o considera ca una din cele 
mai frumoase dintre como
rile cu care se poate mîndri 
poporul romîn) n-au- fost 
mai actuale ca în zilole noas
tre cînd, alături de vîrstnicii 
maeștri ai 
o puternică 
compozitori 
contribuția 
rire a artei

Ce lucrări se găsesc în pre
zent pe mesele de lucru ale ti
nerilor creatori ?

Cu această întrebare ne-am 
adresat zilele acestea cîtorva 
dintre reprezentanții generați
ei de compozitori a căror artă 
a înflorit în anii Eliberării.

Am început investigațiile 
noaștre cu DUMITRU CAPO- 
IANU, compozitor distins a- 
nul acesta cu titlul de Laureat 
al Premiului de Stat. Cunos
cutul compozitor al filmelor 
lui Ion Popescu Gopo a înche
iat recent muzica pentru fil
mul „Pași sprg lună".

în prezent, tînărul. creator sc 
gîndește la o serie de mici 
piese corale pe versuri, de Vic
tor Ion Popa, și este în căuta
rea unui libret cu o, temă con
temporană pe baza căruia, vrea 
să. scrie o 'lucrare destinată, 
scenelor lițice și pe care <? va

muzicii românești, 
generație de tineri 
își aduce din plin 
la continua. înflo- 
noastre.

dedica, celgi. dg a. 20-a aniver
sări a Zilei de 23 August.

DUMITRU BUGHICI auto
rul Simfoniettei închinate cer
cetătorilor Cosmosului, lucrare 
care s-a bucurat săptămînile 
trecute de un deosebit succes 
în urma interpretărilor din să
lile de concert din București și. 
Cluj, a terminat zilele acestea o 
Sonată pentru pian și vioară 
(care va fi în curînd interpre
tată în primă audiție de Mihai 
Constantinescu) și o Fantezie 
Bolero pentru orchestra sim
fonică.

în prezent, toate strădaniile 
creatorului se îndreaptă pe 
plan componistic, spre elabo
rarea unui spectacol de balet 
în miniaturi, inspirat din poe
ziile lui George Coșbuc (auto
rii libretului vor fi maestrul 
de balet Oleg Danovschi și re
gizorul Hero Lupescu) și o 
suită pentru orchestră simfo
nică, „Din viața copiilor", iar 
pe plan muzicologic, spre un 
larg studiu despre două din 
colo mai importante forma 
muzicale — suita și sonata.

THEODOR GRIGORI U a 
terminat recent o Cantată pe 
versurile Ninei Cassian intitu
lată „Odă orașului meu". Com
pozitorul elaborează, de ase
menea, în zilele acestea o pri
mă partq djntr-o lungă suită

de piese pentru pian, semni
ficativ intitulată „Columna 
modală" în care va încerca să 
sublinieze marile resurse ex
presive ale melodicei popu
lare.

Pe șantierul de creație al 
compozitorului se mai găsește 
muzica pentru filmele „Pădu
rea spînzuraților" după Liviu 
Rcbreanu (în regia lui Liviu 
Ciulei) și „Neamul Șoimăre- 
știlor" după Mihail Sadoveanu

prezentată publicului la înce
putul lunii ianuarie. Tînărul 
compozitor a mai definitivat 
recent o Sonată pentru două 
violoncele pe care o vor inter
preta curînd la radio și în să
lile de concert Radu Aldu- 
lescu și Vladimir Orlov.

în prezent Doru Popovici 
își îndreaptă toate eforturile 
spre compunerea unei ample 
cantate pe versurile lui Mihai 
Dimiu pe care o închină ani-

R.P.R., 
pregătește 
închinată

a terminat

șantier.de cr e at 1 e
F

(în regia lui Mircea Drăgan), 
precum și orchestrația celebre
lor Cîntece pe versuri de Cle
ment Marot de George Enescu.

Un alt talentat tînar compo
zitor, autorul cunoscutului ora
toriu „Constelația omului", 
TIBERIU OLAH a încheiat 
receijt o Sonată pentru clari
net solo și concepe în prezent 
o nouă piesă Qrchestrajă.

DORU POPOVICI a tormi- 
nat pentru Ansamblul popu
lar din Țg. Mureș, o suită vo- 
cal-simfonică intitulată „Săr
bătoarea vinului" care va fi

versării a două decenii de la 
Eliberarea Patriei.

Tot atît de rodnice sînt și 
preocupările celorlalți tineri 
creatori.

ȘTEFAN NICULESCU a în
cheiat zilele acestea o Simfo
nie de cameră în qinci părți 
pentru o interesantă formație 
dg 15 instrumentiști — suflă
tori, pian, celestă, și percuție.

Pe masa de lucru a compo
zitorului se găsesc în prezent 
cîteva Invențiuni pentru 
clarinet și pian (două dintre 
ele au fost de acum finisate).

Tînărul creator continuă în 
prezent și studiile muzicologi
ce. Alături de ceilalți cercetă
tori de la Institutul de Istorie 
a Artei al Academiei 
Ștefan Niculescu 
ampla monografie 
lui George Enescu.

AUREL STROE
o nouă piesă orchestrală inti
tulată „Arcade". Noua sa lu
crare este, un vast poem în
chinat forței constructoare a 
omului.

Tînărul compozitor își în
dreaptă în prezent întreaga a- 
tenție spre finisarea muzicii 
de scenă pentru spectacolele 
cu „Ocdip-Rege" și „Oedip la 
Colonna" de Sofocle pe care 
le pregătește Teatrul „C. No- 
ttar-a" pentru începutul anu
lui 1964.

Proiectele nu se opresc însă 
numai la piesele ce se găsesc 
pe masa de lucru. Aurel Șțroe 
se gîndește în prezent la un 
alt poem orchestral, ce va fi 
o continuare a „Arcadelor".

Reputatul solist al Filarmo
nicii bucureștene, pianistul 
VALENTIN GHEORGHIU, nu 
a părăsit preocupările compo
ziționale niqi în acest an atît 
de bogat în turnee artistice 
peste hotare. *

Compozitorul a terminat o 
suită pentru orchestră mare

După un stagiu de 1—2 anî 
ca ajutori de maiștri se pot 
prezenta la examen, pentru a 
obține diploma de maistru, 
fără a mai urma cursurile șco
lii tehnice de maiștri.

Gheorghe Păun — Arad.

Letilanul este o nouă fibră 
sintetică obținută de Institu
tul de sinteză organică al A- 
cademiei de științe din R.S.S. 
Letonă în colaborare cu Insti
tutul textil „Kirov" din Lenin
grad. Chimiștii au imprimat 
noii fibre sintetice proprietăți 
antibactcriene care inhibă 
creșterea microbilor. Lenjeria 
tricotată din noua fibră va a- 
vea funcții terapeutice la une
le maladii bacteriene și mice- 
lice ale pielei. Halatele din le- 
tilan vor deveni de neînlocuit 
pentru personalul de la spita
lele de boii infecțioase. Fibra 
de letilan și produsele finite 
din această fibra vor contribui 
la sterilizarea apei și aerului 
la fabricile chimice și farma
ceutice.

Ion Amariei — Iași, Gheor
ghe Ioncscu — Craiova

O minge de fotbal trebuie 
să aibă circonferința de cel 
mult 71 qentimetri și cel puțin 
68 centimetri. Ea trebuie să 
cîntărească Ia începutul me
ciului cel mult 453 grame și 
cel puțin 396. Conform norme
lor jocului de fotbal, mingea 
nu se schimbă în timpul celor 
90 minute de joc decît cu în
cuviințarea arbitrului.

Popa Marin — Suceava.

După cum prevede codul 
muncii, durata lucrului de 
noapte se fixează la 7 ore, fără 
ca prin aceasta să se aducă o 
scădere asupra salariilor. în 
întreprinderile în care se lu
crează în trei schimburi dura
ta muncii de noapte va fi ega
lă cu aceea de zi, acordîn- 
du-se angajatului un spor de 
15 la sută asupra salariului 
tarifar, pentru munca de 
noapte.

Nelu Bucătarii — Oravița.

Cadrele de specialitate juri
dică din justiție-, procuratură, 
arbitrajul do stat, notariate, 
din_ oficiile- juridice de pe lin
gă întreprinderile și instituții
le de stat și ale organizațiilor 
obștești cu o vechime de cel 
puțin trei ani în activitate și 
care bineînțeles au absolvit 
școala medie cu examen de 
maturitate, se pot înscrie la 
cursurile fără frecvență ale 
Facultăților de științe juridice 
și administrative.

Dumitru Bughiqi 
Dumitru Copoicmu 

Valentin 
Gheorghiu 

Theodor Grigoriu 
Stefan Niculescu 

Tiber iu Olah 
Doru Popovici 

Aurel Stroe 
intitulată „Imagini djn copilă
rie". Titlurile cclpr 6 mișcări, 
ale suitei („Joacă în soare", 
„Ghidușii", Noaptea în came
ra copiilor", „Vis ciudat", „Co
pilul e trist", „Din nou dimi
neața") conturează subiectul 
lucrării.

In prezent, în răgazul dintre 
concerte, Valentin Gheorghiu, 
orchestrează 5 lieduri pentru 
bariton pe versurile Iui Tudor 
Arghezi, concepe cîteva mici 
preludii pentru vioară și pian 
și violoncel și pian, și se pre
gătește pentru a scrie îp 
cursul anului viitor, o amplă 
„Uvertură festivă"

După cum se vede, la mese
le lor de lucru, tinerii compo
zitori lucrează cu febrilitate în 
așteptarea apropiatelor „con
fruntări- cu publicul sălilor 
de concerte și auditorii ra
dioului.

IOSIF SAVA
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Zilele acestea, drumurile ne-au dus prin 

; satele raionului Galați. La Vinători, Nă-
J moloasa-sat, Liești sau la Cuca, peste

tot unde am tost, am asistat la organiza

rea și desfășurarea adunărilor generale ale 
organizațiilor U.T.M. din gospodăriile colecti
ve, adunări de dări de seamă și alegere a noi
lor organe conducătoare U.T.M. Ceea ce ca- 
racterizează în general desfășurarea acestor 
adunări este pregătirea lor minuțioasă, pre- 
zentarea unor dări de seamă bine întocmite, 
participarea la discuții a unui mare număr de 
tineri, analiza profundă a sarcinilor care revin 
în anul care urmează organizațiilor U.T.M.

Prezentăm în pagina de iață o suită de ima- 
gini de la adunările la care am participat.

O relatare mai amplă și cîteva concluzii de 
la aceste adunări citiți în pagina a tf-a a zia
rului nostru de azi intitulată : ,, ADUN AREA
DE ALEGERI, o dezbatere de bilanț și de pers
pectivă a muncii organizațiilor U.T.M. de la 

sate".

0 dezbatere de bilanț 
și de perspectivă a muncii 

organizațiilor U.T.M.
de la sateAn ii win: a 9-

I 
i

I
V

pentru î“ Votul adunării hotărăște 
legătură cu munca viitoare a orga- 
U.T.M. De aceea, atunci cînd este 
vot o măsură menită să aducă o

Îndemna 
adunare

„Cine e 
totul în 
nizației 
pusă la
îmbunătățire a muncii, adunarea votează din 

toată inima.

/

ALE GEMll

Fotografii realizate de :

ION CUCU

„Vreau să spun aici că echi
pa noastră artistică a mers 
bine pînă la un timp, 
fost și la faza raională 
concurs dar cînd să mergem 
Ia faza pe regiune echipa 
s-a destrămat. Nu-i aici și 
vina organizației U.T.M. ? 
Ba este. Tovarășii din biroul 
organizației nu s-au mai 
interesat de ia un timp de 
activitatea echipei, de antre
narea mai multor tineri la 
activitatea culturală. Din bi
roul organizației, ca să fim 
drepți, a muncit numai se
cretarul... Și un om singur 
ce poate să facă ? Sînt de 
părere..."

Micu A. Jenica din Vînă- 
tori s-a înscris prima la cu
vin!. Ea a vorbit scurt și 

limpede.

Nu de puține ori se întlm- 
plă într-o adunare ca un 
tlnăr să rămînă pe gînduri, 
să retlecteze mai adine asu
pra — în cazul de față — 

criticii ce i-a fost adusă.

Se numește Ionel Moga și-l i 
unul dintre cei mai tineri | 
membri ai organizației J 
U.T.M. Adunarea de ale- J 
geri a brigăzii nr. 5 din Vi- 1 
nători este prima adunare la ' 
care ia și el parte ca mem- J 
bru al organizației U.T.M. { 
Asta nu înseamnă insă că t 
nu s-a pregătit și el pentru | 
adunare. „Eu, vă rog, tova- j 

„1 . și mie o '
a spus el. Mă an- l

răși, să-mi dați ■ și mie 
sarcină, t .
gajez să îndeplinesc tot 

va ii nevoie".

„Să nu ne declaram mulțu
miți cu ce am tăcut... La noi 
în sectorul zootehnic mai 
avem de pus la punct multe 
lucruri și cei mai important 
e ca organizația U.T.M. să 
ne ajute să tăcem niște 
schimburi de experiență, să 
învățăm mai bine meseria

MimX

„Ca președinte al gospodăriei i-aș 
pe tinerii colectiviști din această __ __ _
să se gîndească la acțiuni viitoare care să 
vină mai direct în sprijinul creșterii produc
țiilor, al dezvoltării avutului obștesc... Mo
bilizarea tineretului la o asemenea activi
tate este după părerea mea principala în
datorire a organizației U.T.M. din gospodă

ria noastră".



O dezbatere de bilanț și de perspectivă 
a muncii organizațiilor U.T.M. de la sate :

ADUNAREA
DE ALEGERI

Poftit! fa adunare!
19 noiembrie. Zi foarte obișnuită și totuși deose

bită pentru tinerii din comuna Cuca, raionul Galați. 
La ora dimineții, cînd am sosit aici, în fața sediului 
gospodăriei colective, aflat chiar în centru, am gă
sit aproape toți colectiviștii. „E un obicei al satu
lui’, ni s-a spus. Oamenii s-au deprins să vină la 
gospodărie dimineața și seara, acesta fiind locul de 
întîlnire al brigăzilor de lucru. In ziua aceea, prin
tre oamenii care se aflau acolo, trecea o veste pe 
care cei tineri o știau de cîteva zile : seara, în sala 
căminului cultural, avea să aibă loc adunarea de 
dare de seamă și alegeri a organizației U.T.M. din 
gospodăria colectivă. S-ar părea că acesta era un 
lucru care îi privea doar pe tineri și totuși, despre 
adunarea utemiștilor știa de acum tot satul. însuși 
președintele, tovarășul Gheorghe Ștefan, planificase 
în așa fel treburile gospodăriei îneît adunării orga
nizației U.T.M. să i se acorde maximum de atenție. 
Tovarășul Gheorghe Alexandru, secretarul organi
zației de partid, discuta cu membrii comitetului 
U.T.M. despre măsurile pe care le-au luat pentru 
buna desfășurare a adunării, iar pe inginerul gos
podăriei, Constantin Buțincu, l-am găsit sintetizîn- 
du-și opiniile în legătură cu munca desfășurată de 
tineri, în anul care a trecut, gîndind la ceea ce pot 
și trebuie să facă ei în anul care vine.

Iată, deci, o primă remarcă : seriozitatea cu care 
comitetul organizației de bază U.T.M. a pregătit 
adunarea generală de dare de seamă și alegeri în 
toate detaliile ei, fără a neglija nimic. Cu mult 
timp înainte, comitetul organizației de bază 
U.T.M. a luat o serie de măguri în vederea acestui 
scop. S-a stabilit un colectiv care să alcătuiască da
rea de seamă și proiectul de hotărîri. Au fost cla
rificate, cu ajutorul comitetului de partid, toate 
problemele privind buna desfășurare a adunării. 
Din timp, documentele adunării de alegeri au fost 
prezentate comitetului de partid, s-au luat măsuri 
ca toți membrii organizației U.T.M. să fie prezenți 
la dezbateri. S-a stabilit pe cine vor invita la adu
nare. S-au trasat sarcini unor tineri care să se 
ocupe de pregătirea sălii, de transmitere de cîntece 
prin stația de radio înaintea adunării, de prezen
tarea unui film după alegeri. O atenție deosebită 
s-a acordat participării la adunare a tuturor tine
rilor membri ai organizației U.T.M.

„Noi știm, spunea secretarul comitetului orga
nizației de bază U.T.M., că numai fiind prezenți 
toți utemiștii, dezbaterile vor avea efectul educativ 
pe care-1 dorim și vor contribui la îmbunătățirea 
activității organizației U.T.M. Iată de ce dam atîta 
atenție tuturor detaliilor de pregătire a adunării". 
(Notăm și subliniem această idee întrucit în alte 
locuri, tot în raionul Gajați, ni s-a întîmplat să 
vedem că nerespectarea acestor indicații cu privire 
la organizare, este în defavoarea calității dezba
terilor).

Aici, într-adevăr, seara, pe la ora șase, sala cămi
nului cultural era plină. Sala era frumos pavoa
zată, muzica făcea ca atmosfera să fie foarte tine
rească. Utemiștii veniseră cu toții la adunare, pre
gătiți fiind să poată participa în număr cit mai 
mare la discuții.

Pe ce depinde 
succesul in muncă?
Două grupe de probleme au constituit centrul 

dezbaterilor din adunarea generală de alegeri a or- 
g uzației U T.M din gospodăria colectivă de la 
Cuca activitatea în producție a tinerilor și munca 
de educație - acestea fiind de fapt principalele lu
cruri care-i preocupă acum pe tinerii colectiviști 
Pentru că despre contribuția tinerilor la dezvolta
rea gospodăriei colective s-a vorbit mai mult, să ne 
oprim la acest capitol al dezbaterilor

Gospodăria e în plină dezvoltare La cele peste 
3 100 de hectare ale sale a ajuns să aibe acum un 
fond de bază de 3 600 000 lei Ramura de bază ce
realele S-a dezvoltat destul de mult și ramura 
creșterii animalelor, e în continuă creștere sectorul 
viticol pentru care există aici condiții speciale De 
aceea și problemele muncii tinerilor colectiviști, 
analizate in darea de seamă și în discuții, smt gru
pate in jurul dezvoltării acestor ramuri

In ceea ce privește recoltele, anul acesta gospo
dăria a obținut la toate culturile o depășire a pro
ducției planificate deși a fost un an secetos. In da
rea de seamă este menționată participarea tinerilor 
la toate lucrările din campanii, ca și munca de ca
litate depusă de ei .alături de toți colectiviștii, mai 
ales la lucrările hotăritoare pentru recoltă. S-a vor
bit în adunare, despre efectul pozitiv pe care l-au 
avut asupra producției acțiunile inițiate de organi
zația UTM pentru fertilizarea solului (s-au trans
portai 470 tone îngrășăminte naturale pe cîmp). S-a 
vorbit despre acțiunile de plantare a viței și a po
milor fructiferi, despre munca tinerilor îngrijitori 
de animale pentru obținerea unor producții rnari și 
pehtru folosirea rațională a furajelor, pentru apli
carea in practică a celor învățate la cursul de zoo
tehnie

Cei prezenți la adunarea de alegeri au socotit 
însă nimerit să discute mai mult despre ceea ce e de 
făcut, despre tot ce poate să aducă îmbunătățiri 
muncii organizației. O activitate bună în producție 
a tinerilor colectiviști este determinată în esență de 
atitudinea față de muncă și de pricepere.

...Dacă în privința participării tinerilor la muncă 
nu sînt nici un fel de probleme, sînt însă de spus 
unele lucruri despre calitatea muncii, despre ati
tudinea față de muncă și față de avutul obștesc.

„Calitatea lucrărilor — spunea tovarășul inginer 
al gospodăriei, Constantin Buțincu — este în agri
cultură unu) din factorii principali ai sporirii pro
ducției De aceea, eu, ca agronom, aș dori să întil- 
nesc pe cîmp mai puțini tineri care-și fac treaba de 
mîntuială sau care nu știu pur și simplu cum și de 
ce să execute într-un anumit fel. cerut de agroteh
nică, o anumită lucrare".

S-a vorbit de mai multe ori despre cîțiva tineri 
care s-au făcut cunoscuți în toată gospodăria prin 
conștiinciozitatea deosebită cu care își fac munca 
pe cîmp, prin pasiunea pe care o pun, de pildă, la 
ocrotirea fiecărui fir de porumb. Numele lor : Ar- 
ghir Ion, Mihăiță Ștefan, Staicu Enache, Nicu Iancu 
și mai sînt și alții. Dar nu s-a spus nimic despre 
faptul că există încă manifestări de superficialitate 
in muncă, de nerespectare a indicațiilor brigadie
rilor, manifestări care, chiar izolate fiind, trebuie 
să fie supuse opiniei colective a tinerilor.

Din păcate nici darea de seamă nu s-a oprit mal 
mult asupra acestui aspect, deosebit de important, 
al muncii tinerilor colectiviști. Era de așteptat ca 
în adunarea generală de alegeri să se pună în dis
cuție metodele prin care organizația U.T.M. poate 
să educe Ia tineri răspunderea pentru calitatea 
muncii lor, puteau fi discutate unele cazuri pe
trecute.

Aproape Ia fel stau lucrurile și în ceea ce privește 
dezbaterea care se impunea să aibe loc cu privire 
la atitudinea față de avutul obștesc. A reieșit in de
cursul adunării că organizația U.T.M. a scăpat ne- 
permis din vedere această latură a educației tine
rilor colectiviști. S-a spus de pildă, că aceasta nu 
este o scăpare de moment referitoare doar la adu
narea de față Absența acestei preocupări a orga
nizației are state mai vechi de serviciu și asta nu 
putea să nu ducă la urmări nedorite. E drept nu 
sînt dese cazurile de deteriorare sau de înstrăinare 

a unor bunuri din avutul obștesc, ele nu provoacă 
pierderi mari, cu toate astea există. Chiar în ziua 
în care s-a ținut adunarea generală de alegeri avu
sese loc în sat judecarea în public (in sala cămi
nului cultural) a doi tineri colectiviști care și-au în
sușit din avutul gospodăriei unele „mici" bunuri.

Dacă organizația s-ar fi ocupat serios de crearea 
unei opinii puternice în rîndul tinerilor împotriva 
„ciupelilor* din averea obștească nu se ajungea, 
firește, la procesul amintit.

Era necesar ca comitetul organizației de bază 
U.T.M. să fi pus în discuția adunării și această 
problemă care nu e deloc lipsită de importanță.

S-a vorbit mult în adunarea de alegeri despre 
un alt lucru care alături de atitudinea față de 
muncă este, pentru succesul muncii tinerilor co
lectiviști, o condiție de bază. Este vorba de price
perea în muncă, de calificare.

Iar priceperea se capătă învățînd.
Chiar darea de seamă recunoaște că organizația 

U.T.M. ar fi putut să facă mai multe lucruri în a- 
ceastă privință. Din circa 150 de membri cîți nu
mără organizația U.T.M., doar 8 au absolvit în iarnă 
cursurile anului I la învățămîntul agrozootehnic și 
doar 20 au mai fost înscriși anul acesta.

Așa s-a născut în adunare propunerea ca numă
rul tinerilor înscriși la cursurile agrozootehnice să 
sporească (încă mai e posibil) la 40, în următoarele 
zile.

Atenți la reușita acestei acțiuni, tinerii au făcut 
recomandarea ca cei înscriși să fie aleși mai mult 
dintre băieții care și-au făcut armata și dintre fete, 
pentru că — spuneau ei — anul trecut au fost în
scriși la cursuri tineri care urmau ca_după un an să 
plece în armată, așa că pentru anul doi n-au mai 
rămas dintre ei decît cîțiva.

— Dar numai cu înscrierile nu facem mare lucru
— s-a spus în adunare. Ar trebui să ne gîndim cum 
să-l ajutăm pe tovarășul lector în munca lui. Ce să 
facă organizația U.T.M. pentru ca tinerii să se țină 
serios de învățătură. N-ar fi rău dacă tovarășul 
lector ar fi invitat periodic la adunările 
generale ale organizației U.T.M. și ne-ar vorbi des
pre felul în care se desfășoară învățămîntul agro
zootehnic, pentru a putea să stabilim împreună 
măsurile cele mai corespunzătoare, în ajutorul ti
nerilor cursanți.

Alți vorbitori (Dumitru Arghir, Iordache Costa- 
che) au dat și alte sugestii printre care organiza
rea unor grupe de pregătit lecțiile în comun, discuții 
în comitet cu cei care depun mai puțină strădanie 
la învățătură, și altele.

Răspunderea organizației U.T.M. față de însuși
rea de către tineri a cunoștințelor agro-zootehnice
— condiție de bază a muncii de calitate și deci a 
unei contribuții sporite la creșterea producțiilor — 
a fost prin urmare subliniată și concretizată prin 
stabilirea unor măsuri practice.

a muncii viitoare
Tonte aceste discuții, toate propunerile care s-au 

făcut, alăturate proiectului de hotărîri (care a de
venit astfel mult mai cuprinzător și mai concret) 
s-au așezat la temelia muncii viitoare a organiza
ției U.T.M din G.A.C Cuca. în ceea ce privește ac
tivitatea în producție a tinerilor pe anul 1964.

O sinteză a hotăririlor care se referă la munca în 
producție, adoptate de adunarea generală este re
velatoare

Un prim punct hotărăște ca tinerii să execute în
tocmai indicațiile date de brigadieri și de inginerul 
agronom, la lucrările din cîmp. astfel ca prin acest 
fapt, tinerii să contribuie la obținerea în anul viitor 
a unei producții cu cel puțin 200 de kg porumb 
boabe la hectar și 100 kg griu la hectar mai mult 
decît e planificat Printr-un alt punct din hotărîre 
s-au stabilit sarcini pentru munca tinerilor îngri
jitori de animale care vor trebui să obțină anul vii
tor producții mai mari, organizația U T.M ajutîn- 
du-i să se califice, să i-.vețe din experiența frunta
șilor prin schimburi de experiență prin urmărirea 
felului în care aceștia își însușesc noțiunile pre
date la cursurile de zootehnie, prin vizite ta gos
podăriile de stat etc.

Pentru că în 1964 crește numărul de păsări în 
ferma avicolă cu incă 2 000, în adunarea de alegeri 
s-a hotărît ca trei fete să fie recomandate consi
liului de conducere pentru munca de crescătoare 
de păsări. Alți 6 tineri, dintre cei mai pricepuți 
vor fi recomandați pentru munca de îngrijitori de 
animale. Toți acești tineri vor fi recomandați chiar 
în următoarele cîteva zile, astfel îneît ei să poată 
fi înscriși și să înceapă să urmeze cursul de zooteh
nie anul I, chiar dacă își vor începe mai tîrziu 
munca de îngrijitori de animale. în munca de zoo
tehnist pregătirea profesională este un lucru de că
petenie. Va fi recomandat un tînăr pentru meseria 
de apicultor, ramură pe care gospodăria își pro
pune s-o dezvolte începînd din 1964. El va urma 
niște cursuri speciale și se va întoarce să îngri
jească coloniile de albine ale gospodăriei (o sursă 
importantă de venituri).

Alte puncte se referă la acțiuni ale tinerilor pri
vind redarea de noi terenuri agriculturii. La Cuca 
există niște dealuri nefolosite, care, prin terasare, 
pot deveni vii și livezi. 20 de hectare vor trebui 
plantate în primăvară. Toți tinerii vor lua parte la 
lucrările de terasare. Alte cinci hectare vor fi re
date circuitului agricol prin defrișarea unor perdele 
de protecție.

Un punct din hotărîrile adunării prevede măsu
rile prin care va putea organizația să sprijine des
fășurarea procesului de învățătură la cursurile a- 
gro-zootehnice (cele propuse în adunare și amintite 
mai sus), un altul stabilește lucrările mai impor
tante ce se cer făcute în perioada de iarnă în gos
podărie și la care vor trebui să participe tinerii co
lectiviști (stropirile de iarnă în vii și livezi, trans
portul îngrășămintelor, strîngerea zăpezii la rădă
cina pomilor fructiferi, combaterea dăunătorilor etc).

In ceea ce privește atitudinea față de muncă și 
față de avutul obștesc, în adunare s-a discutat ca, 
pe lîngă alte mijloace, să fie folosite în mod curent, 
ori de cîte ori e nevoie, discuțiile în adunările ge
nerale pe brigăzi, pe gospodărie, să fie puse în dis
cuția adunărilor generale cîteva cazuri concrete, s-a 
hotărît ca atitudinea față de muncă să fie princi
palul obiectiv tematic al activității postului ute- 
mist de control.

Și, astfel, darea de seamă, discuțiile pe marginea 
proiectului de hotărîri au întregit în adunare ta
bloul muncii viitoare a organizației U.T.M. privind 
munca în producție a tinerilor colectiviști.

Pn capitol 
important:

educația politică
Ce) de-al doilea grup de probleme analizate în 

adunările generale U.T.M. la care am participat a 
fost, alături de mobilizarea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, activitatea politico-educati- 
vă, cultural-artistică și sportivă a tineretului de la 

sate.

Se spun multe lucruri interesante în adunare, și toate 
trebuie notate...

Să vedem ce și cum s-a discutat despre aceste 
probleme in adunările generale de alegeri.

La Nămoloasa-sat, în adunarea generală a orga
nizației U.T.M. din gospodăria colectivă o atenție 
deosebită s-a acordat educației politice a tinerilor. 
S-a remarcat astfel ca un succes că majoritatea 
utemiștilor au participat anul trecut la formele de 
învățămînt politic U.T.M Ion Baranga, Lungu Ghi- 
nea Nițu Stanca. Soare Rădița și alții sînt tinerii 
care citesc mult — și cărți și ziare, sînt la curent 
cu ceea ce este nou în țară, în lume. La formarea 
lor ca tineri cu bogate cunoștințe politice și ideolo
gice a contribuit mult participarea la diferitele for
me de învățămînt politic U.T.M., Ia conferințe.

Cu exigența necesară a fost analizat în același 
timp și.ceea ce mai trebuie să facă organizația 
U.T.M. în acest domeniu. Tînărul Ion Vasilescu. a- 
răta pe bună dreptate că expunerile unora dintre 
propagandiști se bazează doar pe exemple foarte 
generale El a recomandat ca organizația U.T.M. să 
se preocupe de legarea directă a lecțiilor la învăță
mîntul politic de sarcinile concrete de producție ce 
stau în fața gospodăriei, a brigăzilor.

Dezbaterile s-au referit și la munca pe care pro
pagandiștii și comitetul organizației de bază U.T.M. 
trebuie să o desfășoare în privința mai bunei or
ganizări a seminariilor, a pregătirii tinerilor pentru 
discuții.

„Propun, spunea unul dintre tineri, ca noii mem
bri ai comitetului organizației de bază U.T.M. să 
participe la fiecare lecție a cercurilor de învăță- 
mint politic, să vadă cum învață cursanții, să stea 
de vorbă cu ei, să nu lase totul pe seama propa
gandistului, așa cum s-a întîmplat uneori anul 
trecut".

O atenție mare să se acorde, în vederea aceluiași 
scop, celorlalte forme de educație politică a tineri
lor — informărilor politice, conferințelor, audierii 
unor emisiuni de radio în colectiv, lecturii presei 
etc. De pildă, o critică adusă vechiului comitet s-a 
referit la faptul că nu întotdeauna la Nămoloasa- 
sat se țin în adunările generale informări politice. 
Se întîmplă ca în unele adunări să se „treacă" peste 
acest punct, foarte important. Noul comitet U.T.M. 
va trebui să aibă în vedere pregătirea cu multă 
grijă pentru fiecare adunare a unei informări poli
tice, pe înțelesul tinerilor, să fie informat tineretul 
cu hotărîrile partidului nostru, cu principalele eve
nimente interne și internaționale. O mai mare a- 
tenție să se acorde de asemenea, ciclului de con
ferințe, expunerilor pe teme economice și politice 
actuale, discuțiilor pe teme științifice etc. Tinerii 
care s-au înscris la discutarea acestei probleme au 
subliniat că în general se procedează bine cînd te
mele pentru conferințe se aleg în funcție de cunoș
tințele pe care le au cei din sat, în funcție de ceea

Cu totul firească este grija cu care în toate 
adunările de alegeri la care am participat, s-a vor
bit despre acțiunile de muncă patriotică. Este 
vorba despre continuarea unei frumoase tradiții a 
tineretului satelor, despre mîndria pe care le-o pro
voacă tinerilor gîndul că prin contribuția lor vo
luntară să înfrumusețeze satul ori să aducă foloase 
gospodăriei colective, vieții satului în general.

Am fost martori mîndriel cu care vorbeau în 
adunare tinerii de la Nămoloasa-sat despre tere
nul sportiv amenajat de ei, despre munca la con
strucția căminului cultural, despre aspectul ordo
nat și frumos al străzii principale, aspect căpătat 
în urma unor repetate acțiuni de muncă patriotică, 
dar mai ales despre strădania pe care au depus-o 
brigăzile utemiste de muncă patriotică Ia săparea 
unui canal prin care au fost scoase de sub apă și 
redate agriculturii 760 de hectare de pe care s-a 
cules anul acesta o recoltă bună de porumb.

La Vînători am văzut satisfacția cu care vorbeau 
utemiștii dintr-o adunare generală de alegeri pe 
brigadă, despre foloasele pe care le-a adus gospo
dăriei producția bună de iarbă de pe izlazul curățit 
de ei.

La Liești tinerii își aduc aminte cu bucurie des
pre plantația făcută de ei la Valea Largă, despre 
cele 180 de hectare de izlaz curățat, despre îngrijirea 

ce mai au el nevoie să învețe, să cunoască. „Dim
potrivă. spunea tînărul Petrache Goleanu. socotesc 
că au o mică eficacitate conferințele alese la intim- 
plare prea savante, pe care tinerii din sat nu le 
înțeleg și, practic, nici nu le ascultă"

Pornind de la aceste considerente adunarea s-a 
declarat nesatisfăcută de capitolul din proiectul de 
hotărîri privind educația politică a tinerilor prezen
tat de vechiul comitet și a propus noului organ ales 
ca. imediat după alegeri, să treacă la stabilirea 
unui plan de măsuri bine chibzuit, foarte precis, 
strîns legat de sarcinile și condițiile muncii în or
ganizația U.T.M. din Nămoloasa-sat — pe baza 
propunerilor concrete făcute în adunare.

Activitate culturală 
bogată, multilaterală
Strîns legate de discuțiile privind educarea poli

tică a tinerilor s-au desfășurat în adunarea orga
nizației U.T.M. din Nămoloasa-sat și dezbaterile 
privind antrenarea tinerilor la activitatea cultural- 
artistică.

In anul care se încheie, în comuna Nămoloasa-sat 
s-a desfășurat o bogată activitate culturală. în co
mună există un cor vestit în tot raionul, alcătuit în 
cea mai mare parte din tineri. Există și o echipă 
de dansuri, o formație de teatru.

în darea de seamă — și asta a fost una din 
obiecțiile făcute la discuții — nu s-a arătat însă 
că în ultimele luni activitatea la cămin nu se mai 
desfășoară ca înainte, nu se mai respectă întotdea
una programele de repetiții, iar atenția tinerilor nu 
mai este solicitată în aceiași măsură prin programe 
care să-i atragă. Ca urmare și afluxul tinerilor 
spre cămin a mai scăzut. Iată, deci, o problemă pe 
care tinerii. în cadrul discuțiilor, au ținut să o rea
mintească noului comitet spre a se lua măsurile 
necesare

Una dintre primele măsuri propuse a fost să se 
discute cu tinerii, în așa fel îneît toți, sau aproape 
toți cei 150 de utemiști, să fie antrenați în perioada 
care urmează la activitatea culturală. S-a propus 
o metodă practică : responsabilul cultural din co
mitetul U.T.M., împreună cu directorul căminului 
cultural, să discute cu secretarii organizațiilor 
U.T.M. din brigăzi, și — împreună cu tinerii — să 
stabilească în ce formație artistică îi place fiecăruia 
să activeze. Secretarii U.T.M. de brigăzi s-au an
gajat ca să-i antreneze pe toți tinerii de la organi
zațiile lor la activitatea culturală. „La mine în bri
gadă. spunea Nițu Stanca, sînt 25 de tineri. 13 vin 
la cămin, 12 nu. Ne angajăm să-i convingem și să-i 
aducem cu noi și pe ceilalți*.

Ca principală metodă de antrenare a tinerilor la 
activitatea culturală s-a recomandat însă organi
zarea la căminul cultural a unor acțiuni interesante, 
educative, atractive. „Degeaba îi inviți pe tineri la 
cămin — spunea tînărul Ion Mircea — dacă ei nu 
găsesc aici programe într-adevăr atrăgătoare, folo
sitoare pentru pregătirea lor culturală". Darea de 
seamă, de pildă, ar fi trebuit să prezinte tinerilor 
planul de activități culturale pe care și-l propune 
comitetul U.T.M., dar nu s-a întîmplat așa. De ce ? 
Fiindcă acest program de activități trebuia alcătuit 
împreună cu consiliul de conducere al căminului 
cultural. Or, comitetul U.T.M. pe comună n-a luat 
încă în toamna aceasta legătura cu conducerea că
minului cultural Se așteaptă, oare, niște indicații 
„speciale" ? Tînărul Ion Vasilescu a arătat că aceas
ta este o lipsă foarte serioasă a comitetului U.T.M. 
comunal :

„Sîntem deja la sfîrșitul lui noiembrie, adică în 
perioada de iarnă, cînd activitatea la căminul cul
tural trebuie să fie cea mai intensă. Acum, în pe
rioada aceasta, nu trebuie să existe zi în care tine
rilor să nu li se ofere prin căminul cultural o acti
vitate cultural-artistică, bogată în conținut".

Ce-ar fi putut să-și propună comitetul U.T.M. 
împreună cu conducerea căminului din Nămoloasa- 
sat? Zilnic pot fi organizate la cămin: seri lite
rare, spectacole de brigadă, seri științifice, con
cursuri cine știe cîștigă, conferințe, simpozioane, 
întreceri de șah, audiții colective la radio, șezători, 
jurnale vorbite, seri de dans etc. Iată cît de variate 
pot fi manifestările oferite tinerilor la cămin de la 
o zi la alta. Firește, pentru organizarea unei acti
vități culturale așa de complexe trebuie antre
nați înșiși tinerii. De pildă, în această comună or
ganizația U.T.M. își poate propune, practic : să an
treneze încă 20—30 tineri la cor, să reactiveze și să 
organizeze brigada artistică (în care mai pot intra 
15—20 tineri), să organizeze o echipă de dansuri 
populare, o echipă de fluierași. Se pot constitui, de 
asemenea, un colectiv de recitatori, un colectiv de 
conferențiari, un activ de pregătire a șezătorilor, 
balurilor, seratelor literare, muzicale etc.

De ce n-a făcut comitetul U.T.M. un asemenea 
plan de activități ? Este clar că organizînd astfel 
activitatea culturală la cămin foarte mulți tineri 
pot fi antrenați să participe ca organizatori ai ac
tivității culturale. Darea de seamă a fost criticată 
și pentru faptul că n-a vorbit nimic despre pregă
tirile pe care tinerii din satul Nămoloasa ar trebui 
să le facă pentru sărbătorirea Anului Nou (un pro
gram bun trebuie pregătit din timp), despre cercu
rile de croitorie pentru fete (sînt atîtea fete care ar 
dori să participe la un asemenea cerc I), despre an
trenarea unui număr mai mare de tineri la filme 

Vorbește inginerul agronom. Cuvîntul lui îi interesează în mod deosebit pe tineri.

înfăptuit prin muncă patriotică
construcțiilor agro-zootehnice. Erau amintiți frun
tașii Lupoae Marin, Pămînt Rodica, Coca Maricica, 
Vlase Dumitru.

O imagine generală a tuturor obiectivelor înfăp
tuite prin muncă patriotică de tinerii satelor ar 
dezvălui un tablou impunător.

Este de aceea justificată și importanța pe care au 
dat-o in adunările generale de alegeri la care am 
participat, înlăturării unor neajunsuri din activita
tea organizațiilor U.T.M. în privința organizării 
acțiunilor de muncă patriotică, ca și stabilirii unor 
obiective precise și unor criterii judicioase pentru 
acțiunile de muncă patriotică.

La Liești, tinerii au criticat biroul or
ganizației U.T.M. din brigada a Il-a de cîmp pentru 
faptul că unele acțiuni de muncă patriotică au dat 
greș pentru că n-au fost anunțate și organizate din 
timp cu toate amănuntele necesare.

La Cuca tinerii, deși au înfăptuit multe lucruri, 
prin muncă patriotică, n-a existat totuși o perspec
tivă limpede a obiectivelor și acțiunilor de muncă 
patriotică.

De aceea, proiectele de hotărîri, completate prin 
discuțiile din adunare cuprind acum în ce privește 
munca patriotică sarcini, obiective precise, impuse 
întîi de toate de necesitățile gospodăriei colective, 
sau de nevoia de a fi înfăptuite în sat lucrări noi 

(organizînd vizionări colective) și, mai ales, fiindcă 
s-a vorbit foarte puțin, aproape de loc. despre con
cursul .Iubiți cartea" Cel puțin 50 de tineri din 
sat pot fi pregătiți după părerea celor înscriși la 
discuții - in viitoarele 3 luni să primească insigna 
de prieten al cărții.

în atenția opiniei 

colective: 
comportarea tinerilor
Vorbea tovarășul Marin Lăcătuș : „Apreciez ca o 

lipsă a dării de scamă, spunea dinsul, faptul ca nu 
s-a amintit aici nimic despre modul tn care se 
poartă tinerii noștri, despre comportarea lor . in
tr-adevăr alcătuind darea de seamă, hohirindu-se 
să pună în discuția adunării generale U T.M. cele 
mai importante probleme. Comitetul U T.M trebuia 
să pornească de la considerentul ca rezultatele 
muncii de educație trebuie urmărite răspunztnd la 
întrebarea : cum se poartă tinerii ?

Firesc, majoritatea tinerilor din Nămoloasa-saț 
se poartă civîhzat. știu să se respecte unii pc alții 
și să-i respecte pe vîrstnici, vorbesc frumos, se îm
bracă frumos. Tineri ca Olguța Chirrță. Rodica Ne- 
delea. Bute Ion, Lăcătuș Ionica, Mocanu Marioara, 
Soare Rădița și alții sînt exemple de comportare 
în sat. în familiile lor, ta locurile de muncă sau la 
distracție. Iată însă că nu mai departe, ci tot aici, 
la Nămoloasa-sat, s-au găsit cu cîteva zile înainte 
cîțiva tineri care s-au comportat nedemn între ei, 
provocînd un scandal. Se mai întîmplă, de aseme
nea, ca, antrenîndu-se la băutură, unii tineri să 
provoace scandaluri pe la hore, pe la nunți. Unii 
băieți mai vorbesc urît cu fetele, se poartă nepoli
ticos.

Sînt fapte rare, ele însă nu trebuie trecute cu 
vederea. Din discuții a rezultat însă că membrii 
comitetului U.T.M. au trecut cu ușurință peste a- 
ceste probleme, nereușind să analizeze modul cum 
se comportă tinerii din Nămoloasa-sat, să propună 
măsuri.

Ce trebuie făcut în asemenea cazuri ?
Principala metodă pe care trebuie s-o folosească 

organizația U.T.M. (în afară de criticarea unor ase
menea abateri prin gazeta de perete, în adunarea 
generală) este organizarea unor discuții colective, 
publice, despre modul în care trebuie să se poarte 
tinerii în societate, în familie etc. Adunarea a re
comandat ca în planul de activitate al comitetului 
organizației de bază U.T.M., pentru lunile care ur
mează să fie trecute neapărat organizarea unor 
asemenea discuții pe teme de comportare pornin- 
du-se de la cazuri petrecute în satul lor.

„Teren am făcut, 
sport insă facem 

mai puțin...“
Mircea Simîon a vorbit în adunare despre pro

blemele sportive. Anul acesta, spunea el, organi
zația a făcut cîteva lucruri foarte bune. In primul 
rînd s-a amenajat terenul sportiv, tinerii au parti
cipat în număr mare la lucrări.

— Foarte bine, a fost întrebat, dar sport se 
face ?

— Sport ? Da ... dar mai puțin.
Intr-adevăr așa se întîmplă aci. Anul trecut or

ganizația U.T.M. din Nămoloasa a pus, foarte bine 
făcînd, un accent deosebit pe pregătirea bazei ma
teriale sportive. A greșit însă neglijînd antrenarea 
tinerilor în practicarea diferitelor sporturi. Doar 
cu voleiul s-a stat mai bine. Tot așa de bine se 
putea însă organiza și o echipă de fotbal, se pu
teau organiza concursuri de trîntă, o echipă de 
oină, foarte mulți tineri pot fi antrenați în prac
ticarea atletismului.

Recomandarea adunării a fost ca noul comitet 
ales să aibă în vedere în această direcție un lucru 
esențial pentru activitatea sportivă viitoare în co
muna Nămoloasa-sat : trezirea la tineri a dorinței 
de a face sport, a plăcerii de a te antrena și în
trece în mod tineresc cu tovarășii tăi pe stadion, 
de a-ți căli organismul.

Ce trebuie făcut pentru asta ?
1. Organizația U.T.M. în colaborare cu asociația 

sportivă să mobilizeze un număr de 75 tineri din
tre care 20 fete, la întrecerea pentru cucerirea nor
melor insignei de polisportiv.

2. Să organizeze de cel puțin 2 ori pe lună du
minici cultural-sportive.

3. In scopul atragerii tinerilor la activitatea 
sportivă, pot fi invitate la competiții echipe din sa
tele vecine (de volei, fotbal, oină etc.).

4. Să mobilizeze un număr de circa 100 de tineri 
la etapa I a actualei ediții a spartachiadei de 
iarnă.

de înfrumusețare, de construcția unor obiective 
culturale, sociale, sportive.

La Liești, de pildă, pentru perioada imediat ur
mătoare s-a hotărît ca tinerii să transporte prin 
muncă patriotică 3000 de tone de gunoi de grajd 
necesar îngrășării terenurilor cultivate cu porumb 
și grădinii de legume și zarzavaturi. Tot ei și-au 
propus să sădească pomi pe marginea șoselelor, să 
curețe izlazul.

Tinerii colectiviști din Cuca vor planta 150 de 
hectare cu pueți, vor curâți 8 km. de șanț și vor 
planta 1000 de pomi pe marginea șoselelor și dru
murilor.

Multe sînt obiectivele pe care șl le propun ti
nerii. Ascultîndu-i vorbind pe cei care făceau boi 
propuneri, citind proiectele de hotărîri, poți avea 
imaginea unor înfăptuiri viitoare, de care ești sigur 
că vor fi realizate pentrucă în adunările de alegeri 
ele au fost stabilite precis, cu . detalii și calcule, 
potrivit voinței și entuziasmului tinerilor, potrivit 
nevoii ca organizația U.T.M. să aibă în activitatea 
ei viitoare o perspectivă limpede.

Caracteristica generală în ce privește discutarea 
problemelor muncii patriotice: orientarea spre 
obiective cu maximum de eficacitate pentru viața 
satului.

EUGEN FLORESCU 
MIHAI CARANFIL
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Ine dintre noi n-a 
privit din goana 
trenului uriașii 
stîlpl de metal ce 
poartă pe umerii 
lor liniile de înal
tă tensiune. Firele

aurii care transportă la mari 
distanțe energia electrică, tra
versează cîmpii neslîrșite, pier- 
zîndu-se departe, la orizont, ur
că în singurătatea munților, 
trec peste rîuri șl fluvii, peste 
căi Ierate și șosele. Și, ca din- 
ti-o uriașă tulpină pornesc alte 
și alte ramiiicații pe 
care 
tat 
spre 
spre 
spre

Am cunoscut zilele 
trecu'e pe unul dintre 
constructorii care, în 
ultimă șapte ani a 
trasat pe întinsul tă
rii, în cele mai diver
se direcții, multe ase
menea linii purtătoare 
de energii. 11 cheamă 
Manole Ștefan și este 
șeful unei echipe din 
cadrul Întreprinderii 
de construcții și mon
taje energetice nr. 2 
Bacău.

Împreună cu o par
te din cei 12 băieți 
ridica cu ajutorul ma
caralei auto, stîlpii 
lectrici din beton 
marginea drăzii 
duce spre Fabrica 
ciment din Bicaz.

Meseria Iui c grea, migăloa
să și Cere multă bărbăție. Dese
ori, la traversarea unui lanț 
de munți se lucrează în sectoa
re care se află Iu &—10 
hm de cea mai apropiată așe
zare omenească. Dar, indiferent 
că e n ploaie lungă și rece de 
toamnă sau un vifor năpraznic, 
linia înaintează mereu, lăsînd în 
urmă, parcă tot mai nesfîrșite, 
firele sclipitoare de cupru adu
cătoare de lumină. Nu puține 
sînt cazurile cînd băieții lui 
Manole Ștefan și-au croit sin
guri drum prin păduri sau să- 
pînd sute de metri cubi de pă- 
mint. Altfel, puternicele maca
rale folosite Ia ridicarea stu
pilor (cei din beton ajung pînă 
la șapte tone greutate), tractoa
rele universale întrebuințate 
la transportarea conductorului 
și a materialelor necesare, pre
cum și alte utilaje, nu puteau 
pătrunde.

La linia de 110 KV Suceava 
— Barnar:, aproape patru luni 
echipa a lucrat numai în munți. 
Locuiau jos, într-un sat și în 
fiecare zi trebuiau să urce și să 
coboare 5—6 km.

In multe sectoare stîlpii elec
trici nu puteau fi transportați 
cu remorca din cauza terenului 
greu accesibil. In fata acestei 
situații, cea mai mare parte din
tre băieții din echipă au deve
nit pe loc dulgheri. Au con
struit sănii speciale pe care au 
fost așezați și transportați gi- 
ganții stîlpl electrici.

Existau însă și situații cînd

unul din stiipii metalici trebu
ia asamblat chiar la marginea 
unei prăpăstii. Pentru a se pu
tea face aceasta erau necesare 
schele, uneori înalte de 30—40 
de metri și lungi de aproape 
tot atîția metri.

Manole Ștefan povestește cu 
multă admirație despre tracto
ristul Praiț Victor. Lucra la li
nia de 220 KV Stejarul — Lu
duș. In sectorul Stejarul — Bi
caz Chei, terenul era atît de 
accidentat, incit nimeni nu cre
dea că în anumite puncte

clemuitea conduc- 
se putea sta mai 

Urcau pe rlnd 
Dumitru și Mi-
C. Ion, Boboc

aleargă neince- 
energia electrică 
Idbrici și uzine, 
marile șantiere, 
orașe și sate.

putea ajunge tractorul. Praiț a 
cercetat atent, cu ochii specia
listului experimentat, fiecare 
palmă de teren și, încet, încet, 
tractorul lui s-a cățărat ca un 
adevărat acrobat, pe drumuri 
care la prima vedere nu păreau 
bune nici pentru o căruță.

Dar cea mai importantă lini& 
la care au participat ei și de 
care îi leagă cele mai multe 
amintiri este linia de 400 KV 
Luduș — Halmeu.

La 40- de melri înălțime, sus
pendați în aer deasupra unei 
prăpăstii sau ape, oamenii mer
geau pe fire cu cărucioarele cu 
motor pentru a pune disianți- 
eri, fără nici o ezitare. Nimeni 
nu a ezitat vreodată să urce 
sus,- în condițiile cele mai 
grele, oamenii s-au simțit uniți 
și puternici.

Au lost zile de iarnă cu ger 
năpraznic, la minus treizeci și 
trei, treizeci și cinci de grade, 
cînd la înălțimea la care trebu-

Premieră
teatrală

corespondentul

din Tg. Mureș, 
a prezentat în

TG. MUREȘ (de la 
nostru)

Teatrul stal 
(secția maghiara) 
premieră piesa „Grădina cu tran
dafiri" de Andi Andrieș. Regia 
spectacolului este semnată de Ger- 
gely Geza. Din distribuție fac par
te : Koszegi Margit, artistă emeri
tă, Kiss Lăszlo, Mozes Erzsebet, 
Bdcs Ferenc, Gyarmati Islvăn și 
alții. Aceasta esie a patra premieră 
din actuala stagiune teatrală.

El așa a procedat

Prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, a primit luni în au
diență de prezentare pe noul 

1 ambasador extraordinar și 
! plenipotențiar al Finlandei la 
■ București, Martti Salomies.

în aceeași zi vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Petre 
Borilă, a primit în audiență 
protocolară pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Polone 
la București, Wieslaw Sobie- 
rajski și în audiență de pre
zentare pe noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Mongole 
la București, Togoaciin Ghen- 
den.

Ambasadorul mongol a fost 
primit în audiență de prezen
tare și de către vicepreședin
tele Consiliului de Stat, Avram 
Bunaciu.

organizarea 
controlează,

(Agerpres)

ia executată 
torului nu 
mult de o oră. 
frații Zaharia, 
hai, Ungureanu
Alexandru, Chioreanu Ștefan și 
toți ceilalți, ca pe o redută. 
Cînd nu mai putea suporta, 
altul îi lua locul. Lucrarea tre
buia executată Ia termenul sta
bilit și în cele mai bune condi
ții.

Numai pe un stîlp de întin
dere sau de colț se montează 

de izolatori I.C. 10. Și fie- 
. care- operație trebuia 

făcută- cu deosebită a- 
tenție și răspundere. 
Tocmai de aceea mais
trul n-are astîmpăr 
niciodată. Trece de la 
o echipă Ia alta, aju
tă în 
muncii,
dă sfaturi. Marea răs
pundere a maistrului, 
a șefului de echipă, a 
fiecărui constructor în 
parte o înțelegem mai 
bine dacă ne gîndim 
la faptul că o mică 
neglijență ar putea 
provoca, atunci cînd 
linia se află sub ten
siune, căderea firelor. 

Dar nu numai atît.
Aproape nu există li
nie de înaltă tensiune 
în construcție care să 
nu se întretaie cu 
alta. In aceste cazuri, 
întreruperile se fac de 
obicei 
crările 

respectiv trebuie 
tr-un timp foarte

In curînd, echipa va lua par
te la construcția altor două 
importante linii. Hanganu Ion 
și Tulbure Ion, cei mai tineri 
băieți ai echipei, vor lua parte 
pentru prima dată la lucrări de 
asemenea proporții.

In drumul lor de la un loc la 
altul, 
de-a lungul cîmpiilor 
sau traversînd 
constructorii 
tensiune fac 
mulțime de oameni, se împrie
tenesc. Și cînd totul este gata 
pornesc mai departe, pe alte 
meleaguri, pentru a croi noi 
drumuri curentului electric.

Peste fot ei sînt primiți cu 
voie bună ca niște adevarați 
mesageri ai luminii.

Expoziții 
regionale de artă 

plastică

metri.prima proba de 100Tinerii colectiviști din comuna Brusturi iau startul în

ÎPORT fPOft

Plecarea misiunii 
economice italiene

$1 
de

Popu-Guvernul Republicii 
lare Romine și guvernul Rega
tului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord au căzut de 
acord ca misiunile lor din ca
pitalele respective să fie ridi
cate la rang de ambasade.

duminica, lu- 
din sectorul 
să se facă în~ 
scurt...

dinlr-o regiune in alta, 
întinse 

ape și munți, 
liniilor de înaltă 
cunoștință cu o

TG. MUREȘ (De la corespon
dentul nostru). — Duminică, 1 
decembrie, în sălile Muzeului de 
artă din Tg. Mureș, s-a deschis, o 
expoziție regională de artă plasti
că, în cadrul căreia sînt expuse 4.6 
de picturi, 23 sculpturi și 71 lu
crări de grafică ale artiștilor plas
tici din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară.

Printre exponate amintim pictu
rile „Pe malul Oltului", de 
Ștefan Barabaș, pictura „Pei
saj industrial" și acuarelele lui 
Andrei Bordi, linogravurile „Tur
nători" și „Amintiri din Sozopol" 
de Gh. Olaru, lucrările de tehnică 
combinată „Portret de fetiță" și 
„Stllpi de înaltă tensiune" de Sze- 
kely Elisabeia, monotipia „Primă
vara" de Nagy Pal, precum și pic
turi și lucrări de grafică semnate 
de Petcrfi Laszlo, Porzsolt Borbala, 
Alexandru Zocsak și alții.

Printre sculpturile expuse amin
tim „Seceriș" de Stefan Csorvași 
și „Cosași" de Izsak Martin.

★
La Palatul culturii din Cluj 

s-a deschis duminică la prînz 
expoziția regională de artă 
plastică, la care participă a- 
proape 70 de artiști plastici. 
Sînt expuse 100 de lucrări de 
pictură executate în ulei și a- 
proape 30 de sculpturi.

(Agerpres)
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PETRE MARIN

CULTURAL-SPORTIVA
LA BRUSTURI >

trecut o parte din nor
mele prevăzute în re
gulamentul „Concursu
lui pentru insigna de 
polisportiv".

Programul sportiv a 
început cu proba de cros 
care s-a desfășurat pe 
distanța de 1 ooo m. La 
start, în grupul celor 30 
de tineri colectiviști, am 
întîlnit pe Constantin 
Damian, secretarul co
mitetului II.T.M. al gos
podăriei colective, pe ti
nerii Vasile Apostol, 
Ion Ungureanu și alții. 
De altfel, după desfășu
rarea crosului ei au 0- 
cupat primele locuri, do-

Tinerii colectiviști din 
comuna Brusturi, raio
nul Tg. Neamț, și-au 
format o tradiție din a 
participa, în fiecare efîr- 
șit de săptămînă, la in
teresante concursuri cul
tural-sportive. De obi
cei, aceste manifestații 
se desfășoară sub formă 
de „duminici cultural- 
sportive", cuprinzînd în
treceri de atletism, vo
lei, gimnastică, fotbal, 
trîntă, ciclism, precum și 
frumoase programe ar
tistice. Asemenea con
cursuri au fost progra
mate, de pildă, duminica 
trecută la baza sportivă 
și în sala școlii din co- -vedind calități pentru a- 
mună. De data aceasta, 
însă, era vorba de un 
program 
tiv mai deosebit. Tinerii 
colectiviști și elevi au 
participat la primele în
treceri din cadrul Spar- 
tachiadci de iarnă și au

cultural-spor-

ceasta probă. Apoi și-au 
disputat întîietatea ti
nerele din comună. Ele 
au parcurs 500 m. Tine
rele Virginia Gavriloaia, 
Elena Macovei, Sofica 
Codă au 
linia de

trecut 
sosire,

nind cu succes normele 
pentru „Insigna de po
lisportiv'.

In continuare s-au 
desfășurat întreceri de 
gimnastică, trîntă, hal
tere, săritură în lungi
me, aruncarea greutății, 
care au atras numeroși 
tineri colectiviști. Aici, 
cei mai buni s-au do
vedit tinerii colectiviști 
Gh. Damian, Grigore 
Chiriiă, Vasile Ion. Cu 
prilejul acestor între
ceri, aproape 100 de 
tineri au îndeplinit nor
mele triatlonului de at
letism din cadrul „Con
cursului pentru insigna 
de polisportiv".

...Tinerii din comuna 
Brusturi au petrecut o 
frumoasă „duminică 
cultural-sportivă", care 
s-a încheiat pe înserat, 
cu un atractiv program 
artistic.

S. SPIREA

9 Echipa de handbal Știința 
București și-a continuat cu succes 
turneul său în R.F. Germană. După 
un meci egal la Hamburg și o vic
torie la Duisburg, handbalițtii ro- 
mîni au participat la un turneu in
ternațional în orașul Essen. Ei s-au 
clasat pe locul I. învingînd în me
ciul decesiv cu 11—6 formația 
Gruen Weis Dankersen. Apoi 
Știința București a luat parte în 
orașul Koeln la un turneu fulger 
pe care I-a cîștigat dispunind în 
finală cu 12—8 tot de echipa 
Gruen Weisș Dankersen. în serii 
Știința București învinsese cu 9—3 
pe Grashoppers Zurich. Corespon
dentul sportiv al agenției S T.D. re
marcă jocul tehnic și eficace al 
hapdbalișiilor din R.P. Romînă.

• Selecționata olimpică de ho
chei pe gheață a R.P. Polone a 
sosit de cîteva zile în I'.RS.S. 
pentru a se antrena cu diierile 
echipe sovietice în vederea turneu
lui de calificare de la Innsbruck, 
în primul meci susținut cu echipa 
Elektrostal, hocheișlil polonezi, au 
obținut victoria cu 4—3 
2—0 ; 0—1).

(2—2 !

Campionatele de gimnastică

Campionatul

:■« -

Foto: AGERPRES

■e

• Penultima e- 
Upă din tuiul 
campionatului ca
tegoriei A- la fot
bal s-a caracteri
zat prin jocuri 
foarte strînse, 
goluri puține și 
semieșecuri ale

unor echipe gazdă. Astfel, la Iași, 
C.S.M.S, cu. un atac, steril, a. tre
buit să. „accepte" egalitatea (0—0) 
în partida cu Rapid București. Ace
lași rezultat a fost înregistrat și la 
București în meciul dintre lidera 
clasamentului, Dinamo, și echipa 
timișoreană Știința. Bine a jucat în

Combinatul chimic Victoria, instalația de oxigen. Tinarul operator chimist Vladimir Mol
dovan la tabloul de comandă.

Campionatele reputrlicane de 
gimnastică, individuale și pe 
echipe, s-au încheiat duminică 
în sala de sport Dinamo. La fe
minin titlul de campioană a ță
rii a fost cucerit din nou de 
Sonia Iovan, care a demonstrat 
aceeași siguranță și abilitate la 
toate aparatele. Ea a totalizat 
74,95 puncte și a fost urmată 
de Emilia Liță 73,90 puncte, 
Atanasia Ionescu 73,75 puncte,

Elena Leuștean-Popescu - 73,55 
puncte. în concursul masculin 
pe locul I s-a clasat dinamovis- 
tul Anton Kadar - 111,95 punc
te, fostul campion Frederic O- 
rendi a ocupat locul II cu 111,4 
puncte. Pe echipe titlurile de 
campioane au revenit formații
lor Știința, la femei și Dinamo, 
la bărbați.

• Jn 
tSX. V meciului

Jț ^9 lecție desfășurat
(ff * la Tarbei, repre-
.. Z. • zentaliva de rug-

bi a Franței, care 
va înlîlni echipa R.P. Romîtne, la 
15 decembrie, la Toulouse, a fost 
alcătuită astiel : Razat (Agen), 
Dupuy (Tarbes), Andre Brmitace, 
Guy Boniface (Mont de Mcrsan), 
Gachassin (Lourdes), Lacazre (An- 
gouleme), Laborde (Rasing), Craus- 
te (Lourdes), Herrero (Toulon), 
Rupert (Tyrosse), Le Droll (Audi), 
Lira (La Voirile), Berejnoi (Tulle), 
Cabanie 
(Tarbes).

urma 
de se-

(Montauban), Abadie

(Agerpres)

categor ei A 
la fotbal
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această etapă Farul 
care a învins pe teren
2—0 echipa Progresul București, 
urcind pe locul doi în clasament. 
In continuă ascensiune de formă, 
Crișul Oradea, a întrecut cu 3-— 1 
pe Siderurgistul Galați. Știința 
Cluj a cîștigat la limită (1—0) jn- 
tîlnirea cu Petrolul, iar Dinamo 
Pitești a dispus cu 2—0 de Steagul 
Roșu Brașov. înaintea ultimei eta
pe, în clasament conduce Dina
mo București cu 16 puncte din 11 
jocuri, urmată de Farul Constanța 
16 puncte din 12 jocuri, Progresul 
București 14 puncte din 11 par
tide.

Constanța, 
propriu cu

Festivalul I 
filmului la sate |

Este un sat de munte în care 
pe timpul iernii nu se poate a- 
junge decît cu căruța on pe 
jos. Este sațul meu natal în 
care, cînd am ieșit învățător, 
m-am simțit dator să mă în
torc pentru că datorită condi
țiilor grele, puțini învățători 
rămâneau să muncească acolo 
și pentru că în afară de învă
țătură de carte oamenii, satu
lui mai trebuiau ajutați să în
făptuiască multe alte lucruri 
pentru viața lor. M-am întors 
în sat în 1954 cu gîndul de a 
munci cit mai bine. Am ple
cat împreună cu o colegă, cu 
care mă împrietenisem dar 
care n-a stat în sat decît un 
an și-a plecat, neputând trăi 
— spunea ea — în condițiile a- 
celea. Eu am rămas să conti
nui mai departe munca mea. 
Am fost numit atunci directo
rul școlii de 8 ani, care se în
ființase cu un an în urmă, Șe 
cerea construcția unui nou lo
cal de școală pentru că erau 
copii mulț.i și nu puteau sa fie 
trimiși la alte școli. Eram de
parte de graș.

Am construit școala. Eram 
tînăr, aveam 19 ani și prelua
sem funcția de director fard 
nici o experiență, a trebuit să 
cîștig întii încrederea consăte
nilor. care deși mă cunoșteau, 
mă socoteau prea tânăr..

Am cîștigat încrederea lor 
mai tîrziu poate prin dragos
tea și sîrguința cu care m-am 
ocupat de educația copiilor și 
poate .și prin faptul că am luat 
parte la toate acțiunile între
prinse în sat. A fost generali
zat învățământul de 7 ani, a 
fost lichidat, analfabetismul, 
s-a radioficat satul, s-a înfiin
țat un cinematograf sătesc... 
S-au făcut atunci și alte lu
cruri la care, eu am munqit, cu, 
toată energia pe care o pu
team avea la vîrsta aceea...

...Și-abia tîrziu am observat 
că la toată această muncă lua
se parte egală și un alt om, o 
fată dintr-un sat vecin, trimi
să aici ca învățătoare. Aproape 
că n-am observat cînd s-a în
firipat între noi o prietenie 
care a devenit apoi dragoste. 
Poate pentru că gîndeam la 
fel și eram la fel de însu
flețiți în munca noastră...

Acum sîntem soț și soție...".
Viața și-a urmat apoi dru

mul firesc.
Acum, după mulți ani de la 

întîmplarea aceea gîndurile 
tînărulpi învățător rulează în 
jurul unor preocupări ce co
respund altei etape in dezvol
tarea satului,'iar in ce priveș
te viața lui personala totul e 
simplu, firesc : o bucurie con
tinuă, statornică, pe care i-o 
dă viața de familie în care 
trăinicia sentimentelor reci
proce de dragoste ocupă pri
mul loc. Și totuși nu izolat.

— N,e simțim bine între oa
menii de-acolo — spune el. — 
Foarte bine...

Mulțumirea sufletească nu 
poate fi așadar privită de tină- 
rul învățător decît în raport 
direct cu prezența lui în sat, 
în mijlocul acelor oameni de 
care este legat cum 
teu legat de pământ.

Ce fire, tainice au 
dat această legătură, 
intim unește sufletul 
om de viața satului acela ?

Să chibzuim asupra cîțorva 
mărturisiri ale sale. Le repro
duc disparat, așa cum le-am 
reținut, aparent fără, o logică 
strictă.

„Eu și soția mea sîntem a- 
cum studenți la fără frecventă 
la Institutul pedagogic din 
Cluj. Valeria e în anul II. eu 
abia în anțșl-I. Șintam colegi de 
facultate cu unii dintre foștii 
noștri elevi, dar asta nu ne

un fost elev a 
strins mina. Ne 
l-am ajutat să 
terminînd acum 

ieșit

era An-

consoți- 
ce fluid 

acestui

mîhnește. Avem față de ei un 
oarecare avantaj : sentimentul 
că am întârziat ca să-i putem 
aduce și pe ei la acest nivel".

„Unii dintre foștii noștri e- 
levi, după ce-au absolvit școli 
medii și pedagogice, s-au în
tors în sat și ne sînt colegi la 
catedră".

„Duminică, 
venit și ne-a 
mulțumea că 
învețe și că
școala profesională a 
muncitor calificat".

„O satisfacție deosebită îmi 
produc copiii care deși au foșț 
cindva mai slabi la învățătură 
reușesc totuși să ajungă ceva, 
să învețe o meserie. Înseam
nă că am izbutit în școală să 
le cultivăm încrederea în -for
țele lor".

„Sînt și vicepreședinte al 
sfatului popular comunal. 
Multe treburi avem de făcut. 
In momentul de fată trebuie 
să terminăm construcția unui 
magazin, să reparăm șoseaua 
și să facem alte și alte treburi 
gospodărești. în curînd va tre
bui construit un cămin cultu
ral, trebuie extinsă în sat re
țeaua electrică (la 3 martie a- 
nul acesta a fost racordat sa
tul la rețeaua 
siune)".

„Mă gîndesc 
graful nostru 
s-au obișnuit oamenii cu el și 
umplu sălile, se bucură, înțe
leg, îi pasionează, influența 
filjnului asupra Iar este atît 
de vizibilă incit de fiecare 
dată parcă ies din sala cine
matografului alți oameni. Cit 
am muncit și pentru cinema
tograful ăsta.‘

Sint niște frânturi de gjnd 
mărturisite în discuții diver
se și pe care le-am reținut 
intîmplâtor. Privite acum, ele 
nu sint altceva decît o parte

din elementele din care este 
alcătuită personalitatea lui 

Ion Blaj — sînt o parte din 
acele lucruri care-l integrea
ză pe el atît de adine în viața 
satului și care-i susțin fără 
încetare echilibrul sufletesc.

La 29 de ani viața de ma
turitate deplină a oamenilor 
abia începe. Așezat p.e aseme
nea temelii, 
făptui 
care-i 
plinei 
sale.

Blaj Ion va în- 
multe lucruri trainice, 
vor da sentimentul de- 
împliniri a misiunii

Buna gospodărire
imaterialelor pe șantier

de înaltă ten-

la cinemato- 
sătesc. Acum

se ține zilnic de către șeful de 
echipă. El are un carnet de ur
mărire a materialelor primite 
și consumate. La sfîrșitul fiecă
rei zile de muncă în carnet se 
fac operațiile de scădere a ma
terialelor consumate. Evidența 
se „centralizează" de către șe
ful de brigadă. Posibilitățile ți
nerii unei evidențe și mai bune 
cresc dacă se introduce princi
piul gestiunii materialelor în 
cațirul fiecărui Iot în parte. 
Magazia e adusă astfel pînă 
în „linia întîia" a frontului de 
lucru. La Iotul nostru a și în
ceput să fie aplicat acest sis
tem de gospodărire cu bune 
rezultate".

Dar întrebarea a fost bineve
nită și din alt motiv și anume 
ea a atras atenția asupra 
unui fenomen deosebit de dău
nător — destul de frecvent din 
păcate — și- în activitatea șan
tierului din Piatra Neamț. După 
cum a reieșit din discuție, e 
foarte greu să ții evidența — 
nu numai a materialelor econo
misite, ci și a celor... irosite — 
atunci cînd o brigadă sau o e-

chipă se 
de lucru 
sfîrși lucrarea începută. După 
ce s-au dat cîteva exemple (e- 
chipa de zidari a lui Nicolae 
Răileanu, de pildă) participanțn 
la discuții au recomandat con
ducerii șantierului să evite în 
viitor asemenea fluctuații care 
duc la executarea de lucrări 
de slabă calitate, făcînd nece
sare chiar și unele remedieri, 
ceea ce nu face decît să spo
rească consumul de materiale.

mută de la un punct 
la altul înainte de a

★

Dialogul tinerilor constructori 
cu experiență înaintată a fost 
deosebit de viu și interesant. 
Metodele de muncă ale unei a- 
preciate brigăzi au devenit cu
noscute multor constructori. La 
acest sfat al gospodarilor șan
tierului nu au luat parte toți 
tinerii. Au participat numai 
șefii de brigăzi și o parte din 
constructorii evidențiați în 
muncă. Desigur, ei vor duce 
experiența cîștigată și în rîn- 
dul colectivelor din care fac 
parte. Valoarea schimbului de 
experiență este însă cu atît 
mai mare cu cit aceasta este 
transmisă direct fiecărui con
structor. Dialogul cu experien
ța înaintată, început la nivel de 
șantier, se cere continuat — așa 
cum au propus tinerii — la 
nivelul echipelor, brigăzilor și 
loturilor. în rîndul fiecărui co
lectiv există constructori care 
poseda metode valoroase de 
mUncă, care sînt buni gospo
dari. Organizațiile U.T.M., în 
colaborare cu comitetele sin
dicatului, au datoria să urmă
rească ca — prin intermediul 
schimburilor de experiență — 
tot ce apare nou și înaintat să 
se extindă repede, astfel incit 
„ștafeta" experienței înaintate 
să fie preluată „din mers" de 
către frecare constructor.

a 3 teme importante : cultura 
plantelor de cîmp, viticultura 
și creșterea animalelor.

De reținut mai este și faptul 
că în unele raioane — Cislău, 
Buzău și altele — cineficarea 
satelor se apropie de sfîrșit. 
De altfel, trebuie amintit că 
dacă la data de 1 decembrie 
1962 funcționau aproape 260 de 
cinematografe la sate, la ace
eași dată a acestui an numă
rul lor a crescut la 312 cinema
tografe. în satele unde curentul 
electric nu a fost adus încă, 
colectiviștii sînt deserviți de 
cele 6 caravane cinematografi
ce care săptămînal se deplasea
ză cu filme noi.

CRAIOVA (de la coresponden
tul nostru). — Duminică, în 7 din 
raioanele regiunii Oltenia s-a des
chis prima etapă a festivalului fil
melor pentru sate. In multe din 
comunele raioanelor Gilort, Cora
bia, Băilești, Tg. Jiu și altele în ho
lurile căminelor culturale s-au a- 
menajat expoziții agricole, ștan
duri de cărți iar pe scene s-au pre
zentat interesante programe artis
tice.

Anul acesta, în regiunea Olte
nia, numărul cinematografelor să
tești este cu go la sută mai mare 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecut. Satele încă necineficate din 
raioane cuprinse în prima etapă a 
festivalului, vor fi deservite de 7 
caravane cinematografice. Pentru 
a veni în ajutorul cursanților, la 
învățămîntul agrozootehnic de 3 
ani, în cadrul festivalului se vor 
prezenta numeroase filme docu
mentare pe teme agricole și zoo
tehnice ca, de pilită : „Carnetul 
președintelui", „Organizarea teri
toriului", „Culturi intercalate și 
succesive" și altele. Vizionarea a- 
cestora va fi precedată de expuneri 
ținute de ingineri agronomi sau 
zootehniști, dc medici veterinari 
sau alți specialiști din mediul să
tesc.
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G ParLidele 
disputate în cea 
de-a 5-a rundă a 
campionatului u- 
rponal 
de șah s-au sol
dat cu următoa
rele rezultate : 

Holmov — Gipslis 1—0 ! Spasski 
__ Stein remiză ? Gheller — No- 
vopascin remiză ; Polugaevski 
Klovan 1—0 ; Barghirov — Aver
bach remiză. în clasament conduc 
Gheller. Holmov și Baghjrov cu 
cîte 3.5 puncte fiecare. Pe locul 4 
se află Spasski, care a făcut pină 
acum 5 remize și totalizează 2,5 
puncte.

G Meciul de fotbal dintîre echi
pele Spaniei și Belgiei disputat la 
Valencia s-a încheiat cu o surprin
zătoare victorie la scorul de 2—1 
(1—1) în favoarea jucătorilor bel
gieni. Scorul a fost deschis de oas
peți în minutul 18, prin interul 
stînga Van den Beig. Gazdele au 
egalat în minutul 20, cînd mijloca
șul Zocco a șutat imparalvil de la 
16 m. In repriza a doua, cu toate 
că spaniolii domină, belgienii reu
șesc să marcheze golul victoriei în 
minutul 61 prin ex.trenya stingă 
Puis. In selecționata Spaniei au 
jucat patru componenți cvi echipei 
Real Madrid: Zocco, 'Amancio, 
Ruiz și Gento, ultimii trei în linia 
de atac.

G Continuîndu-și turneul în 
R.S. Cehoslovacă, echipa canadia
nă de hochei pe gheață „Windsor 
Bulldogs" a susținut două întilniri 
cu fruntașele campionatului ceho
slovac. La Praga, jucătorii cana
dieni au învins cu 7—5 (3—1 t
2— 1 j 2—3) pe Spartak Sokolovo, 
dar la Bratislava au fost nevoiți 
să cedeze cu 5—6 (1—0 j 1—5;
3— 1) în fața echipei Slovan.

• Vineri, 6 decembrie, în sala 
sporturilor Floreasca din Capitală, 
se va desfășura meciul internațio
nal de handbal dintre echipele 
masculine ale R.P. Romîne și R.F. 
Germane.

masculin

(Agerpres)

Misiunea economică italiană, 
care ne-a vizitat țara, a părăsit 
luni dimineața Bucureștiul. Misiu
nea a fost alcătuita din reprezen
tanți ai Ministerului Comerțului 
Exterior, Institutului italian pen
tru comerțul exterior, Federației 
industriașilor, numeroși oameni de 
afaceri, industriași și economiști. 
Oaspeții au fost conduși la ple
care de Ion Cîmpcanu, secretar 
general în Ministerul Cometțului 
Exterior, precum și de funcționari 
superiori din acest minister. Au 
fost de fațj dr. Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei în R.P. 
Romînă și membri ai legației.

înainte de plecare, la aeropor
tul Bănoasa, senatorul Gino Zan- 
nini, conducătorul misiunii, a avut 
o convorbire cu redactorul Agen
ției romîne de presă „Agerpres", 
Adrian Ionescu. „Scopul vizitei 
noastre, a declarat senatorul ita
lian, a fost acela de a contribui la 
dezvoltarea relațiilor economice 
ramînq-italiene, de a intensifica 
progresul lor. Am avut întilniri 
foarte interesante, nc-am bucurat 
de o colaborare prictencașca. Sîn
tem siguri că delegația economi
că romînă care va veni în Italia 
la începutul anului viitor, va în
cheia, cu bune rezultate în avan
tajul ambelor țări, tratativele înce
pute. Este dorința tuturora ca a- 
ceste contacte să continue pentru 
a întări prietenia dintre cele două 
popoare și colaborarea pentru 
pace.

Am mai fost în Romînia în 
1961. Și atunci mi-a plăcut foarte 
mult țara dv, Acum am putut con
stata că au fost făcute multe pro
grese în domeniile economic și 
social. Călătoria prin țară ne-a 
da» prilejul de a admira Romînia. 
Țin să mulțumesc cu căldură, în 
numele meu personal și al misiu
nii, pentru ospitalitatea cu care 
am fost primiți".

Unul din reprezentanții Minis
terului Comerțului Exterior, Fe
lice De Ruvo, asociindu-se de
clarațiilor senatorului italian, a 

. relevat că în
te schimburile 
tre Italia și

ceea ce priveș- 
comercialc din- 
Romînia exis

tă bune perspective de dezvol
tare. „Industrializarea progresivă a 
Romîniei va facilita și mai mult 
dezvoltarea acestor schimburi din
tre cele două țări industriale — 
a subliniat el. Sînt foarte încmtat 
de șederea noastră în Romînia“.

»-

Depuneri de flori 
la Monumentul 
Eroilor Patriei

Luni la amiază, cu prilejul 
depunerii scrisorilor de acre
ditare, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R.P. 
Bulgaria în R.P. Romînă, 
Gheorghi Bogdanov, a depus o 
coroană de flori la Monumen
tul Eroilor Patriei.

La solemnitate
față reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Forțelor Armate 
și al Sfatului Popular al Capi
talei.

au fost de

(Agerpres)

A apărut

Calendarul de perete
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De vlnien ta tuill^flle coopera
ției de comun ilbritli ,1 <Jcu>' 

tele O.C.L. 1 leu eieiaplerul.

ÎNTREPRINDEREA 
SOLIDARITATEA SATU MARE 

telefon 23—52, 

ANGAJEAZĂ
— un
— un
— un
— un

textilist 
mecanic 
de modele în ramura pasmanterie

inginer
inginer 
creator 
maistru vopsitor specialist în vopsirea materiilor

prime textile
Doritorii se vor adresa — Serviciului Personal 
mint al întreprinderii.

învăță-

Anunț

„RECONSTRUCȚIA"
Fabrica de Celuloză și Hîrtie Piatra Neamț, reg. Bacău, 

str. Dobrogeanu Gherea nr. 16

Angajeazâ imediat
— Inginer mecanic
— Inginer energetic (turbine — cazane)

Pentru orice informații suplimentare vă adresați la sediul 
întreprinderii.



și dezarmări

0. N. U.: Prezentarea declarației 
inițiate de R. P. Romînă 

privind educarea tineretului

Declarațiile primului

ROMINEȘTI
ministru al Angliei

Demisia 
premierului 

turc

NEW YORK 2 — Trimisul 
special Agerpres C. Alexan- 
droaie transmite : în urma unei 
consfătuiri care a avut loc la 
O.N.U. între delegația romînă 
și delegațiile Afganistanului, 
Algeriei, Cambodgiei, Came
runului, Ceylonului și Republi
cii Mali, cele șapte delegații 
au anunțat că au liotărît să 
prezinte împreună dezbaterilor

Comitetului pentru probleme 
sociale, umanitare și culturale 
al Adunării Generale un pro
iect de declarație intitulat : 
„Măsuri privind promovarea 
în rîndurile tineretului a idea
lurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere între popoa
re". Acest document urmează 
să fie luat în dezbatere de co
mitet.

In Comitetul nr. 2
continuă dezbaterile asupra proiectului 

rezoluție inițiat de delegațiade

VIENA. — Mihai Bredicea- 
nu, directorul Teatrului de O- 
peră și Balet al R.P. Romîne, a 
dirijat duminică la „Grosser 
Musik-Vereinsaal" din Viena 
orchestra Tonkiinstlerorchester. 
Programul a cuprins „Fîntînile 
Romei" de Respighi, Concertul 
pentru vioară de Sibelius și 
Simfonia Alpilor de Richard 
Strauss. Publicul, care a umplut 
sala pînă la refuz, a aplaudat 
îndelung pe dirijorul romîn, re- 
chemîndu-1 de multe ori.

La concert au asistat nume
roase personalități ale vieții 
muzicale din Viena, precum și 
șefi ai unor misiuni diplomati
ce acreditați în Austria.

R. P. Romine
YORK 2 (Trimisul
Agerpres, C. Alexan-

NEW 
special 
droaie, transmite : în ședința 
de astăzi dimineață a Comite
tului pentru problemele eco
nomice și financiare al O.N.U. 
au continuat dezbaterile asu
pra proiectului de rezoluție 
inițiat de delegația R. P. Ro
mîne și prezentat comitetului 
împreună cu alte nouă dele
gații, document care se referă 
la necesitatea grăbirii lucrări
lor pentru elaborarea unei de
clarații de principii privind 
cooperarea internațională pe 
plan economic.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul Algeriei a feli
citat delegația romînă și pe 
coautorii proiectului de rezo
luție pentru această inițiativă 
care se referă la o problemă 
importantă de a cărei urgență 
sînt convinse numeroase țări. 
Delegatul Algeriei a insistat 
asupra importanței pe care o 
au principiile economice ela
borate acum pentru dezvolta
rea comerțului internațional, 
pentru lărgirea colaborării în
tre state. în acest context, 
amendamentele propuse de 
delegația Australiei la pro
iectul de rezoluție, sînt apre
ciate de delegația mea, a spus 
reprezentantul Algeriei, ca 
avînd drept scop să împiedice

--------•--------

Convorbiri privind
irdspeidsîtfa Mdtei

LONDRA. — După cum a- 
nunță. agenția Reuter, la 1 de
cembrie a sosit la Londra 
Edward Wakefield, guvernato
rul Maltei. El se va întîlni cu 
Duncan Sandys, secretar de 
stat pentru relațiile cu Com- 
monwealthul și pentru colo
nii, pentru a discuta proble
ma viitorului acestei insule. 
Edward Wakefield a făcut un 
raport către Sandys în care 
descrie reacția cercurilor po
litice din Malta la invitația 
britanică de a veni la Londra 
în scopul începerii tratative
lor asupra elaborării unei noi 
constituții prin care se acordă 
independența insulei.

Potrivit acestui raport, par
tidele de opoziție se pronunță 
împotriva acestor discuții, ce- 
rînd ținerea unui referendum 
asupra independenței.

Pe de altă parte, primul mi
nistru al Maltei, Borg Olivier, 
a declarat că dacă partidele 
politice malteze nu vor reuși 
să cadă de acord asupra unor 
propuneri comune privind e- 
laborarea unei noi constituții, 
guvernul va decide el însuși 
forma finală a constituției in
dependenței. El s-a pronunțat 
pentru independența imediată 
a țării sale fără includerea ei 
in Commonwealth.

La rîndul său, liderul parti
dului laburist de opoziție Don 
Mintoff, a declarat că partidul 
său este de părere ca înșiși 
maltezii, după acordarea inde
pendenței să decidă forma de 
guvernămînt pe care ei o do
resc și dacă să rămînă sau nu 
în Commonwealth.

După cum relevă agenția 
Reuter, divergențele nu vor 
putea fi soluționate iar propu
nerea începerii unor noi trata
tive la Londra la care să par
ticipe toți liderii partidelor 
politice din Malta, are drept 
scop găsirea unei formule pen
tru „reconcilierea punctelor de 
vedere divergente".

tocmai realizarea acestui scop. 
Nu văd de ce să nu se gră
bească lucrările pentru elabo
rarea declarației. De ce să fie 
scos din proiectul de rezolu
ție tocmai cuvîntul de decla
rație ? Sperăm că delegatul 
Australiei nu va insista asu
pra punerii la vot a unor ast
fel de amendamente care ar 
slăbi documentul pe care-1 
discutăm.

Reprezentantul Braziliei a 
sprijinit la rîndul său proiec
tul de rezoluție inițiat de de
legația R. P. Romîne. Delega
ția mea, a spus vorbitorul, 
acordă o importanță deosebi
tă cooperării economice inter
naționale și credem că trebuie 
accelerată munca de elabora
re a declarației de principii 
ale cooperării economice între 
state. Conferința O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare, care 
va avea loc la începutul anu
lui viitor, trebuie să discute 
foarte amănunțit probleme 
legate de cooperarea econo
mică internațională, iar acest 
proiect de rezoluție propus de 
delegația R. P. Romîne ar re
prezenta un ajutor dat confe
rinței tocmai în acest scop.

■fc

NEW YORK. - La 2 de
cembrie, Consiliul de Securi
tate a reluat discuțiile în pro
blema politicii de apartheid 
promovată de guvernul rasist 
al Republicii Sud-Africane. 
Ședința a fost prezidată de 
Adlai Stevenson, reprezentan
tul S.U.A. la O.N.U., pre
ședintele Consiliului de Secu
ritate pe luna decembrie.

SOFIA. — Ziarul bulgar 
„Otecestven Front" publică o 
cronică muzicală consacrată 
interpretării rolului Carmen de 
Bizet pe scena Teatrului Popu
lar de operă din Sofia de că
tre Zenaida Pally, solistă a 
Teatrului de operă și balet din 
București.

Artista romînă, scrie autorul 
cronicii, a impresionat pe spec
tatori cu mezzo-sopranul ei 
puternic și excepțional de fru
mos, cu tonurile sale catifela
te, cu nuanțele sale deosebite.

LONDRA. — Vorbind în 
fața presei parlamentare bri
tanice, primul ministru al 
Angliei, Alec Douglas Home, 
și-a exprimat convingerea că 
lumea se îndreaptă în pre
zent către „o perioadă de re
lații constructive" între Est 
și Vest.

Deși a apreciat că drumul 
spre destindere este dificil, el 
a arătat că există domenii în 
care sînt realizabile acorduri. 
Printre acestea el a enumerat 
posibilitatea de a se ajunge 
la o înțelegere în vederea 
prevenirii atacurilor prin sur
prindere, de a se face un prim 
pas în domeniul dezarmării 
generale, inclusiv în direcția 
lichidării anumitor arme nu
cleare. Home a anunțat că in
tenționează să obțină progre-

se domenii în ca- 
lucrărilor Comitetului 

pentru dezarmare 
vii-

ANKARA. — Artista eme
rită Teodora Lucaciu, solistă 
a Teatrului de Operă și Balet 
din București, își continuă tur
neul în Turcia. In spectacolul 
dat pe scena Operei din 
tambul, unde a interpretat 
Iul principal din „Boema", 
lista romînă s-a bucurat
mult succes. La Opera din An
kara, în rolul Tatianei din 
„Evgheni Oneghin", Teodora 
Lucaciu a fost de asemenea, 
viu aplaudată de spectatori.

Ziarele turcești 
ample cronici în 
spectacolele date 
litățile vocale ale 
rite Teodora Lucaciu.

Is- 
TO- 
ar- 
de

în aceste 
drul 
celor 18 
care vor fi reluate luna 
toare la Geneva.

Combătînd, implicit, pe 
ticii politicii guvernului 
tanic în domeniul înarmării 
nucleare, premierul Home a 
spus : „Noi trebuie să ne con
centrăm mai degrabă asupra 
găsirii unor puncte de acord 
cu Uniunea Sovietică decît să 
încercăm să modificăm politi
ca noastră militară sau echi
librul de forță în cadrul alian
ței (N.A.T.O.)".

în declarația făcută în fața 
ziariștilor, primul 
britanic a reafirmat 
guvernului britanic 
renunța la politica 
înarmare nucleară.

Arj’slflB'ia mmiîstruhri
de externe emigolee

LEOPOLDVILLE. — Agen
țiile de presă relatează că la 
1 decembrie a fost arestat la 
Leopoldville ministrul de ex
terne congolez, Auguste Ma- 
bika Kalanda, acuzat de a fi 
„atentat la siguranța statului", 
în același timp a fost arestat 
și un înalt funcționar din Mi
nisterul de Externe.

Agențiile France Presse și 
Reuter pun arestarea lui Ka
landa în legătură cu recentele

cri- 
bri-

ministru 
intenția 

de a 
sa

nu
de

atacuri lansate de cotidianul 
proguvernamental „Le Pro
gres" împotriva sa, acuzîndu-1 
în special de a fi furnizat un 
pașaport șefului secesioniștilor 
katanghezi, Chombe. S-a afir
mat chiar că el ar fi avut o 
întrevedere cu acesta.

Atribuțiile ministrului de 
externe au fost preluate tem
porar de primul ministru A- 
doula.

i

ANKARA 2 (Agerpres). — 
La 2 decembrie Ismet Inonii 
primul ministru dl guvernului 
turc, și-a prezentat demisia 
președintelui. Cemal Giirsel. 
Președintele republicii a accep
tat demisia.

Demisia lui Ismet Inonu este 
consecința crizei ministeriale 
existente de la hotărîrea Par
tidului Turciei noi și partidu
lui țărănesc dc a se retrage 
din coaliția guvernamentală 
formată împreună cu partidul 
republican al poporului la 
iunie 1962.
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Răscoală
antiguvernamentală 

in Republica Dominicană
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în orașul Lance, 
a avut loc 

miting în sprijinul dezarma» 
generale și totale la care 
participat 10 000 de persoa- 

printre care reprezentanți

HELSINKI. — în seara zi
lei de 1 decembrie, pe străzile 
centrale ale capitalei finlande
ze a avut loc un marș al par
tizanilor păcii. Participanții 
purtau pancarte pe care erau 
înscrise cereri ca : sprijinirea 
politicii de coexistență pașni
că, interzicerea totală a armei 
nucleare și înfăptuirea dezar
mării generale, crearea în nor
dul Europei a unei zone denu- 
clearizate, sistarea cursei înar
mărilor.

Marșul a fost urmat de un 
miting.

Marșul și mitingul partiza
nilor păcii din Finlanda, care 
are loc în fiecare an în prima 
duminică a lunii decembrie, a 
constituit în acest an o con
tinuare a Adunării reprezen
tanților vieții publice consa
crată rezultatelor campaniei 
de semnături în favoarea co
existenței pașnice.

★
La 1 decembrie, la Helsinki a 

avut loc o mare adunare a repre
zentanților vieții publice consacra
tă rezultatelor campaniei de sem
nături în favoarea coexistenței 
pașnice. Peste 500 000 de cetățeni 
finlandezi au semnat apelul în fa
voarea coexistenței pașnice. Cam
pania de semnături s-a desfășurat 
în întreaga Finlanda de la începu
tul acestui an și pînă la mijlocul 
lunii noiembrie. La adunare au 
participat oameni de stat în frun
te cu primul ministru A. Karialai- 
n'en, care îndeplinește și funcția 
de șef al statului în timpul vizi
tei în Uniunea Sovietică a pre
ședintelui Urho Kekkonen.

Apelul poporului finlandez pe 
care și-a pus primul semnătura 
președintele Urho Kekkonen va fi 
trimis la Organizația Națiunilor 
Unite.

PARIS.
în nordul Franței, 
un 
rii 
au

■ne,
ai diferitelor partide politice, 
ai organizațiilor sindicale și 
obștești, deputați, primari și 
membri ai Consiliilor munici
pale din orașele apropiate.

Participanții au adoptat în 
unanimitate o rezoluție în care 
se pronunță împotriva „forței 
de șoc nucleare" și în favoa
rea dezarmării.

După alegerile

DAKAR. — Duminică au a- 
vut loc în Senegal alegeri pre
zidențiale și parlamentare. 
Desfășurarea alegerilor a fost 
marcată de grave incidente, 
în cursul dimineții, mai multe 
mii de demonstranți s-au a- 
dunat într-un cartier mărgi
naș al capitalei senegaleze 
pentru a protesta împotriva a- 
legerilor și a actualului re- 
regim. Demonstranții au rupt 
cordoanele poliției și s-au în
dreptat spre Palatul preziden
țial. în oraș au fost aduse de 
urgență trupe de parașutiști 
pentru a-i împrăștia pe de
monstranți. Potrivit comunica
telor oficiale, au avut loc 
schimburi de focuri. Comuni
catele oficiale arată că în 
cursul acestor incidente au fost 
ucise zece persoane, iar alte 60 
rănite. Cîteva automobile au 
fost incendiate. Nu a fost pre
cizat numărul persoanelor a- 
restate.

Alegerile de duminică au 
fost primele alegeri preziden
țiale și parlamentare în Sene
gal de la dobîndirea indepen
denței, cu trei ani în urmă. 
Peste 1 300 000 de senegalezi 
au fost chemați să aleagă pe 
președintele Republicii și pe 
cei 80 de membri ai parlamen
tului. Rezultatele parțiale, date 
publicității luni dimineață, a- 
rată că Leopold Senghor a fost 
reales președinte al Republi
cii Senegal cu o importantă 
majoritate de voturi. Din cele 
941275 de voturi numărate, 
832 919 voturi au fost acorda
te lui Senghor, care a fost sin
gurul candidat pentru funcția 
de președinte.

în ce privește alegerile par
lamentare, se relatează că lis
ta Uniunii progresiste senega
leze, partidul de guvernămînt, 
a obținut 802 791 voturi, iar 
partidul de opoziție Pro-Senc- 
gal a obținut 33 017 voturi. în 
unele cartiere ale capitalei s-a 
înregistrat o importantă abți
nere de la vot.

Agenția France Presse rele
vă că un alt partid de opozi
ție, Partidul african al inde
pendenței, este interzis și nu a 
putut participa la alegeri.

SANTO DOMINGO. - Gu
vernul Republicii Dominicane 
a anunțat duminică că în lo
calitatea Bonao a izbucnit o 
răscoală antiguvernamentală. 
Un reprezentant al guvernului 
a declarat că unități ale arma
tei și poliției au încercuit 
grupul de civili, care s-au răs
culat și le-a dat un ultimatum 
de 24 de ore pentru a se preda. 
După cum transmite agenția 
Associated Press, în fruntea 
răsculaților se află Manuel 
Tavarez Justo, lider al Parti
dului „Mișcarea 14 iunie".

Potrivit relatărilor agenției 
Prensa Latina, un purtător dc 
cuvînt al guvernului domini
can a, declarat, de asemenea, 
că unități ale forțelor armate 
au avut ciocniri cu grupuri de 
guerilă, care acționează în 
țară.

STOCKHOLM. — Partizanii 
păcii din orașele suedeze, Go- 
teborg, Malmo și Halsingborg 
au organizat demonstrații sub 
lozinca „Să 
pa de nord 
clearizată". După demonstrații 
au avut loc 
cărora vorbitorii au cerut gu
vernului suedez să manifeste 
inițiativă în importantele pro
bleme ale păcii și securității 
popoarelor din nordul Europei.

transformăm Euro- 
într-o zonă denu

mitinguri în cadrul

la asumarea funcției sale 
cancelar, nu au putut avea 
efect aplanarea divergențe-

au publicat 
legătură cu 
relevînd ca- 
artistei eme-

STOCKHOLM. - în sala 
mare a hotelului Malmen din 
Stockholm a avut loc o întîl- 
nire a turiștilor suedezi care 
au vizitat recent Romînia. în- 
tîlnirea s-a desfășurat sub 
auspiciile Asociației de priete
nie Suedia-Romînia. Cu acest 
prilej au fost prezentate fil
mele documentare : „Mamaia", 
„Poiana Brașov", „Ritm în 
construcții" care s-au bucurat 
de succes în rîndul partici- 
panților.

Interviul
cancelarii Iui Erhard

Kennedy, 
Germane, 

a declarat

WASHINGTON. — lntr-un 
interviu acordat rețelei de te
leviziune americane „Național 
Broadcasting Company", cu o - 
cazia prezenței sale la funera
liile președintelui 
cancelarul R. F. 
Ludwig Erhard,
— după cum relatează Associa
ted Press — că este convins că 
nu se va înregistra nici o mo
dificare în relațiile dintre R.F. 
Germană și S.U.A. Cancelarul 
a menționat că în luna decem
brie 1963 cind va sosi din nou 
la Washington, va discuta cu 
acest prilej o serie de proble
me, inclusiv perspectivele tra
tativelor comerciale, care vor 
avea loc la începutul anului 
viitor la Geneva, problema in
tegrării politice a Europei (oc
cidentale) și viitorul N.A.T.O., 
precum și problemele Est- 
Vest.

întrebat dacă mai crede că 
„mai este în viață" propunerea 
privind crearea forței multila
terale a N.A.T.O., Erhard a 
răspuns : „Aș spune că ideea 
nu este abandonată". El a sub
liniat că R. F. Germană a fost 
singura țară care a adoptat „o 
poziție net pozitivă și favora
bilă" față de acest proiect. 
R. F. Germană, a spus el, nu 
revendică „fabricarea unei 
arme nucleare proprii". Tot
odată, cancelarul a afirmat că 
are „cele mai mari obiecții" 
împotriva unei retrageri a 
trupelor americane din Europa.

Erhard a declarat că prime
le sale contacte cu președinte
le S.U.A.. Johnson, și cu pre
ședintele Franței, de Gaulle,

de 
de 
ca 
lor dintre Washington și Paris. 
El a subliniat însă că R. F. 
Germană va acționa în direc
ția unei înțelegeri pe cît va fi 
cu putință.

In ce privește aderarea An
gliei la Piața comună, Erhard 
a menționat: „Noi nu am re
nunțat la acest lucru, dorim să 
continuăm contactele cu Ma
rea Britanie", dar — a adău
gat el — înainte de alegerile 
din Anglia, guvernul de la 
Londra „nu poate fi abordat 
în privința acestui subiect...".

Aspect de la o demon
strație a minerilor japo
nezi care au cerut asigura
rea de către companiile mi
niere a securității muncii. 
Demonstrația a avut loc 
imediat după recenta cata
strofă minieră de la Oh- 

mute.

ANCHETA DE LA DALLAS
DALLAS 2 (Agerpres). — La 

Dallas continuă ancheta în ca
zul asasinării președintelui 
Kennedy. De asemenea, con
tinuă cercetările în cazul uci
derii lui Lee Oswald, asasinul 
prezumtiv al președintelui. 
Agenția France Presse trans
mite că duminică încă 50 de 
agenți ai Biroului federal de 
investigații (F.B.I.) s-au alătu
rat acelora care se află de cîte
va zile în acest oraș. Potrivit 
agenției, în asasinarea lui Os
wald a intervenit un element 
nou. Mama acestuia a declarat 
că, cu cîteva zile înaintea a- 
tentatului criminal împotriva 
președintelui Kennedy, un a- 
gent al F.B.I. i-a arătat o fo
tografie a lui Jack Ruby și a 
întrebat-o dacă cunoaște acea
stă persoană. „Dacă F.B.I. a

știut ceva, a spus mama lui 
Oswald, atunci cum a putut fi 
lăsat Ruby să se apropie de 
fiul meu ?“. Un purtător de 
cuvînt al F.B.I. a 
însă, că fotografia în 
era a lui Ruby.

între timp. Jack 
află în închisoare „într-o dis
poziție foarte bună", după cum 
a declarat avocatul sau Tom 
Howard. Duminică el a primit 
mai mulți oameni de afaceri 
și prieteni apropiați. Avocatul 
lui Ruby încearcă acum să-și 
bazeze apărarea clientului său 
pe o pretinsă „depresiune psi
hică". El a declarat că va cere 
chiar eliberarea lui Ruby pe 
cauțiune, pentru a fi internat 
într-un spital în vederea unui 
examen psihiatric.

declarat, 
cauză nu

Ruby se

I

Sesiunea Consiliului
ministerial al Pieței comune

lui :
un ziarist și alte cîteva persoa
ne, au denumit noul partid 
„Tupilak", numele unui animal 
legendar care avea capacitatea 
de a-și ucide toți dușmanii. 
Noul partid și-a propus ca țel 
realizarea egalității de drepturi 
între locuitorii Groenlandei și 
danezi.

rn Groenlanda a luat fiin- 
/ ță pentru prima dată un 

partid politic. Fondatorii 
un biolog, un învățător,

„Tupilak"

Festivalul cinematografic 
de la Tours

filmelor „Renaissance" al lui 
Valeirian Orowczyk (Franța), 
„Două castele" al lui Bruno 
Brosseto (Italia) și „Singurate
cul M“ al lui Jacques Rozier 
(Belgia).

Manuscrisul este ornamen
tat cu numeroase miniaturi 
executate de maeștri ruși și 
este deosebit de valoros, fiind 
o mărturie a dezvoltării artei 
și culturii ruse după năvăli
rea tătarilor.

de 700 000 
A fost, de 
un comitet 
conducerea

mărci 
aseme- 
de pre- 
lui Jo-

ziție suma 
finlandeze.
nea, numit 
gătire sub
onas Kekkonen, membru al A- 
cademiei Finlandeze.

La Tours s-a desfășurat cel 
de-al IX-lea festival a- 
nual al filmului de scurt 

metraj. Premiul întîi a fost a- 
cordat filmului maghiar „Tu", 
realizat de Istvan Szabo.

Premiul pentru cea mai 
bună regie a fost acordat fil
mului senegalez „Borom Sar- 
ret" (Omul cu căruța). Menți
uni speciale au fost decernate
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Un manuscris rar

cademia de Științe
U.R.S.S. va edita 
fotocopie un extrem 

perga-
la sfîr-

„Anul jubiliar Sibelius"
O confuzie 

puțin obișnuită
a 

în 
de

rar manuscris rus pe 
ment, care datează de 
șitul sec. al XIII-lea.

Manuscrisul conține 
lui Gheorghi Amartol, tradu
să din limba greacă în limba 
slavonă în sec. XI—XII

cronica

Guvernul finlandez a ho- 
tărît ca 1965 să fie „Anul 
jubiliar Sibelius" cu pri

lejul împlinirii a o sută de ani 
de la nașterea marelui compo
zitor finlandez. Pentru aniver
sarea acestui eveniment muzi
cal, guvernul a pus la dispo-

BRUXELLES, — La Bruxelles au 
început luni lucrările sesiunii mi
niștrilor de externe și ai agricul
turii din țările Pieței comune con
sacrate stabilirii unei poziții co
mune la viitoarele tratative tari
fare din cadrul G.A.T.T.-ului, care 
vor avea loc în primăvara viitoa
re la Geneva.

Citind sur^e din apropierea 
conferinței, U.P.I. subliniază că 
„nu este de așteptat realizarea 
vreunui progres", arălînd că se 
așteaptă ca sesiunea să ia în dez
batere așa-numitul război al pui
lor dintre S.U.A. și Piața comună.

După cum transmit agențiile de 
presă, pe ordinea de zi a sesiu
nii sînt înscrise, de asemenea, si 
problemele legate de stabilirea 
unei politici comune în ce pri
vește comerțul cu carnea de vită 
și orez. Ministrul agriculturii al 
Franței, Edgard Pisani, după cum 
relevă U.P.I., a prevenit pe par
tenerii 
Franța 
asociată 
cele șase țari membre vor eșua 
stabilirea unei politici comune 
privința agriculturii".

★

LUXEMBURG. — Luni au 
început la Luxemburg lucră
rile Consiliului ministerial al

săi din Piața comună că 
„nu va continua să fie 

la Piața comună, dacă 
In 
în

Comunității Europene a Căr
bunelui și Oțelului (C.E.C.O.) 
la care participă șefii departa
mentelor economice din cele 
șase țări membre : Franța, 
R.F.G., Italia, Belgia, Olanda, 
Luxemburg. Actuala sesiune 
este consacrată disputatei 
chestiuni a tarifelor vamale 
la oțel ale celor șase țări — 
care sînt în același timp mem
bre ale Pieței comune — în 
legătură cu problemele pe care 
le pune acest sector al pro
ducției lor industriale.

înalta autoritate a C.E.C.O. 
a prezentat propunerea ca ta
rifele vamale să fie sporite de 
la actualul nivel de 5—6 la sută 
la 9 la sută. Această propu
nere este sprijinită de repre
zentanții Franței și R.F.G. în 
dorința afirmată explicit de a 
contracara astfel concurența 
exercitată pe piața celor șase 
țări de oțelul importat.

O măsură ca cea preconiza
tă de înalta autoritate ar 
lovi în același timp în expor
turile de oțel ale S.U.A., An
gliei și Japoniei în cele șase 
țări vest-europene.
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VARȘOVIA. — La 2 de

cembrie a avut Ioc la Varșo
via semnarea planului de co
laborare științifică pe anii 
1964—1965 între Academia 
R. P. Romine și Academia po
lonă de științe.

Planul a fost semnat de 
acad. Raluca Ripan, membru 
în prezidiul Academiei R. P. 
Romîne și acad. W. Nowacki, 
vicepreședinte al Academiei 
polone de științe.

de interne. Ziarul arată că 
poliția a descoperit o listă 
neagră cu personalitățile care 
urmau să fie ucise de complo
tiști și pe care figurau toți 
membrii actualului guvern, în 
afară de Maga.

restul locurilor nu a fost 
încă anunțat. Rezultatele defi
nitive ale alegerilor vor fi cu
noscute peste aproximativ o 
săptămînă.

hotărîri foarte importante pen
tru dezvoltarea Algeriei".

COTONOU. — După cum 
s-a mai anunțat, în Dahomey 
a fost descoperit la 27 noiem
brie un complot, avînd drept 
scop răsturnarea actualului gu
vern provizoriu. Organul gu
vernului, „L’Aube Nouvelle", 
relatează că în urma descope
ririi acestui complot au fost a- 
restate mai multe persoane, 
printre care Maurice Thomas, 
șeful de cabinet al fostului 
președinte și actualului mi
nistru de stat Hubert Maga, 
Marcelin Gaba, fostul director 

•de cabinet al lui Maga, în 
timpul cînd acesta era pre
ședinte și Oiodan Sounon, șef 
de cabinet al fostului ministru

SAIGON. — încordarea 
care a provocat criza budistă, 
izbucnită în vechea capitală 
imperială a Vietnamului, Hue, 
cu șapte luni în urmă, ducînd 
la căderea regimului, diemist. 
nu a dispărut, transmite co
respondentul agenției Reuter, 
Nicholas Turner, relatînd că 
populația sud-vietnameză ma
nifestă nerăbdare în legătură 
cu tărăgănarea înlăturării ves
tigiilor regimului diemist. Co
respondentul relevă că în mai 
multe provincii din centrul 
Vietnamului de sud au avut 
loc demonstrații împotriva po
liticii noului guvern. în unele 
cazuri populația s-a răfuit 
singură cu unii diemiști vino- 
vați de grave samavolnicii și 
abuzuri flagrante.

TEL ÂVIV. — La 2 decem
brie 40 000 de funcționari de 
stat din Izrael au declarat gre
vă revendicînd majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condiții
lor de muncă.

BONN. — La Bonn s-a anun
țat oficial că cancelarul R.F.G., 
Erhard, va vizita Londra la 15 
și 16 ianuarie, unde va duce 
tratative cu primul ministru al 
Angliei, Douglas-Home.

LIMA. — Ca rezultat al con
dițiilor grele de viață și al lip
sei unei asistențe medicale co
respunzătoare, în diferite ora
șe din Peru crește numărul 
bolnavilor de tuberculoză. La 
Callao, principalul port al ță
rii, 75 la sută din locuitorii 
consultați de medici sînt bol
navi de tuberculoză.

CARACAS. — Potrivit re
zultatelor provizorii ale alege
rilor prezidențiale, care au 
avut loc la 1 decembrie în 
Venezuela, Raul Leoni, candi
datul partidului de guvernă- 
mînt „Acțiunea democratică-1 
se află în frunte întrunind 
293 332 voturi, față de 205 281 
voturi întrunite de Jovito Vil
lalba, candidatul Uniunii de
mocratice republicane și 
189 112 voturi obținute de Us- 
lar Pietri, candidat indepen
dent. Acesta din urmă con
duce însă în capitala țării 
Caracas. O atmosferă de te 
roare a domnit în tot cursul 
desfășurării alegerilor de la 
care au fost excluse principa
lele forțe ale opoziției — 
Partidul comunist și Mișcarea 
revoluționară de stînga.

atunci cînd chirurgul care opera 
a constatat că pacienta nu pre
zenta nici o tumoare. Ziarul „Le 
Foir”, care relatează această știre, 
afirmă că, din fericire, după zece 
zile petrecute la clinică și 15 zile 
de convalescență pe malul mării, 

îbolnava s-a refăcut complet.

Furtul unui tablou 
de Renoir

4genția Reuter anunță 
la 28 noiembrie un 
tablou celebru —

ANKARA. — După 
nunță agenția Reuter, 
Marțială din Ankara 
damnat patru persoane la în
chisoare pe termen de trei ani 
pentru „distribuirea de mani
feste" care urmăreau să „sub
mineze unitatea națională".

Potrivit agenției, cei patru 
condamnați sînt acuzați de 
„încercări de a incita soldații 
să nu respecte ordinele".

cum a- 
Curtea 

a con-

PARIS — Luni s-a deschis 
la Paris sesiunea Adunării 
Uniunii Europei Occidentale 
(U.E.O.), la care participă par
lamentari din cele șapte țări 
membre ale acestei organiza
ții (R. F. Germană, Franța, 
Italia, Anglia, Belgia, Olanda 
și Luxemburg). Sesiunea va 
examina diferite probleme ale 
situației internaționale în lu
mina implicațiilor atentatului 
care a pus capăt vieții pre
ședintelui S.U.A., John Ken
nedy.

Sesiunea a trecut la ordinea 
sa de zi pe care figurează, 
printre altele, examinarea 
efectelor asupra alianței occi
dentale a Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzi
cerea limitată a experiențelor 
nucleare, precum și perspec
tivele cooperării dintre țările 
vest-europene.

ALGER. — Duminică a fost 
în Algeria „Ziua plantării po
milor" — acțiune cu care a în
ceput o campanie de trei luni 
de plantare a aproximativ 30 
milioane pomi, pentru a opri 
înaintarea Pustiului Sahara 
spre zonele verzi ale Algeriei.

Campania a fost inaugurată 
de președintele Algeriei, Ben 
Bella, care, într-un discurs 
rostit în localitatea Hamiz, a 
subliniat între altele necesita
tea ca reforma agrară să afec
teze toate pămînturile. „Nu va 
exista nici o pauză în dezvol
tarea revoluției algeriene", a 
spus el.

Președintele a anunțat că 
sînt în curs tratative cu Fran
ța asupra problemei revizuirii 
unor prevederi ale acorduri
lor de la Evian, pentru a per
mite Algeriei să folosească re
sursele sale energetice din Sa
hara în opera de industriali
zare a țării. „Am speranța, a 
declarat președintele, că trata
tivele se vor termina cu suc
ces și vor permite luarea unor

CANBERA. — La Canbera 
au fost date publicității rezul
tatele parțiale ale alegerilor 
pentru Camera Reprezentanți
lor a Parlamentului federal 
australian care au avut loc la 
30 noiembrie.

Potrivit acestor rezultate, 
coaliția guvernamentală for
mată din Partidul liberal și 
Partidul agrarian a ieșit vic
torioasă, obținind 69 din cele 
124 locuri ale Camerei Repre
zentanților. Partidul laburist, 
principalul oponent al coaliției 
guvernamentale, a obținut 49 
de locuri. Rezultatul pentru

că 
alt 

,Cap 
de copil” a lui Renoir a fost 
furat din „Tooths’Gallery" din 
Mayfair (cartier londonez). Ta
bloul ale cărui dimensiuni 
sînt de aproximativ 13/18 cm 
a fost sustras dintr-o expozi
ție, după ce fusese achiziționat 
la un preț de 3 600 de lire ster
line.

După cum relevă agenția, 
furtul s-a produs în ciuda mă
surilor excepționale de preca
uție luate de poliția londoneză 
pentru apărarea operelor de 
artă.

LONDRA. — La Londra s-a 
anunțat că, la invitația minis
trului de externe vest-german 
G. Schroeder, ministrul aface
rilor externe al Angliei, Ri
chard Butler, va efectua o vi
zită oficială în R.F. Germană 
între 9 și 11 decembrie.

clinica din orașul 
Boitsfort s-a pro- 
confuzie cu totul

ecent, în 
belgian 
dus o 

neobișnuită.
O bolnavă care venise pentru 

o extracție dentară sub narcoză, 
a fost confundată cu o alta, atin
să de o tumoare la vezica biliară. 
Eroarea a fost descoperită abia
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