
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cirhia
Cu planul anual

tineretului
îndeplinit

Organ Central al Uniunii Tineretului

Colectivul exploatării 
miniere Săsar din Baia 
Mare și-a îndeplinit pla
nul anual înainte de ter

men la toți indicii. Muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici 
au realizat o productivitate cu aproape 13 la sută mai mare decît 
cea planificată. Prin reducerea consumului de lemn de mină 
și a altor cheltuieli de producție ei au obținut economii supli
mentare la prețul de cost de aproape 12 milioane lei, cu 5 700 000 
lei mai mult față de angajamentul anual.

Numărul întreprinderilor industriale și unităților economice 
din Maramureș, care au raportat pină acum îndeplinirea planu
lui anual înainte de termen, sc ridică la piste 20.

Baia Mare

In regiunea Suceava 20 
de unități industriale, 
întreprinderea minieră 
Vatra Dornei, Uzina de 

repararea utilajului agricol din Botoșani și Întreprinderea fo
restiera Rădăuți au raportat pină acum îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe anul 19G3. Prin remorcarea unui însemnat număr 
de trenuri cu tonaj sporit, folosirea rațională a materialului ru
lant, mecanicii și fochiștii de la Depoul C.F.R. Cimpulung-Est. 
de pildă, au economisit 1445 tone combustibil convențional, 
cantitate cu care se pot remorca 288 trenuri pe distanța Su- 
ceava-Nord-tlva Mică,

Suceava
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utilaje moderne 
de mare 

productivitate

întreprinderile de indu
strie locală din regiunea 
Bacău au îndeplinit și 
ele, încă de pe acum, 

planul anual. Extinderea mecanizării și introducerea unor pro
cedee tehnologice avansate au dus la sporirea productivității 
muncii cu peste 6 la sută. Economiile suplimentare obținute la 
prețul dc cost depășesc 3 700 000 lei, iar beneficiile 3 mili
oane lei.

Au îndeplinit, de asemenea, planul anual mai mult de 20 de 
întreprinderi din industria republicană și unități economice din 
regiune.

Bacău

★
Peste 20 întreprinderi aparținînd Ministerului Industriei 

Petrolului și Chirfliei au îndeplinit pină în prezent planul anual 
la producția globală și marfă.

Printre acestea se numără întreprinderea de construcții și 
montaje București, care ridică combinatele de celuloză și hirtie 
de la Călărași, de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele 
și alte unități. Pină la data îndeplinirii planului, colectivul în
treprinderii a realizat un volum de lucrări cu peste 30 la sută 
mai mare decît în întreg anul trecut.

De asemenea, ca urmare a modificării unor soluții construc
tive, a reducerii consumurilor de materiale și a unei mai bune 
organizări a lucrărilor, constructorii au făcut economii față de 
costul prevăzut in devize în valoare de 4 200 000 lei.

Cu 26 zile mai devreme a îndeplinit planul anual Fabrica 
de mase plastice București. Colectivul de muncă al întreprin
derii a îmbogățit în cursul anului gama produselor din mate
riale plastice cu 75 de noi piese pentru industrie, construcții și 
agricultură și cu 24 noi articole de larg consum. Comparativ cu 
1962, in 11 luni care au trecut din acest an au fost realizate cu 
aproximativ 2 400 tone mai multe produse din materiale pla
stice. Valoarea beneficiilor obținute în zece luni de colectivul fa
bricii se ridică la 7 435 000 lei.

La Uzinele constructoare de ma
ni din Reșița a lost dat în ex

ploatare un nou grup de mașini ce 
se folosesc la frezarea roților din
țate, arborilor cotiti, la operații de 
rectificare plană si găurirea auto
mata a pieselor etc. Aceasta a tă
cut ca, pe lingă sporirea producti
vității muncii cu 5—15 la sulă fața 
de perioada anterioară, să se rea
lizeze piese la o înaltă precizie. 
De asemenea, au intrat în produc
ție o instalație de sablare și una 
de călire cu ajutorul curenților de 
înaltă frecvență, care se utilizea
ză la prelucrarea a numeroase 
piese pentru motoarele electrice 
de mare putere.

Utilajele noi de mare producti
vitate, precum și modernizarea u- 
nui nou lot de mașini existente, au 
permis constructorilor de mașini 
din Banat sa sporească considera
bil productivitatea muncii. De ase
menea, ei au realizat un volum de 
producție — motoare electrice, 
strunguri, poduri rulante, macara
le-turn, mașini agricole, vagoane 
etc. — cu peste 25. la splă mai 
mare decît în anul trecut.

(Agerpres)

MA TURITATEA TlbT
(Agerpres)

ȘCOALA ȘANTIERULUI
■i ă-i însoțim pe cei 

I 1400 de viitori 
constructori, elevi 
ai Școlii profesio
nale de construcții 
a Direcției Gene
rale Construcții- 

Montaje din S.P.C., la locurile 
de practică, pe șantierele Ca
pitalei.

// șaptea promoție 
a brigăzii

Pe șantierul 4 — Balta Albă 
— al întreprinderii nr. 1 con 
strucții-montaje. despre briga
da maistrului Roi Andrei se 
vorbește cel mai adesea. Lu
cru firesc. Colectivul acesta, 
constituit prin 1956, ca o bri
gadă complexă, numărînd în 
prezent 45 de constructori, și-a 
cîștigat un prestigiu multiplu: 
fruntaș în respectarea terme- 
n*Jtrr ; fruntaș la calitate ; 
fruntaș la economii. Și încă 
un domeniu — cel al pregăti 
rii de noi cadre de construc

PRAGUL

AAAJORATUILIU
O seară 

cu neuitate bucurii
S-a lăsat seara. Primii fulgi 

de zăpadă din această iarnă se 
aștern calm, acoperă totul în 
alb. Spre sala de festivități a 
Fabricii de confecții se îndrep
tau grupuri de băieți și fele. 
Sint tineri de 18 ani de la Fa
brica de rulmenți, Fabrica de 
confecții, Complexul școlar pro
fesional al Fabricii de rulmenți.

Sala luminată feeric, îi pri
mește cu acordurile muzicii de 
dans. Această seară cuitural- 
dislraclivă, organizată de Comi
tetul orășenesc U.T.M. Bîrlad 
este dedicată celor 340 de ti
neri din oraș care în curînd vor 
păși pragul majoratului. In sală 
se face liniște. Pe scenă urcă, 
rectificatorul Cornel Vă.Ieanu de 
la Fabrica de rulmenți. El nu 
are 18 ani. Are mai mult. Vreo 
24. Este însă membru al cer
cului literar din fabrică. Și în 
secția în care lucrează sînt 
multi tineri de 18 ani. Tuturor 
el ie-a dedicat unele din crea
țiile originale. Se adresează 
celor de 18 ani: „Ce iei cu 
line mai departe ? ! lei visul
unui colier scump, / Făurii de 
umerii bălrini t Și călit în pa
gina istoriei IDe la ’907, a roșu
lui ’33 / Și a victoriosului ’44. ! 
Cum pleci ? /' Înarmat cu platoșa 
învățătorului făurar : partidul •/’ 
Unde ? Pc înălțimile de cără
mizi și granit".

Fiori de emoție, aplauze. Din 
nou dans. Aici lîngă bibliotecă 
observ un grup. Cine sînt tine
rii din grup ? Ilie Ușurelu, este 
rectificator la Fabrica de rul
menți. L-am văzut mai devre
me în fabrică. Lucrează Ia o 
mașină de înaltă precizie. Ma
șina este „cheia" atelierului 
de W.J.-uri. Ilie este unul din 
cei 8 copii ai colectivistului 
Ion Ușurelu din comună Din- 
dc.rei, raionul Buzău. Lucrează 
aici de 5 luni, de la absolvirea 
scoli profesionale Nu este 
ușor să' mînuieșli aceste ma
șini. Muncitorul Marcel Aur 

tori, adaugă un plus acestui 
prestigiu. An de an, în cadrul 
brigăzii maistrului Rci, și-au 
făcut practica zeci de elevi ai 
școli profesionale.

Mulți din cei ce au făcut 
practica în brigadă, după ter
minarea școlii au venit să lu
creze tot sub conducerea mai
strului care i-a învățat mese
rie. E adevărat, parte din ei, 
perfecționîndu-și pregătirea, 
au luat, după un timp, drumul 
altor șantiere, devenind șefi 
de echipe, maiștri sau studen- 
ți. Dar, în componența actuală 
a brigăzii găsim absolvenți ai 
școlii din fiecare an — încc- 
pînd din 1957 și pînă acum ; 
un „catalog viu" al fiecărei 
generații ae elevi care au fă
cut practică, care au învățat 
meserie în cadrul acestui co
lectiv.

Și în acest an, conducerea 
șantierului a repartizat în 
brigada lui Rei Andrei.mulți 
dintre elevii veniți la practi
că: cincisprezece zidari și mon- 
tori de prefabricate, care 
vor absolvi școala în anul vii

este însă alături. Zi de zi, cli
pă de clipă, Marcel Aur îi des- 
tăinuie tînărului muncitor noi 
taine ale meseriei. Cu Ilie Ușu
relu, deși numai de 5 luni în 
fabrică, atelierul se poate min
ări. Iată și o iată din grup. 
Este scundă, încă poarlă codițe, 
o cheamă Lucia Slurzu. Lucrea
ză în Fabrica de confecții la 
una din mesele secției nr. 1. 
Este aipi de pe 9 septembrie, 
inda’ă după absolvirea școlii 
profesionale din cadrul comple
xului școlar Bîrlad. Numele ci 
însă a fost deseori înscris pe 
programele de spectacole ale 
brigăzii artistice de agitație. 
Fișa de cititoare a bibliotecii 
este aproape plină cu titluri 
de cărți. In urmă cu ■ cîteva 
zițe, ea a făcut și recenzia unei, 
cărți nou apărută. In grup se 
mai află Elena Matei, din anul 
IV al Școlii pedagogice de în
vățători, Gheofț/he Brașovschi, 
elev în clasa a Xl-a D și Paula 
Vîlea, elevă în clasa a X-a B a 
Școlii medii de cultură gene
rală din cadrul complexului. 
Toii trei fruntași ai claselor — 
fruntași ai școlilor lor. Iureșul 
dansului îi cuprinde și pe cei 
din grup. Și din nou în sală se 
face liniște. La pupitrul de pe 
scenă urcă inginerul Petru Ba
dea, locțiitorul secretarului co
mitetului de partid al Fabricii 
de rulmenți. In cuvinte calde, 
încărcate de emoție- și respect, 
el evocă tablouri din lupta e- 
roică a U.T.C.

Apoi pe' scenă se rînduiesc 
tinerii. Elevii Anișoara Spul
ber și Șlelan Stoleru, recită 
poezii dedicate sărbătorii majo
ratului ; muncitoarele Elena 
Micu, Eugenia Zaharia inter
pretează cîntece despre tineret.

Tîrziu la clubul Fabricii de 
confecții s-au stins luminile. 
Tinerii s-au îndreptat spre 
casă. Au petrecut o seară dc 
marital.

C. SLAVIC 

tor. Maistrul i-a primit ca 
de-obicei. Prima zi i-a „plim
bat" prin șantier, să cunoască 
frontul de lucru al brigăzii. 
Le-a prezentat și ceva „isto- 
rie“.

— Vedeți brigada noastră a 
construit în Piața Kogălnicea- 
nu, în B-dul Muncii, pe Calea 
Griviței. Acum, aici. în Balta

însemnări privind practica 
în producție a elevilor Școlii 

profesionale de ucenici construcții 
din Capitală

Albă, sîntem la cel de-al 96- 
lea bloc. împreună, cred, o să 
punem de curînd temelia ce
lui de-al 100-lea. Pentru asta 
însă...

De s-ar fi oprit aici, ucenicii 
tot ar fi înțeles ceea ce voise 
să le spună maistrul : „pentru 
asta trebuie să vă dați silința, 
să învățați bine meseria, să

Certitudinea 
împlinirilor
„in numele comitetului U.T.M. 

din Centrul universitar Bucu
rești declar deschisă manifesta
rea dedicată celor care își vor 
sărbători gnul acesta majora
tul și îi felicit din toată inima 
cu ocazia acestui fericit eveni
ment din viata lor".

Casa de cultura a studenților 
găzduia în seara aceea una din 
festivitățile • închinate celor 
care treceau pragul majoratului. 
Sala era arhiplina/ Cei peste 100 
tineri, studenți în vîrstă de 18 
ani, aflați în lojile din față 
erau vizibil emoționați ascul- 
tînd cuvintele adresate lor de 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe centru universitar, Șerban 
Gheorghe.

Împlinirea vîrstei de 18 ani 
și intrarea lor în rîndul cetă
țenilor majori constituia un nou 
prilej de confruntate cu ei în
șiși. De aceea, Doina Constanli- 
nescu, studentă în anul I la Fa
cultatea de filozofie, Constanda- 
che Costincl, student în anul I 
la Facultatea de limbă și lite
ratură romînă, Manuela Gheor
ghiu, de la Institutul de teatru, 
Farcaș Elena de la I.S.E. și al
ții erau emoționați.

In Centrul universitar Bucu
rești sînt 4 000 de studenți care 
împlinesc în toamna aceasta 18 
ani. Toți- știu că visele adoTes- 
cenței lor se vor împlini. Cer
titudinea o asigură faptul că 
pentru fiecare student din cel 
50 000 cîți sînt numai în Cen
trul universitar București sta
tul alocă din bugetul său cîte 
12 000 lei anual, că în 1963 au 
fost date în folosință încă 5 000 
de locuințe în cămine moderne 
și încă două complexe sociale 
cu o capacitate de 2 000 de

I. MARCOVICI

(Continuare în pag. a V-a) 

fiți la înălțimea brigăzii". 
După o lună și ceva dc la în
ceperea practicii, cei 15 elevi 
dovedesc că dau viață acestui 
îndemn.

Repartizați pe lîngă cei mai 
buni muncitori din brigadă ca 
Ion Enache, Pompei Iacob și 
alții — majoritatea ei înșiși 
elevi Ia cursurile serale ale 

școlii de maiștri sau ale școlii 
medii — ucenicii muncesc cu 
dragoste, seriozitate, obțin re
zultate frumoase. Fiecare lu
cru pe care ucenicii sînt puși 
să-l execute le este mai întîi 
explicat, demonstrat. Caietele 
de practică, periodic văzute de 
șefii de echipă sau de maistru, 
sînt de pe acum pline de în
semnări, de schițe, observații. 
Maistrul îi controlează și le dă 
note. Este un fel de examen 
zilnic, menit să-i ajute pe elevi 
să-și însușească mai bine me
seria, să le dezvolte răspunde
rea pentru muncă, pentru cali
tatea lucrărilor.

Despre grija brigăzii față 
de practica ucenicilor con
structori vorbesc și alte fapte. 
Iată cîteva. A fost întocmit 
un grafic de rotație a elevilor

Se filmează 
la platoul Z!

Un nou Ulm 
romînesc: 
„Neamul 

Soimăreștilor"
„— Te uiți la mine fioros ca 

atunci cînd ți-am văzut ochii 
în rîpa pîrîului...

— Eu poate te-am speriat dar 
tu jupînif.ă de-atunci îmi ești 
dragă. Nu te-ai supărat ?“

...Aceste cuvinte, prin care sc 
destăinuie iubirea în multele 
nunanțe ale vocii, rostite cu 
gingășie și sensibilitate, cu în
fiorarea molcomă, liniștită, 
le-am ascultat pe platoul 2 de 
filmare din modernul Combinat 
cinematografic de la Buftea.

Asistam la filmarea momen
tului bine cunoscut din profun
dul și eroicul roman istoric 
„Neamul Șoimăreștilor", cînd 
Tudor Șoimaru își mărturisește 
iubirea jupîniței Magda Orhe- 
ianu. El constituie unul din pri
mele cadre ale noului film. Se 
realiza astfel, ieri, în acele cli
pe, primul tur de manivelă, 
pregătit cu minuțiozitate înde
lungă vreme.

Transpunerea pe ecran a a- 
cestei opere istorice a lui Mi
hail Sadoveanu, se realizează 
sub conducerea regizorală a lui 
Mircea Drăgan (regizor al fil
melor „Setea", „Lupeni 29") 
secondat de regizorii Alecu 
Croiloru și Anghel Anastasiu, 
după un scenariu semnat dc 
Al. Struțeanu și C. Mitru.

Scena amintită mai sus, cu 
cate a „debutat" filmarea în- 

pe la diferite posturi de lu
cru, pentru ca aceștia să par
ticipe la realizarea fazelor 
tehnologice, să-și însușească 
toate tainele meseriei. Brigada 
se ocupă cu răspundere și de 
educația elevilor. Pentru a- 
ceasta, maistrul ține în perma
nență o strînsă legătură cu 
organizația U.T.M., cu școala, 
cu familiile elevilor.

Fără îndoială, dintre cei 15 
elevi care se află acum la 
practică, în luna iulie, după 
absolvirea școlii, mulți vor 
vdni să lucreze tot în brigada 
maistrului Rei Andrei. Și fap
tele arată că elevii din cea de 
a 7-a „promoție" a brigăzii vor 
fi bine pregătiți.

Și în echipa lui Mătăchiță 
Vasile, unul din cei mai pri- 
cepuți tencuitori din I.C.M. 1, 
și în cea de zidari a lui Cio- 
mar Alexandru, în echipa de 
tinichigii a lui Popovici Con
stantin, precum și în multe 
altele ucenicii desfășoară o 
practică bogată, utilă. Dar să 
continuăm vizita...

htrebați 
la... „Organizarea 

muncii66
La toate întreprinderile de 

construcții, de utilaje, trans
porturi și materiale de con
strucție din Capitală au lost 
repartizați să efectueze prac

Scenă din filmul. „Neamul Șoimăreștilor", în curs de turnare

trunea ca interpreți pe actorul 
llarion Ciobanu (în rolul lui 
Tudor Șoimaru) și pe studenta 
in anul II i<j Universitatea 
bucureșteană,- Ana Maria Nico- 
lau (în rolul Magdei Orheianu). 
Distribuția filmului ,va cuprin
de numeroase nume cunoscute 
publicului iubitor de teatru și 
film. Artistul poporului, George 
Calboreanu va da viată unuia 
dintre impresionantele persona
je ale operei istorice sadove- 
niene, bătrînul Mihu. In inter
pretarea rolurilor principale 
vom întîlni pe actorii Ștefan 
Ciubotărașu (Stroie Orheianu), 
Dina Cocea (doamna Movilă),
Amza Pella (Simeon Bîrnovă),
Ion Besoiu (Tomșa), Colea Rău- 
tu (Cantemir-bei). De aseme
nea, în distribuție mai sînt cu
prinși actorii: Fory Eterle, Toma 
Dumitriu, Titus Lapteș, Ernest 
Maitei, Constantin Rauțki ș.a.

tică sute de elevi al școlii pro
fesionale.

La întreprinderea nr. 1 Con- 
strucții-montajc, pe cele 4 
șantiere ale acesteia, cadrele 
de conducere se ocupă cu 
multă atenție de activitatea 
celor 160 de ucenici. Maiștri
lor, șefilor de echipă li s-a a- 
rătat cum trebuie să lucreze 
cu ucenicii, ce metode să folo
sească pentru a-i ajuta să în
vețe cît mai mult și cît mai 
bine. La sosirea lor în practică, 
ucenicii au fost repartizați la 
locuri de muncă potrivite me
seriei lor, în cadrul celor mai 
bune echipe, pe lîngă cei mai 
pricepuți muncitori. Saptă- 
mînal, elevii participă îm
preună cu ceilalți muncitori, 
la ședințe de instructaj pri
vind protecția muncii. De ase
menea, elevii sînt antrenați la 
diferite acțiuni pentru cunoaș
terea metodelor avansate de 
muncă, a unor procedee teh
nice avansate.

Și la I.C.M. nr. 2, conduce
rea urmărește în permanență 
activitatea ucenicilor, stră- 
duindu-se ca, prin diverse 
mijloace, s-o facă cît mai rod
nică. Se poate cita în acest 
sens inițiativa de Ia șantierul

Ing. FLORIN GHEORGHIU 
de la Institutul de Cercetări 

Construcții și Economia 
Construcțiilor

N. ARSENIE

(Continuare în pag. a V-a)

Ne-am adresat tînărului actor 
IL ARION CIOBANU, interpre
tul eroului principal — Tudor 
Șoimaru : „Sînt bucuros că mi-a 
fost încredințat acest rol pe 
care cred că și-l visează orice 
actor și ar fi fericit să-l inter
preteze. Mă voi strădui să dau 
interpretării mele cît mai mul
tă autenticitate, să realizez un 
personaj pe măsura numelui lui 
Tudor Șoimaru care — printre 
eroii dăruiți literaturii noastre 
— străbate istoric opera lui 
Mihail Sadoveanu. Cred că și 
interpreta Magdei Orheianu, 
deși Ia primul ei film, va da un 
examen pozitiv. Depășirea pri
melor emoții inerente, constitu
ie, alături de altele, un prim ar
gument. Doresc din toată ini
ma să ofer spectatorilor — în
deosebi tinerilor — un erou 
care să Ie devină drag, apro
piat".

Vă prezentăm cîțiva dintre 
delegații la conferințele or
ganizațiilor U.T.M. de la U- 
zinele „Steagul Roșu" și U- 
zina de tractoare-Brașov, 
distinși cu Diploma de onoa
re a C.C. al U.T.M.: Carol 
Enescu, evidențiat in între
cere de la Uzinele „Steagul 
Roșu", responsabilul unui 
post U.T.M. de control frun

taș pe oraș (foto nr. 1)
— Muncitor evidențiat la 
secția motor a Uzinelor de 
tractoare, elev cu note de 9 
și 10 la liceul seral, Dumitru 
Botezatu (foto nr. 2) s-a e- 
vidențiat printr-o gîndire 
tehnică îndrăzneață, printr-o

Premiera filmului „Tudor66 la Bacău
La Bacău a avut 

loc zilele trecute 
premiera filmului 
romînesc „Tudor".

Cu acest prilej,

critici de artă au 
vorbit despre va
loroasa realizare a 
cinematografiei noa
stre. In aceeași zi,

Pregătiri pentru Revelionul 
Tineretului

Peste 200 de tineri, fruntași 
în muncă, din întreprinderile, 
G.A.C. G.A.S., S.M.T. aparți
nînd orașului și raionului Boto
șani vor petrece împreună în 
cadrul Revelionului Tineretului 
organizat de Comitetul orășe
nesc U.T.M. Botoșani.

Vor participa tinerii de la 
Uzinele textile „Moldova",

COLEA RĂUTU ne-a primit 
în chiar, impresionantul său 
cort, imediat după bătălia de la 
Cornul de Sus, îmbrăcat în Cos
tumul de epocă al căpeteniei 
tătarilor, Cantemir-bei: „Rolul 
acesta este un rol de compoziție. 
Dealtiel, în cursul zilei de azi 
mă voi supune „unei operații 
de transformare" : voi fi tuns 
și ras, pentru a ii cît mai „în 
rol". Sper că și în această cu 
teiul nouă postură actoricească 
să aduc spectatorilor o creație 
reușită, că nu-mi voi pierde 
puterea (de a realiza un lucru 
bun), cum s-a-ntîmplat cu Sam
son după intervenția Dalilei”.

Detalii despre modul de rea
lizare a filmului, despre con
cepția regizorală ne-au furnizat 
regizorii Mircea Drăgan și Ale
cu Croitoru. Am aflat astfel că 
o parte din film se va realiza 
la mînăslirile Voroneț, Sucevi-

perfecționare continuă a 
metodelor sale de muncă.
— Lăcătușul Constantin Io- 
nescu e cunoscut, printre ti
nerii de la Uzinele „Steagul 
Roșu", ca un muncitor pen
tru care munca de calitate, 
Ia nivelul unei tehnici înal
te, a devenit de mult o exi
gență cotidiană (foto nr. 3).
— La 25 de ani, sudorul An- 
ghel Radulescu de la Uzi
nele de tractoare Brașov e 
autorul a trei inovații. O- 
biectivul fotografic l-a sur
prins Ia cabinetul tehnic, 
consultînd material biblio
grafic în vederea unei noi

inovații (foto nr. 4).

filmul a fost vizio
nat de peste 5 000 
spectatori.

I. ARHIRE 
electrician

Fabrica de confecții „Botoșani", 
Uzinele de reparații, G.A.S. 
Zăicești și Cătămărăști, S.M.T. 
Botoșani, G.A.C. Botoșani ctc

S-au organizat mai multe co
lective care și-au început acti
vitatea. Un grup de tineri se
lecționează fapte și compun 
epigrame, alt colectiv a întoc
mit schița amenajării sălii, bri
gada de agitație de la Fabrics 
de confecții pregătește un pro
gram special pentru revelionul 
tineretului. Un grup dc tineri 
pregătesc tradiționalul „plugu- 
șor" precum și plecarea bătrî- 
nului an și sosirea celui nou.

A. CĂRUNTU

Școli noi
Copiii din satul de munte 

Vorța, raionul Ilia, au părăsit 
de curînd școala veche care 
devenise necorespunzătoarc, 
mutîndu-se într-o clădire 
nouă. La Ilia a fost terminat 
al doilea corp al clădirii șco
lii medii care cuprinde 8 săli 
de clasă, iar la Muncelul Mic, 
sat situat în inima munților 
Poiana Rusca, în satele Ceru 
Băcăinți și Rînghet, raionul 
Orăștie, și în alte localități 
s-au dat în folosință școli de 
8 ani. De la începutul șesena- 
lului îri regiunea Hunedoara 
s-au construit 94 de școli cu 
peste 250 săli de clasă.

(Agerpres)

ța, Arbore, Ia Sighișoara, pc 
dealurile Mateiașului, la Cîmpu- 
lung-Muscel; că se preconizea
ză Ia începutul toamnei anului 
viitor să aibă Ioc prima vizio
nare. Filmul, evocînd momente 
de mare dramatism din istoria 
poporului nostru va fi realizat 
într-o viziune modernă: rolu
rile sînt — și portretistic — 
simbolic concepute, prim-planu- 
rile și detaliile vor fi mult fo
losite și în descrierea cinema
tografică a luptelor. Finalul 
filmului, va reda sugestiv răz
bunarea poporului împotriva 
asupritorilor.

Și desigur amănuntele s-ar ti 
înmulțit dacă...

— Atențiune, filmăm !
In combinat anunțurile lumi

noase precizau: „Se filmează 
la platoul 2".

NICOLAE DRAGOȘ



CONCURSUL 
NOSTRU

Cu două luni în urmă anunțam în paginile zia
rului nostru „CONCURSUL PENTRU CELE MAI FRU
MOASE POEZII“, menit să răspundă și să ajute pe 
tinerii înzestrați cu talent, animați de dorința de 
a exprima în versuri gînduri și sentimente izvorîte 
din viața nouă a patriei noastre, să stimuleze acti
vitatea creatoare a tinerilor care aspiră spre îm
pliniri în această frumoasă pasiune — poezia, să 
venim în sprijinul activității creatoare a membri
lor cercurilor literare de la orașe și sate, din școli 
și institutele de învățămînt superior. In multe din 
poeziile primite la concurs izvorul de inspirație îl 
constituie viața și preocupările tineretului, noile 
realități ale orașelor și satelor patriei, aspirația ti
neretului nostru spre desăvîrșire, spre frumos, 
munca avîntată a poporului pentru obținerea de 
noi victorii în lupta pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului, sub conducerea partidului, pen
tru a face țara noastră din zi în zi mai frumoasă, 
mai bogată. O bună parte din poeziile izbutite pe 
care le-am primit atestă cunoașterea în profunzime 
de către tineri a creațiilor poeților noștri clasici și 
a celor mai valoroase creații ale poeților contem
porani, preocuparea pentru a realiza o poezie agi
tatorică, militantă, animată de patos cetățenesc.

Noul grupaj de poezii pe care îl publicăm, însu- 
mînd alături de nume ale unor poeți tineri mai cu- 
noscuți pe altele aparțini nd unor tineri care pu
blică pentru prima dată o poezie, atestă — cu ine
rentele ezitări, stîngăcii poetice ale începutului — 
receptivitatea creatoare, cunoașterea și trăirea cu 
intensitate a numeroaselor momente luminoase din 
viața noastră nouă. Cîntecele dedicate eroilor con
structori ai Hidrocentralei de pe Argeș, de Ia locu
rile de muncă ale tinerilor creatori, sau suavele, 
optimistele cîntece de dragoste, interpretarea poe
tică și îmbogățirea cu noi sensuri a eroilor unor 
opere celebre, inspirația rodnică din nesecatele 
izvoare de frumuseți ale poeziei noastre populare 
— toate acestea realizînd un portret comun al ti
nerilor care participă la concursul nostru, acela al 
optimismului, pasiunii și dragostei de muncă, pu
rității și aspirației către frumos — sînt înmănun- 
chiate în versurfle de față pe care le prezentăm 
cititorilor noștri pentru a descoperi (în versurile 
cele mai izbutite ca și in cele care nu sînt încă 
îndeajuns cizelate) acei stropi de frumusețe și lu
mină care pot anunța impresionante și multiple 
realizări viitoare.

Noua cetate a luminii
Cresc diminețile
Cresc diminețile pe Argeș In sus, 
cad zăriîe-nguste, cad detunate.
Urcușul cunoaște balade prelungi : 
cetate-a luminii, cetate I

Cresc diminețile, cresc peste munți, 
munții coboară sub tălpile noastre. 
Cetatea luminii-i un cer adunat 
lingă ferestrele țării, albastre.

Șl cerut coboară la nord și Ia sud 
scrutind șantiere, și cîmpurl, și vise î 
de brațele noastre împinsă in zbor, 
lumina coboară cu aripi deschise

Pe Argeș în jos
Pe-aici, altădată, Manole — 
spune balada și spunem noi — 
a adunat văzduhu-n cupole 
și-n aripi, 
și-apoi...

Piatra își mai aduce aminte, 
se scurge văzduhul din ea, 
piatra e atît de fierbinte 
că parcă ar fi abur de stea.

Căzură bărbații, 
căzură aci 
lingă piatra dăibinii, 
el, meșterii rece, 
nebănuind că noi vom clădi 
adevărata cetate-a luminii, 
că-i vom întrece...

Horă
Viscol de lumină, viscol cald, 
lasă-mă în tine să mă scald I 
Surpă-mi jos prăpastia de cer 
răsucită-n mine pînă ieri, 
surpă-mi noaptea sub călcîi, s-o joc 
pînă cînd s-o svîrcoli în foc 1 
Viscol de lumină, viscol cald.

Viforul cald al trupului meu
Desigur că trebuia
Să mă dezbrac de noapte,
așa
cum mă dezbrăcăm după secetă
de cămașa de bozii.
Desigur că trebuia să apară 
mai luminos și mai în afară 
viforul cald al trupului meu.

Bătrinilor, dragilor,
frați al lui Horea și Tudor, 
sună-detună vuietul greu, 
al crengilor voastre în crengile mek 
sună-detună, puternic tînjind, 
apropierea de stele.

Închinare
Ție, Partidul meu, lumina mea, 
Ție ți-aduc și inima și gîndul I 
Din zare-n zare șl din stea în ttea 
Numele tău îl dăruiesc, cîntîndu-1.

GEORGE IARIN

Cîntecele mele
Azi, fruntea mi-i cerul răsirînt în cîmpie. 
Cu visele — stele și gîndul — luceafăr. 
Bogată în aur holda să-mi fie
Cu sevele frunții în spice eu scapăr. 
Ca-n toamnă cocorii spre sudice praguri 
Combinele trec spre măriie-aprinse. 
Odată cu ele se-avîntă în larguri, 
Corăbii cu soare din mine desprinse.

DUMITRU GRIGORAȘ

Năzuință
Tn frămîntarea noastră veșnic trează,
Dînd un răspuns atîtor întrebări.
Noi năzuim s-ajungem vîrf de rază
Și stea apoi, străluminînd cărări.

VALERIU LIȚĂ

Dialogul Apei cu Omul
Saltă-mă pe brațele tale,
pe munte mă saltă.
E prea veche, prea liniștită, prea Joasă 
fuga mea argintie și-agale.
Iă-mă cu tine, du-mă pe-o-altă 
cărare, mai larg mă înclină 
pe verticale albastre, mă lasă 
pe propriile curcubee să joc. 
Trupul meu de oglindă 
vreau constelații de foc 
să aprindă.
Ia-mă cu tine 1

Vocea uriașului
Munte, munte, frunte-ntoarsă 
după mine, frunte arsă 
de singurătate și 
de ce încă nu poți Ști, 
vezi-mă Cum trec prin tlflfe 
mușchii apelor vecine, 
vezi-mă cum las în tină 
și pe la Zenit — lumină. 
Lingă răsărit mă vezi 
și pe cutnpeni de amiezi 
conjurînd cu brîu de locuri 
înclinarea ta în scocuri 
și cu brîu de fler și piatră 
trupul tău mișcat din vatră.

Pragul Casei mele arde-n 
orizont, șl mai departe : 
i-afrt deschis fereastra lîngă 
mersul stelelor pe stîncă. 
tnlră-n ea, rămîi afară 
trl, bărbatule supus, 
mă voi face stea polară 
să te chem în sUs, în sUs I 
sub zenitul frunții mele 
să rămîi, să te-ntonjOr 
cu vîrtejuri lungi de stele 
șl cu timp nemuritor. 
Timp de om — nemuritor.

GEORGE CRISTEA NlCOLESCU

Unde încep melodiile
Cînd munții apleacă spre iarnă brazii în foșnet alb, 
Cînd viscolul revarsă neliniște peste acoperișe 
Pașii se-nfig în zăpezi mai puternic. Auzi 
Cerul nenuan(at vuind între topoare și arbori — 
Efortul te zmulge din vînt și-ți deschei 
Gulerul aspru, iepădindu-ți surtucul, și-nvingi 
Osteneala pătrunsă pînă în vUeturi pe monocrome platouri.

Ziduri de sunet așterni tntre tine și soare, 
Coroanele mișcă drumuri necunoscute prin aer
Și lemnul dulce căzînd păstrează vibrații. Simfonii,
Ca de flaut, se închid între cercuri fibroase,
Necunoscute cîntece se mută în mătasea omătului. Crește 
închipuită vioară din despletitele ramuri. Șl melodii 
încă nerostite efortu-ți învăluie.

Oamenii prăbușesc înalte viori — Rezonanțe-n zăpadă, 
Cîntîndu-ți urmele. Tu, în ttrziu, obosit,
îți treci în spate toporul. Sub cerul cu-nvălmășire stelară 
Dăruiești mocnitelor ruguri răgazul acesta de seară
Cînd respirațiile sorb atîta liniște
Că poți asculta prin canalele trunchiurilor
Mișcările brațelor energice
Trecute-n melodie.

GRIGORE ARBORE

Poem
Celor ce n-au iubit cu-adevărat să le-arătăm munții și marea, 
Să le limpezim privirile cu vulturi și pescăruși I
Altfel vor pierde un timp în care arborii vor crește singuri 
tnăl(îndu-și tulpina pe care demult 
trebuia să ardă numele lor...

FLORIN COSTINESCU

Statornicie
Nicicînd nu mi-a plăcut apa la mal.
Liniștea nu sonorizează, n-are culoare.
Sub oglinzile ei strălucitoare 
Marea-șl ascunde furtuna la fund.

Freamătul doar, freamătu-n larg,
Iscat de valul în fierbere, dur,
Numai albastru, tinzînd să devină mai pur, 
Numai irizările lui m-au chemat.

GEORGE BOITOR

întoarcere
...Și pînă să vii
vîntul te cerea dintre sălcii, 
iar mările mele 
trimiteau albatroși să te caute 
la marginea orizontului...

Azi, însetat,
mi-am umplut Iar dimineața
cu zîmbetul tău ;
iar mările,
mările ard sub pîrjolul sărutului meu 
încă nedat.

FLORENTIN POPESCU

Prezența
Sînt toate orizonturtle-n ofensivă,
Sub milni metalele pînă la alb se-aprind.
Pînă-n nucleele materiei pătrunde
Căldura spiritului de partid.

E-o trecere-a bătăilor din inimi
In piatră-n ape și în Univers
Și toate-n timp devin natură vie,
Ecou în sus al pașilor în mers.

E-o trecere de-naltă tensiune
Din trup în trup, ca-n marile parăzi
Lozincile, prin probe de foc și de cărbune
In halele continuate-n străzi.

FLORIN COSTINESCU

Poem lingă pescari

Comorile de pește culese din adintUri, 
Cîntînd, ei le răstoarnă pe masa cherhanalei. 
E soarele-adunat pe pieptul lor, de umeri, 
Alăturea de inimi prea pline de-așteptare. 
Li-s palmele mai aspre de vîsle și năvoade. 
Dar bucuria muncii și cîntecul ei nou 
Ii face mai puternici și mai cutezători 
De ar putea lua pe brațe toată marea 
Și-ar legăna-o-n-noapte ca pe-un prunc.

DUMITRU GRIGORAȘ

Cîtu-i lumea
— după un motiv popular —

Cîtu-1 lumea, 
nu*i nici una 
ca iubita mea 
și luna ; 
nu mai știu, 
luna răsare 
ori iubita-ffli lese-n cale ; 
ochiul dragei înnoptează, 
cornul lunii luminează 
și-mi întinde razele 
ca iubita brațele

Dar rîzînd, 
fugi pierind 
lăsînd cercuri de argint... 
Unde-1 draga ?
S-a ascuns, 
ori e-n locul lunii, 
sus ?

E. GREGOR

Desene <Se TIA PELTZ

De-atîta bucurie...
Sînt mari stelele bolții, acuma, de s-ating, 
Lumină de lumină se leagă și mă ning.
Lumină cu lumină — se leagă și-i un vlnt 
De stele mari în mine, spre tine luinintnd. 
De-attta bucurie c-o să-mi răsări cu chipul 
Parcă-aș dori n clepsidră să stea în loc nisipul...

TRAIAN MIHÂESCU

Adolescenți
Era în clipa marelui solstițiu 
și ne rosteam iubirea repetat, 
și declaraseră caișii vară 
spre țărmul mărilor curbat i 
șl ne izbeam cu hohote de rîs 
ca-ntr-o bătaie aeriană cu zăpadă... 
Veneam adolescenți, adolescenți 
ca-n noi orașe, albă, prima stradă. 
Ne intîlnim și-n constelații, prin răspunderi, 
ca trecătorii intimi pe o stradă — 
și ne izbim cu hohote de rîs 
ca-ntr-o bătaie aeriană cu zăpadă.

ION NICULESCU

Sens
Se-aud întoarceri sub pămînt 
Singurătăți de ere se agită. 
Și parcă strigă unda unui vînt 
Fantasticele fibre de calcită.

Flori albe de cristale se înclină
Lovite de Intuneclmea-adîncă,
Și pentru-o adiere de lumină
Lovesc încremenirea scrisă-n Ștîncă.

De-aceea, poate, le aud sunind.
Petalele de gheată se agită...
Si erele ascunse sub pămint 
întorc spre soare lumea de calcită.

GEORGE BOITOR

Eliberarea Ofeliei
Cortina de pe tine o voi sparge,
Polonius I Minutul va urla
în păsări, și în măști, și în catarge —
Și vei ieși din îndoiala mea.

Se-ntunecă vertiginos cortina.
Pe umbra ta, palatul arde sur,
Și se-ntețește limpede lumina
Ofeliei, fecioara de azur.

Tu trebuie să mori, pumnalul arde 
în cingătoare — roșu — asmuțind, 
Spre regele nebun, terori de moarte.
De nu ești el, ești tu, oricum, murind

îndoliat c brațul meu fierbinte. 
Palatul trage doliu din ecou. 
Rămine liberă peste morminte 
Ofelia gînd nou, sens nou.

ADRIAN PĂUNESCU

Cintec înainte de zori
Uzina, ca o liră cu strune de oțel, 
înalță-n noapte-un cîntec spre zori, neobosit, 
Și-i cîntecul acesta cu flacăra la fel, 
Incandescent ca pieptul din care a țîșnit.

Prin gesturi ne vorbim, oțelul ne răspunde 
Viu scînteind tn jur, ca visele din noi. 
Privind aceste brațe de oțelari, fecunde, 
întrezăresc în noapte conturul zilei noi.

FLORIN MANEA



însemnări
de la conferințele
de dare de seamă 

și alegeri 
ale organizațiilor U.T.M.
- Uzinele „Steagul 

Rosu“ si Uzinele
» 7

de tractoare-Brașov

I
5

Zilele trecute. In două importante 
uzine ale patriei noastre — Uzinele 
„Steagul roșu" și Uzinele de tractoare — 
Brașov — au avut loc conferințe pentru 
dare de seamă și alegeri U.T.M. Pregă
tite temeinic, desfășurate în săli pavoa
zate sărbătorește, ambele conferințe 
s-au distins prin nivelul înait al dezbate
rilor, prezent și în dările de seamă ale 
comitetelor U.T.M., și în discuțiile care 
au antrenat numeroși vorbitori. Anali- 
zînd activitatea acestor organizații pu
ternice — distinse cu prilejul conferințe

lor de alegeri cu Diploma de onoare a ? 
C.C. al U.T.M. — patricipanții la dezba
teri au dovedit spirit de răspundere, ma
turitate în examenul critic, grijă deose
bită pentru buna organizare'a activității 
de viitor.

Prezentînd, în pagina de față, cîteva 
imagini de la aceste conferințe, le ală- '■ 
turăm — în pagina a IV-a a ziarului nos- ■: 
tru — o descriere mai detailată, cuprin- 
zînd unele aspecte din experiența aces- ■; 
tor organizații, unele dintre problemele r 
ridicate la conferințe de tinerii vorbitori. J

MA TURITA TEA
TINEREȚII

A te bucura de succesele tineretului din uzină, ale organizației U.T.M., ca de succese care-ți 

aparțin (chiar dacă numele tău nu e trecut în darea de seamă), e sentimentul pe care forma

torul evidenfiat Iacob Vasile l-a trăit din plin de-a lungul dezbaterilor. Sentiment care — 

după cum ne-a mărturisit — te obligă... Te obligă la un aport și mai înflăcărat, mai activ, 

mai calificat, la sporirea acestor succese care sini ale tuturor și ale fiecăruia.

„Mai multă exigență, combativitate tinerească, mai multă răspundere în îndeplinirea sarcinilor 

ce ne revin!" — a fost concluzia tînărului vorbitor pe care vi-1 prezentăm — și nu numai a lui 

— după o pasională dezbatere privind contribuția tineretului din uzină la atingerea marilor obiec

tive ale producției, la strălucirea tot mai intensă a „mărcii fabricii".

1
—Răspunderile tineretului sînt mari I
Uzina noastră are o minunată tradiție, 
pe care dumneavoastră, tovarăși tineri 
făurari ai tractorului romînesc, sîntețl 
chemați s-o duceți mereu mai departe, 
să-i sporiți zi de zi strălucirea !... Rostite 
la conferința organizației U.T.M. de la 
Uzinele de tractoare, cuvintele bătrînu- 
lui meșter Ion Vizitiu —■ unul dintre cei 
mai vechi „combatanți" ai luptei pentru 
construcția tractorului romînesc — au 
cucerit sala din primele clipe. Elocventa 
cuvintelor sale — trudind o tinerească 
înflăcărare — a fost susținută prin rela
tarea cîtorva fapte și episoade eroice, 
pline de profunde semnificații, din istoria 
acestei mari cetăți metalurgice, fapte și 
episoade ce înfățișează tinerei generații 
modele vii de muncă și luptă. — Tine
rețea — a spus în încheiere tovarășul 
Vizitiu — este vîrsta marilor energii, 
vîrsta trăirii depline, pasionate, a tutu
ror clipelor vieții. Dar ea este și vîrsta 
marilor exigențe, ea nu se-mpacă — nu 
trebuie să se-mpace nici cum 1 — cu 
compromisul, cu rutina, cu abandonarea 
în fața greutăților. Piecare tînăr trebuie 
să-și ceară mai mult, cit mai mult 1 Iar 
posibilitatea de a vă fruclilica energia, 
talentele, îndrăzneala gîndirii, într-un 
mod înalt, constructiv, o aveți deschisă : 
este însăși marea operă industrială pe 
care o întreprindem, sub conducerea 
partidului nostru 1 Ropotele de aplauze 
care au însoțit cuvintele meșterului au 

sunat cu elocvența unui angajament.

Modelorul Dragu Nicu 

de la „Steagul Roșu" 

este secretarul organiza

ției de bază U.T.M. de la 

secția modelărie în lemn 

și membru a! comitetului 

U.T.M. pe uzină. Cu pri

lejul conferinței, el a 

fost distins cu Diploma 

de onoare a C.C. al 

U.T.M. In cuvînlul său, 

tov. Dragu Nicu s-a ocu

pat de munca patriotică, 

de acțiunile privind în

frumusețarea uzinei, do

meniul în care tinerelul 

din secția sa a spus, nu 

o dală, un cuvînt impor

tant...

Presorul evidențiat Enache Ștefan — căruia i s-a înmînat în ca
drul conferinței, Diploma de onoare a C.C. al U.T.M. — s-a 
ocupat pe larg, în intervenția sa, de ținuta morală care se 
impune azi tineretului, i'nsistînd asupra importanței muncii 
educative : „O muncă vie, îmbrăcată în forme interesante și 
tinerești, opusă rigidității formale, a cărei eficiență e minimă"...

La o asemenea conferință, prilejurile de a învăța, de a face schimb de experiență, de a 
medita asupra celor ailate sînt, desigur, multiple, iar delegații și invitații au folosit din plin 
aceste prilejuri... Imaginea pe care v-o prezentăm nu a fost singulară; ea poate ii multiplicată 
în sule de exemplare, cuprinzindu-i practic pe toți asistenții la conferința de Ia Uzinele 

de tractoare.
____________________________________________________________________________________________________________________ t

U Printre delegații la conferința organizației U.T.M. de la Uzi- 
I nele „Steagul Roșu" I-amîntîlnit și pe lăcătușul Percec Ștefan.

Evidențiat în întrecere și în activitatea pe linie de organizație, 
el a adus conferinței experiența ulemiștilor din secția sa, ex- 

Iperiență pe care a contrunlat-o — participind atent la dezba
teri — cu experiența altor organizații de bază, desprinzînd 

! metodele și formele de activitate cele mai bune, vrednice să 

fie extinse pe larg.

r I
s

Fotografiile din pagină rea

lizate de I. CUCU
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ÎNSEMNĂRI DE LA CONFERINȚELE 
DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI 

ALE ORGANIZAȚIILOR U. T. M. —
UZINELE „STEAGUL ROȘU“

ȘI UZINELE DE TRACTOARE-BRAȘOV

de
fost decorați

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
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zinele „Steagul Roșu , Uzinele de 
tractoare... Două embleme, două im
portante cetăți metalurgice, două 
puncte nodale pe harta socialistă a 
țării, simbolice pentru amplasarea 
și ritmul construcției noastre. File 
(ie aur In cronica anilor noștri, par

te integrantă a vastului program de industriali
zare socialistă conceput de partid, construcția 
modernului autocamion „Steagul Roșu", sau a 
tractorului romînesc, perfecționat prin 14 tipuri 
succesive, cuprind numeroase episoade eroice, în 
care fapte, personaje, evenimente se întretaie și 
se întrețes, în creșteri pline de tensiune, în e- 
tape majore care modifică — de la un an la al
tul — culorile din întregul tablou.

In peisajul acesta, tineretul ocupă un loc în
semnat. Un loc pe care s-a străduit, de-a lungul 
anilor, să-1 justifice nu numai numeric (peste 
37 la sută din constructorii de tractoare sînt ti
neri, iar la „Steagul Roșu" procentul e și mai 
înalt), ci prin fapte de muncă, printr-o contri
buție tot mai activă, mai calificată, mai matură, 
la bunul mers al producției, la avîntul între
cerii. Le-au stat pildă muncitorii vîrstnici, co
muniștii, constructori încercați și cu faimă, sub 
îndrumarea și cu sprijinul cărora, activ și pa
tern, și-au însușit și își însușesc, o dată cu „se
cretele" măiestriei în muncă, noi orizonturi mo
rale, trăsăturile care compun profilul muncito
rului înaintat al zilelor noastre. Acest schimb, 
această ne-ntreruptă transfuzie de experiență — 
experiență de muncă și viață — transmisă tine
rilor cu răbdare, dragoste, tact pedagogic, dar și 
cu legitimă exigență, e aici un lucru firesc, greu 
de desprins din peisajul cotidian al uzinei.

In opera de a ridica tineretul la înălțimea 
demnității de „muncitor" — în complexa accep
țiune contemporană a acestui cuvînt — un rol 
însemnat îl au organizațiile U.T.M. de aici, or
ganizații puternice, cuprinzind mii de membri, 
organizații cu o bogată experiență, ancorate a- 
dînc în munca și viața generației noi de cons
tructori. La temelia succeselor lor stă îndruma
rea organizațiilor de partid, îndrumare care a 
constituit, pentru organizațiile U.T.M., un per
manent și neprețuit ajutor în toate sectoarele 
activității cotidiene. Aceste succese, această ex
periență s-au reliefat cu pregnanță la recentele 
conferințe de dare de seamă și alegeri ale orga
nizațiilor U.T.M. din cele două uzine, conferințe 
care au avut loc în zilele de 2 decembrie (la 
„Steagul Roșu") și 4 decembrie (la Uzinele de 
tractoare). Cu prilejul acestor conferințe, ambele 
organizații au fost distinse cu Diploma de Onoa
re a C.C. al U.T.M. Aceeași distincție a fost în- 
mînată, individual, unui număr de 32 de tineri, 
muncitori, tehnicieni și ingineri (17 tineri de la 
„Steagul Roșu", 15 de la Uzinele de tractoare), 
răsplătind rezultatele pe care le-au dobindit în 
munca profesională și activitatea de U.T.M.

Să desprindem, pornind la conferințele amin
tite, cîteva aspecte, definitorii pentru munca a- 
eestor organizații și a membrilor lor.

dintre ei purtînd distincția de „evidențiați în în
trecere’’, la Uzinele de tractoare numărul tinerilor 
antrenați in întrecere atinge 3250 (evidențiați: a- 
proape 1000); printre ei se găsesc inovatori ai pro
ducției (80 la „Steagul Roșu’’, 210 la Uzinele 
tractoare), iar o seamă de tineri au 
cu ordine și medalii.

Ce forme, ce metode de muncă au 
nizațiile U.T.M., pentru ca, sporind

folosit orga- 
contribuția 

tinerilor la bunul mers al producției, să poată 
raporta conferințelor aceste succese ?

La baza succeselor stă, explicîndu-le, un ade
văr simplu, firesc, cunoscut tuturora, dar asupra 
căruia — după cum spunea unul dintre tinerii 
vorbitori — „nu trebuie să ostenim niciodată a 
medita" : este vorba de pasiunea în muncă a tâ
nărului strungar, lăcătuș, montor, maistru sau 
inginer, pasiune care — existentă în stare latentă 
la orice tînăr, ca o trăsătură a vîrstei înseși — 
trebuie dezvoltată, stimulată prin toate mijloa
cele. Cultivarea dragostei față de locul în care 
muncești, cultivarea mândriei muncitorești, a 
sentimentului că ești chemat să duci mai departe 
o glorioasă tradiție, ridicând la noi străluciri 
prestigiul uzinei, au stat în atenția organizațiilor 
U.T.M., imbrăcînd forme concrete, atractive, deo
sebit de fertile prin consecințele lor. Muncitori 
în vîrstă, vechi comuniști, oameni ca Eroul Mun
cii Socialiste Ilie Trandafirescu, sau Ion Vizitiu 
(Uzinele de tractoare), Iosif Stern („Steagul 
Roșu"), au evocat tinerilor, cu prilejul întîlnirilor 
organizate pe fiecare secție și sector episoade din 
istoria uzinelor, etapele majore care au decis vic
toriile, faima, peisajul zilei contemporane. Iniîl- 
niri care au captat totdeauna interesul audito
riului. (Invitat la conferința de dare de seama și 
alegeri a organizației U.T.M. de la Uzinele de 
tractoare, bătrînul muncitor Ion Vizitiu a trezit, 
prin cuvântul său, poate cel mai încordat interes 
dintre toți vorbitorii, atunci cînd, adresîndu-se 
delegaților, a adus citeva mărturii despre începu
turile tractorului românesc, despre munca 
eroică, plină de abnegație și patriotism, a acelora 
care l-au făurit. Fapte pe care tinerii le mai au
ziseră, desigur, și-n alte dăți, dar care au fost as
cultate cu vie și reculeasă atenție, descoperin- 
du-se — ca totdeauna — semnificații noi, nu o 
dată tulburătoare, adresîndu-se de-a dreptul 
inimii).

Pasiune...
Dările de seamă ale comitetelor U.T.M. din cele 

două uzine, prezentate cu prilejul conferințelor 
de dare de seamă, au insistat cu deosebire asu
pra activității tineretului în producție, analizând 
— cum era și firesc — felul în care munca orga
nizațiilor a rodit în succesele de întrecere. Nume
roșii vorbitori (30 la „Steagul Roșu", 40 la „Uzi
nele de tractoare) au dezbătut la rîndu-le serios 
și matur tocmai aceste probleme, întregindu-le 
cu experiența detaliată a organizațiilor de bază 
din secții, trecîndu-le prin filtrul părerilor și exi
gențelor personale.

Citeva cifre, elocvente pentru succesele amin
tite. Aproape 3 000 de tineri de la Uzinele „Stea
gul Roșu" participă la întrecerea socialistă, 400

...Dar la aceste uzine, „tradiția" — au arătat 
numeroși vorbitori — este, dacă se poate spune 
așa, „tradiția noului", tradiția luptei neîntrerupte, 
pline de energie, pentru promovarea și impune
rea unui „spirit modern", mereu mai modern, atît 
în concepția cît și în execuția produselor de aici. 
In biografia fiecărui tip de autocamion sau trac
tor — superior precedentului prin concepție și 
prin performanțele tehnice ridicate — intră, ca o 
coordonată obligatorie, specializarea tot mai 
înaltă, însușirea ultimelor cuceriri ale tehnicii 
mondiale. Atît organizația U.T.M. de la Uzinele 
de tractoare, cît și cea de la „Steagul Roșu", au 
situat aceste principii — dictate din viață — în 
centrul preocupărilor, al întregii activități, afec- 
tîndu-le toate formele de propagandă, mobilizare, 
sprijin, control.

Dintre acestea, un loc important l-a ocupat 
munca organizațiilor in cadrul cercurilor de ridi
care a cunoștințelor profesionale. La „Steagul 
Roșu", aceste cercuri, în număr de 78, cuprind 
1650 de tineri. Desfășurînd o vastă propagandă 
pentru atragerea de tineri cursanți, organizațiile

de bază din secții s-au îngrijit, în egală măsură, 
ca respectivele cercuri să poată capta, prin pro
gramele lor, interesul ridicat al cursanților. Legă
tura strînsă cu viața, ancorarea cercurilor în 
problematica vie a secțiilor, tematici diferențiate, 
după specificul locurilor de muncă Și după nive
lul de pregătire al colectivelor de auditori, orga
nizarea unor dezbateri cît mai fecunde, cit mai 
apropiate de miezul lucrurilor, capabile să spul
bere ultima zonă de umbră din înțelegerea lec
țiilor — iată citeva din elementele care au decis, 
în ultimă analiză, caracterul atractiv și, implicit, 
eficient, al acestor cursuri atît de utile. Tot la 
Uzinele „Steagul Roșu" vom menționa, în aceeași 
ordine de idei, cîteva forme interesante și t' ~e- 
rești, cu putere de emulație. Una dintre ele (in
trodusă, deocamdată, cu titlu de „experiență", la 
secțiile capotaj și motor) este controlul periodic 
asupra cunoștințelor tineretului, dar nu un con
trol rigid și pedant, ci atractiv, stimulând dorința 
de afirmare, ambiția sănătoasă de a ieși în frun
tea întrecerii. Despre ce este vorba ? Pe un pa
nou cu titlul „Verificați-vă cunoștințele !“ se afi
șează în fiecare luni dimineața, cîteva întrebări 
—- formulate de un colectiv de specialiști — son
dând pregătirea tehnică a tinerilor din secție. Ti
nerii sînt invitați să mediteze atent, să ceară sfa
tul cărților tehnice (li se indică și bibliografia 
concursului), apoi să-și depună răspunsurile, pină 
sâmbătă seara, la „cutia poștală" de lângă pa
nou ; răspunsurile bune sînt publicate și pre
miate, iar un articol de sinteză examinează gre
șelile, carențele în pregătire ieșite la iveală din 
celelalte răspunsuri. Experiența acestui panou 
s-a dovedit fructuoasă ; sute de tineri, dornici să 
se afirme, consultă febril bibliografia concursului, 
o dezbat împreună, fac schimb de idei, cer sfatul 
celor mai vârstnici. Citabil, pentru aceleași efecte 
stimulatoare, este și modul în care organizația 
U.T.M. de la aceeași uzină s-a îngrijit de desfă
șurarea concursurilor pe meserii — gen „Cine știe 
câștigă" — destinate muncitorilor tineri. La secții 
ca șasiu și motor — au arătat vorbitorii — con
cursurile desfășurate anul acesta au debutat cu 
o „fază de masă", fază care i-a cuprins pe toți 
tinerii ce profesau respectivele meșteșuguri; s-a 
depus, desigur, pentru aceasta, o muncă de pro
pagandă stăruitoare, care n-a contenit pînă-n 
clipa cînd ultimul indiferent sau timid nu și-a 
anunțat cu vigoare adeziunea; câștigătorii (nu
meroși la început) s-au concurat apoi între ei. se
lecția celor mai buni mergind astfel evolutiv, 
pină la faza finală; iar la fiecare dintre treptele 
concursului au fost martori, iarăși, toți tinerii, 
competițiile desfășurîndu-se in săli arhipline, 
stârnind comentarii și dezbateri aprinse ân pu
blic.

Și mai elocvente sînt cifrele de la Uzinele de 
tractoare ; 32 de concursuri pe profesii intr-un an 
(față de 8 la „Steagul roșu"), 1 800 de cititori ai 
cărții tehnice (950 la uzina cealaltă). Să ne oprim 
la acest ultim aspect. Experiența organizației 
U.T.M. de la Uzinele de tractoare in propaganda 
cărții tehnice cuprinde, pe lingă formele clasice 
(recenzii vorbite, simpozioane, vitrine cu noutăți), 
și unele forme particulare, dictate ele viață, și, de 
aceea, cît se poate de rodnice. La începutul aces
tui an, o dată cu intrarea în producție a noului 
tip de tractor — modernul „Universal 650“ — in 
toate organizațiile de bază din sectoare și secții 
au avut loc încinse dezbateri, prelungite adesea 
pină noaptea tîrziu, pentru descoperirea celor mai 
bune, mai autorizate, mai eficiente metode, apte 
să ridice nivelul tehnic al tineretului la exigen
țele superioare ale produsului nou. Participanții 
la aceste dezbateri și-au exprimat cu toții acor
dul la ideea că se impune, pentru această impor
tantă etapă din viața uzinei, o propagandă teh
nică mai înaltă ; și că pentru aceasta e necesară, 
în primul rând, smulgerea tânărului din condiția 
de simplu spectator al „vitrinei cu noutăți" sau 
din aceea de participant — mai mult sau mai 
puțin pasiv — la un simpozion unde va lua cu
vântul sau nu. O inițiativă valoroasă, plecată 
la secția prese, s-a răspândit ca o scânteie 
toată uzina. Comitetul U.T.M. de aici a hotărât 
la fiecare dintre adunările generale U.T.M. să 
recomande unui număr de tineri (după o preala
bilă consultare cu inginerii și meșterii) cărțile 
tehnice care-i pot ajuta, urmând ca la adunarea 
ulterioară ei să prezinte, în fața colegilor lor, 
scurte informări asupra celor citite, asupra con
secințelor practice ale acestor leduri.

Dar sprijinirea noului — au arătat o seamă de 
vorbitori, printre care inginerii Ion Stoica de la 
„Steagul roșu" Mihai Țoț.ea, Mihail Mălăcea, Si- 
mion Săpunaru de la Uzinele de tractoare — nu 
se poate mărgini la propaganda învățământului 
tehnic și a lecturii ; aceste acțiuni — care pre
merg și favorizează apariția noului — se cer în
tregite prin altele, care să stimuleze noul deja 
ivit, ajutindu-l să se afirme, să cucerească spa
țiu în peisajul uzinei. Sudorul Anghel Rădulescu, 
secretarul comitetului U.T.M. de la secția prese a 
Uzinelor de tractoare, a dezbătut, printre altele, 
în intervenția sa la discuțiile conferinței, pro
blema atît de importantă a sprijinirii tinerilor 
inovatori, semnalând, în sensul acesta, o întim- 

- plare nu lipsită de tâlc. La atelierul de ajustaj- 
sudură de la secția prese, doi tineri sudori, Du
mitru Boghici și Gheorghe Popescu, autorii unor 
modificări de dispozitive care reduc timpul de 
operații cu 22 minute pe fiecare tractor, au în
tâmpinat — în impunerea inovației — răceala, 
dacă nu suspiciunea unor cadre tehnice din apa
ratul atelierului. Analizând cu seriozitate inova
ția celor doi, apelând la competența specialiștilor 
— care au dat un verdict pozitiv — organizația 
U.T.M. a intervenit prompt și eficient, apărând 
punctul de vedere al tinerilor inovatori, impu- 
nîndu-l în atenția forurilor răspunzătoare. Ino
vația, aplicată, a spus un cuvânt decisiv în creș
terea productivității muncii în secție.

P?u e de mirare, în asemenea circumstanțe, că 
tineretul se afirmă ca o forță importantă în viața 
uzinei, ca un reazim de nădejde în atingerea ma
rilor obiective ale întrecerii. De altfel, de la tine
retul Uzinelor de tractoare au plecat, nu o dată, 
inițiative de muncă prestigioase (ca, de exemplu, 
cea lansată de utemiștii secției șasiu : „Să lucrăm

de 
în 
ca 
se
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Mai puțin s-a discutat, în cele două conferințe, 
despre comportarea tineretului în afara uzinei, 
în familie, pe stradă, în societate, despre necesi
tatea unei educații socialiste complexe, care să 
dezvolte sentimentul că ținuta de muncitor, de om a 
nou, nu-i o haină pe care s-o dezbraci la ieșirea I 
din schimb, ci un mod permanent de a fi. O sea- V 
mă de organizații de bază și-au consacrat adună- ■ 
rile generale unor teme ca „Prietenie, tovărășie | 
și dragoste”, „Cum sa ne gospodărim salariul și ■ 
cum să ne îmbrăcăm", „Despre comportarea ci- b 
vilizată", dar discuțiile, combative cînd abordau I 
tema imbrăcăminții, se opreau sfioase, șovăind ■ 
să apeleze la exemplul de viață, în problema prie- i 
teniei, dragostei, căsniciei. Or, tocmai într-aseme- g 
nea chestiuni delicate, tineretul are nevoie de ■ 
ghiduri, de modele de trăire, de jalone morale, n 
S-a vădit că acolo unde opinia publică e ezitat | 
să „se amestece” în viața personală a vreunui ■ 

, , . _tînăr — chiar cînd acesta se afla in momente de g 
mult), s-a referit la profilul etic al tînărului, la răscruci sufletești și avea nevoie de ajutor mai g 

mult ca oricând — consecințele au fost nu o dată I 
funeste. Tinerilor nu le este permis să acopere, ■ 
prin tăcerea lor, ce e urît sau cețos, să îngăduie | 
prin mijlocirea lor imoralitatea, decăderea, min- 8 
ciuna : soarta fiecăruia dintre ei, ținuta morală în | 
viață, e o chestiune care trebuie să-i intereseze pe I 
toți. (Bine a procedat comitetul U.T.M. al secției ■ 
prese de la Uzinele de tractoare, atunci cînd — ■ 
vădindu-se că tînărul mecanic Traian Silvășan a- I 
lunecase pe panta desfriului, punîndu-și în primei- ■ 
die căsnicia — l-a supus judecății necruțătoare b 
a colectivului. Operația de extirpare a răului a fost, I 
ce e drept, dureroasă pentru împricinat, dar ti- B 
nerii din jurul lui l-au ajutat, inițial, împotriva 
voinței sale, apoi l-au ajutat cu răbdare să se 
vindece pe deplin. Traian Silvășan și-a recuno
scut orbirea și a mulțumit din inimă celor care 
l-au ajutat).

O seamă de vorbitori, abordând, tema educației 
comuniste a tineretului, au dezbătut problemele* 
învățământului politic U.T.M., formă dintre cele* 
mai eficace pentru a ridica tineretul la înălțimea * 
demnității de „muncitor" 
noastre 
tea politică, înțelegerea drumului 
ne călăuzește înainte partidul, și 
asemenea, în < 
trăsăturile unei etici superioare 
viață, trăsături care stau, în ultimă analiză, la te- | 
melia statornicirii relațiilor noi între oameni. Vor-1 
bitorii au combătut învățământul politic cu lecții ■ 
„în general", rupte de clocotul vieții, de realitatea | 
concretă a întreprinderii și a preocupărilor tine-1 
retului, elogiind acele cercuri in care ideea filozo- 8 
fică, teoria cea mai „înaltă", e oferită în relație ■ 
strinsă cu faptul de viață apropiat înțelegerii șil 
inimii fiecăruia. Citabile, în acest sens, la Uzinele ■ 
.Steagul Roșu", cercurile ce-și desfășoară activi-1 
tatea in secțiile capotaj, forje, modelărie, șasiu, I 
montaj general, cercuri din care nu lipsesc, lingă ■ 
dezbaterea teoretică, exemplul concret care sinte- b 
tizează ideile, excursia la muzeu, vizionări colec-1 
tive de filme. •

O contribuție de preț la educația complex urna- B 
nislă a tineretului o dă, după cum se știe, cultu- | 
ra, stimularea dragostei de frumos, organizarea ’ 
inteligentă a timpului liber. Trebuie spus că atât 
la Uzinele „Steagul Roșu", 
tractoare, recolta succeselor 
ritoriu, iar temeiul acestor 
că organizațiile U.T.M. s-au 
acele forme, acele activități, care să răspundă cit.” 
mai complex — și cu cit mai valoroase consecinței 
educative — gusturilor și preferințelor manifestate* 
de tineri. „Joile tineretului" desfășurate în aer li- * 
ber, ca și excursiile în ținuturile cu monumente 
de istorie și de artă, cu frumuseți naturale sau 
corectate și sporite prin opera de construcție a 
zilelor noastre, au adunat mii de tineri, nă.s 
prietenii, născînd bucurie, născând admirație pen
tru priveliștea țării.

De asemenea, organizațiile U.T.M., colaborând 
cu conducerile cluburilor, au făcut din aceste lă-1 
cașuri veritabile palate de cultură, pentru toate ■ 
profesiile, pentru toate preferințele, pentru toatei 
talentele. In cele două uzine, cercurile de iubitori 
ai diferitelor arte (literatură, pictură, sculptură. I 
muzică, cinematografie) cuprind, la ora de față," 
sute și sute de tineri, și e interesat de notat căi 
toate aceste cercuri, fără excepție, întreprind o| 
educație estetică susținută a membrilor lor, urmă- _ 
rind inițierea organizată în artă, stimulând exa- g 
menul critic, ajutând la evoluția gustului pentru'* 
frumos treaptă cu treaptă. De asemenea, organi-l 
zațiile U.T.M. au sprijinit, prin generoasele condi-f 
ții create, afirmarea tinerilor talentați și sîrguin-■ 
cioși. (Este cazul frezorului fruntaș Ion Olteanu, I 
de la Uzinele de tractoare, care și-a deschis o 
expoziție de pictură în sala de cultură a secției ■ 
în care lucrează. Spectacolul tînărului în salopetă, ■ 
aplecat deasupra mașinii, în vreme ce la un pas I 
de el alți tovarăși de muncă, îi cercetează și-i co- I 
mentează pictura, compune o imagine caracteris- ■ 
tică anilor noștri, cînd toate drumurile de afir-1 
mare sînt deschise larg tineretului. Aceeași ima
gine ilustrează și activitatea organizației U.T.M., I 
atentă să depisteze talentele, să le sprijine evo-1 
luția). |

I
:u" și Uzi- | 
reliefat la I

Lveyc < 1. _ 
Diplo-1

I 
I
I

2 zile pe lună cu scule economisite.'“), inițiative 
a căror ștafetă a fost preluată de mii de cons
tructori, răsfrîngîndu-se adine în avîntul între
cerii.

Educația

&
Un alt capitol important, dezbătut la ambele ■ 

conferințe, capitol pasionant, în care totdeauna 
sînt o mulțime de lucruri de spus (dar în care, 
după opinia noastră, nici la „Steagul Roșu", nici 
la Uzinele de tractoare nu s-a spus, totuși, prea

sarcinile, exigențele și modalitățile educației co
muniste.

Cuvântul „disciplină" — problemă-cheie în a- 
ceastă ordine de idei, afectând însăși soarta produc
ției — a fost pronunțat de numeroși vorbitori ; 
tineri ca strungarul Vasile Ivanciu, dispecerul 
forjor Grigore Moise, maistrul Ștefan Enache 
(de la „Steagul Roșu”) sau Florea Angelescu, Ște
fan Vrîncioni, Giindisch Horst (de la Uzinele de 
tractoare) s-au referit, în această privință, la ex
periența cu valoare de etalon, aptă să fie extinsă, 
a unora din comitetele și organizațiile de bază 
U.T.M., ca și la unele insuccese, pe care le-au 
supus dezbaterii critice a adunării de delegați. In 
mare, pe planul celor două uzine, diagrama ab
sențelor și întârzierilor e — raportată la anul tre
cut — în scădere sensibilă ; dar, în contrasens cu 
aceasta, numărul învoirilor de la lucru e-n creș
tere (mai cu seamă la „Steagul Roșu”), covîrșin- 
du-l pe cel de anul trecut, ceea ce, în 
mod practic, privit prin prisma consecințelor 
în producție tinde să anuleze câștigul dobândit de 
scăderea absențelor.
exclamat, 
tori. Nu 
învoiri un 
cit cea a absențelor, abuzând de bunătatea — gre
șit înțeleasă — a unor ingineri și meșteri prea 
toleranți, cărora le vine greu să refuze ?“

Așadar, o problemă de educație, o problemă 
care vizează însăși conștiința, spiritul de răspun
dere și de morala muncitorească al adepților 
„stratagemei” cu pricina ; o problemă căreia orga
nizațiile U.T.M. vor trebui să-i acorde o atenție 
mai sporită, concentrind asupră-i, pe perioada 
care urmează, tirul de baraj al tuturor efortu
rilor.

Conferința a relevat o serie de metode eficiente, 
grație cărora, intr-o seamă de secții, dinamica 
scăderii absențelor, întârzierilor, învoirilor, e tot 
mai accelerată, ajungând adesea la zero. Metodele 
principale rămîn, după cum o probează experiența, 
munca de lămurire dusă de la 
ca și dezvoltarea unei opinii de masă pentru in
firmarea abaterilor. „Important este — sublinia, 
pe bună dreptate, un vorbitor — ca nici o aba
tere de la disciplină, oricât de mică, să nu fie 
trecută cu vederea ! Mica festă jucată meșterului, 
sau irosirea timpului de producție în câte-o plim
bare prin secție, 
stârnesc, deseori, 
ceste „fleacuri", 
pot evolua spre 
socotesc că orice 
imediat de fermitatea opiniei colective, manife
stată, după caz, prin dezbatere publică, prin pro
gramul brigăzii de agitație sau caricatura de la 
postul U.T.M. de control”. Printre formele de acti
vitate destinate stimulării opiniei colective notăm, 
ca extrem de eficiente, consfătuirile cu caracter 
de dezbatere, ilustrate cu exemple concrete, de
dicate moralei omului nou, atitudinii socialiste 
față de muncă, ținutei exemplare în toate îm
prejurările vieții. (O asemenea fructuoasă, con
sfătuire s-a organizat la Uzinele de tractoare ; 
la „Steagul Roșu", deși figura în planul de 
muncă al comitetului U.T.M., ea n-a avut loc. De 
ce ?). Rolul postului U.T.M. de control e cunoscut; 
dar important, este — după cum s-a subliniat în 
dezbateri — ca postul să nu-și restrângă activita
tea la tradiționalele caricaturi sau articole de ati
tudine ci să opereze cu mijloace multiple, adecvate 
complexității problemei. S-au remarcat, în acea
stă ordine de idei, bunele rezultate dobândite de 
„raidurile-anchetă" sau forma „Cu microfonul 
prin secții", încetățenite în practica unor posturi 
U.T.M. de control de la cele două uzine. (Despre 
rezultatele neașteptate obținute atunci cînd inviți 
nedisciplinatul să-și exprime, la microfon, „pro
fesia de credință", „motivele obiective" care l-au 
împins la abateri — urmând ca declarațiile sale 
să fie ascultate de întreaga uzină la stația de ra
dioamplificare — cineva a întocmit un bilanț 
elocvent: circa 90 la sută dintre cei chestionați 
s-au îndreptat imediat, gândul de a risca să se mai 
expună oprobiului public fiindu-le, nu o dată, 
insuportabil. încă o dovadă grăitoare a for
ței opiniei colective șt, totodată, încă un argument 
pentru o activitate de U.T.M. în forme variate, 
multiple, inspirate, eficiente).

Un accent deosebit s-a pus, în ambele confe
rințe, pe problema educației celei mai noi gene
rații de muncitori, proaspeții absolvenți ai școlii 
profesionale. Această educație — s-a arătat — 
trebuie să-nceapă anterior angajării lor în uzină, 
folosindu-se la maximum perioada practicii de 
elevi. S-a subliniat, totodată, necesitatea ca mun
ca educativă cu ucenicii și proaspeții absolvenți 
să îmbrace formele potrivite, pe măsura aluatului 
sufletesc în formare care trebuie modelat; ceea 
ce unui tânăr cu stagiu de ani și ani în uzină poți 
să i-o spui, dacă-i nevoie, răspicat, cu asprime, 
nu e recomandabil pentru ucenicul care abia acum 
își face o impresie despre uzină și legile ei; dar, 
evident, nu trebuie să lipsească nici aici exigența.

intîmplă ? —-a 
dintre vorbi- 

au făcut din

„Ce se
la conferință, unul 
cumva unii tineri

sistem, o strategie mai comodă de-

om la om,

cu mîinile-n buzunare, nu ne 
decît un surîs indulgent. Dar a- 
încurajate prin lipsa ripostei, 
abateri mai mari! Iată de ce. 
neregulă trebuie să se izbească

»»'

„CIND
In 1963, la Can

nes, Ulmul „Cînd 
vine pisica" a obți
nut 4 distincții prin
tre care și Premiul 
special al juriului.

Filmul, o reușită 
satiră, își desiășoa- 
acțiunea intr-un o- 
rășel din Moravia.

Sosirea in oraș a 
unej trupe de ac
tori deslănțuie ac
țiunea. Senzația tru
pei, pisica cu oche
lari constituie ins
trumentul cu care 
autorii filmului lup
tă împotriva rămăși
țelor educației bur
gheze din conștiin
ța oamenilor, un 
mijloc original de a 
le demasca.

Regizorul filmului 
Vojtech Jasny nu 
este necunoscut ci
nefililor din țara 
noastră care au vi
zionat Încă două din 
producțiile sale : 
...Am supraviețui!

VINE PISICA^

morții mele" și ,,Do- 
rință".

De asemenea, re
cunoaștem din dis
tribuție o serie de 
actori ca : Vlaslimil 
Brodski, Jiri Sovak 
și Jan Werich pe 
care 1-am admiral 
de curind in „Baro

nul de Miinchhau- 
sen“.

★
Tot săptămâna vii

toare va apare pe 
ecrane și filmul „Pri
mul reportaj" care a 
fost prezentat în 
cadrul Festivalului 
filmului sovietic.

Tudor (ambele serii) — ci
nemascop : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30), București (8,30; 12; 
16,30; 20), Melodia (9,30; 13,30; 
17; 20,30), Modern (9,30; 13; 
16,30; 20) ; Cavalerul Pardaill- 
an — cinemascop : Republica 
(8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
18,45; 21) ; Ucigașul și fata : 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Capitol (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21) ; Minna von Barn- 
helm : înfrățirea între popoare 
(14; 16; 18,15; 20,15), Floreasca 
16; 18,15; 20,30), Flamura (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30) ; Trei 
zile după nemurire : Grivita 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30) ; Jură- 
mîntui soldatului Pooley : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30),
Popular (15; 17; 19; 21) ; Arhi
va secretă de pe Elba : Festi
val (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Excelsior (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30) ; Misterele Parisu
lui — cinemascop : Tineretului 
(9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) ; Ucigașul plătit — cinema
scop : Victoria (9,45; 12; 14,15; 
16.30; 18.45; 21), Tomis (9,30; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30) ;
Pe Donul liniștit (seriile I și 
TT) : Central (10; 14,15; 18.30) ; 
Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Lumina (9.30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45) ; învierea

(ambele serii) : Union (16,15; 
20) ; Program pentru copii: 
(ora 10) ; Generalul : Doina 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30) ; Un 
ciclu de filme documentare : 
Timpuri Noi (de la orele 10-21 
în continuare) ; Ultimul tren

din Gun Hill : Vitan (15; 17; 
19; 20,45) ; Ultimul meu tango : 
Giulești (9,30; 11,45; 14; 16.15; 
18,30; 20,45) ; Taxiul morții : 
Cultural (16; 18; 20) ; Trage
dia optimistă — cinemascop : 
Feroviar (10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30) ; La vîrsta dragostei : 
Dacia (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21) ; Tinerii — cinemascop : 
Buzești (11; 15; 17; 19; 21) ; Te
roare în munți — cinemascop : 
Cosmos (16; 18; 20) ; Mi-am 
cumpărat un tată — cinema
scop : Bucegi (10; 12; 16; 18; 
20), Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30) ; Ah, acest tine
ret 1 : Unirea (16: 18; 20), Mio
rița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;

21) ; Bate toba — cinemascop : 
Munca (15; 17; 19; 21) ; Hara- 
kiri — cinemascop : Arta
(15,30; 18,15; 20,45) ; De la Ape- 
nini la Anzi — cinemascop : 
Moșilor (15; 17; 19; 21) ; Cuce
rirea Everestului : Viitorul 
(15; 17; 19; 21) ; Codin : Colen- 
tina (15; 17; 19; 21) .

Televiziune
Duminică 8 decembrie 1963

Orele 8,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar. 10,30 — Rețeta 
gospodinei. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. In jurul orei 12,30 
— Transmisie de la stadionul 
Republicii a întîlnirilor de fot
bal dintre echipele Rapid-Ști- 
ința-Cluj și Progresul—Crișul. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19.10 — Armonie și dans (emi
siune coregrafică). 19,40 — Fil
mul de aventuri : Gangsteri și 
filantropi. 21,10 — Duminica
omului. (Dramatizare după 
schița cu același nume de Ion 
Arieșanu). 21,30 — Muzica s-a 
îndrăgostit de Mamaia... (So
liști și melodii de muzică u- 
șoară rominească). în înche
iere — Buletin de știri, sport 
și buletin meteorologic.

I
I

I 
I

— muncitor al zilelor* 
insuflîndu-i și dezvoltîndu-i maturita- I 

luminos pe care ■ 
insuflîndu-i, de*

consens cu valorile etice enunțate, I 
iei etici superioare în muncă și-n • 

a te-1 
Vor-1

■

cit și la Uzinele de 
e bogată pe acest te- 
succese stă în faptul 

trudit să găsească

I
III I:«l

s
cție a- 

ăscînd I
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★
...Am înfățișat, în cele de mai sus, doar citeva 

fapte, cîteva dintre multele laturi ale experienței 
organizațiilor U.T.M. de la „Steagul Roșu" și Uzî 
nele de tractoare-Brașov, așa cum s-au 1 

recentele conferințe de dare de seamă și alegeri. 
Succesele acestor organizații — distinse cu 1 

ma de Onoare a C.C. al Uniunii Tineretului Mun
citor — pledează pentru o viață de organizație bo
gată în conținut, axată pe preocupările principale 
ale producției și ale tineretului însuși, exprimată 
în forme vii, atractive, eficiente.

ILIE PURCARU

h’.ngfne de» Inlllnilă In ace«ie zile Ia magatinuf „Rotnarta" din Capitală
Foto: AGERPRBS
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de schi din 
anul 1843 în

dll de cultură generală au 
dreptul anual la un concediu 
fără plată de 30 de zile calen
daristice.

ALEXANDRU
Călărași

Primul concurs 
lume s-a ținut în
Norvegia. Cel mai mare sta
dion din lume se află la Rio 
de Janeiro. El are o capaci
tate de 200 000 locuri.

MARTIN

Prima zapada Ia Sinaia (Agerpres)

e re scurt e pe

CABANELE DIN MUNȚI
VA AȘTEAPTĂ!

tot

tur-

o vechime de

Tr. Seve-ION

acestea pornește din Poia- 
Izvoarelor, urcă către Vir- 
Rîșnovei, continuă la ca-

★
amiază s-a îna- 
delegația Repu- 

Romîne con-

din 
de 

su- 
cel

de calculare a indi- 
statistici din diferite 
consfătuirea consti- 
bogat schimb de ex- 

intre statisticieni,

mulțumiri pentru 
primite cu ocazia 
sale în această

Petrolul
Con*

(Brazilia), cu 
Bahia. Me- 
terminat la 
1—1 (1—o).

★
meci dintre 

ho-

al R. D. Ger-

al 
carc-1 
Ame-

contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" 
la volei (feminin), în
tre „Steaua Roșie" 
Belgrad și Galata Sa- 
ray. Au învins spor-

POSTA 
redodiei

Primirea de către vice^reședințele
Consiliului de Miniștri,

Gogu Rădidescu, a ambasadorului

HAMZA GHEORGHE - co
muna Iablanița, raionul Or
șova.

Conform instrucțiunilor în 
vigoare elevii de la cursurile 
fără frecvență ale școlilor me-

Președintele Marii Adunări 
Naționale a R.P.R., Ștefan 
Voitec, a primit o scrisoare 
din partea dr. Johannes Dieck- 
mann, președintele Camerei 
Populare a R.D.G., în care sînt 
exprimate 
felicitările 
realegerii 
înaltă funcție.

Ministrul afacerilor externe 
al R. D. Germane, dr. Lothar 
Bolz, a trimis ministrului afa
cerilor externe al R. P. Ro- 
mîne, Corneliu Mănescu, o 
telegramă de mulțumire pen
tru felicitările transmise cu 
ocazia numirii sale din nou în 
funcția de ministru al aface
rilor externe 
mane.

Sîmbătă la 
poiat în țară 
blicii Populare 
dusă de Gheorghe Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care a parti
cipat la funeraliile fostului 
președinte al S.U.A., John F. 
Kennedy. In drum spre țară, 
delegația s-a oprit la Londra

> teura «nan ansaa

unde a avut întrevederi cu 
oameni de stat ai Angliei.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Mihail Florescu, 
Dumitru Simulescu, miniștri, 
"Emanoil Florescu, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față ministrul 
S.U.A. la București, William 
A. Crawford și ministrul Ma
rii Britanii la București, Ja
mes Dalton Murray.

★
Sîmbătă au luat sfîrșit lu

crările celei de-a treia consfă
tuiri științifice de statistică.

Referatele și comunicările 
prezentate s-au ocupat de me
todologia 
catorilor 
ramuri, 
tuind un 
periență 
economiști, matematicieni, cer
cetători și cadre didactice de 
specialitate.

Uniunii Bîrmane

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Populare Romine, Gogu Radu
lescu, a primit sîmbătă 7 de
cembrie 1963 în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii Bir- 
mane la București, U Pe Kin, 
în legătură cu plecarea sa de
finitivă din Republica Popu
lară Romînă.

de experiență
(de Ia corespondentul

literar ,,Mihail Sado* 
de la Fabrica de rul- 

a organizat 
experiență cu

ALEXANDRU TEODORES- 
CU — Timișoara

în U.R.S.S. la construirea 
mai multor obiective indus
triale au fost folosite cu 
succes noi dispozitive de prin
dere cu comanda de la distan
ță, realizate de mai multe or
ganizații de resort din Volgo
grad. Cu ajutorul acestor 
dispozitive, legarea elemente
lor de construcții la o mare 
înălțime poate fi executată 
fără participarea mentorilor.

ELENA STAN — Craiova, 
PETRE IONESCU — Arad

La cursurile serale ale dife
ritelor facultăți tehnice se 
pot înscrie muncitori calificați, 
maiștri, tehnicieni proiectanți, 
tehnologi, laboranț* din indus
trie, agricultură, silvicultură, 
transporturi, construcții, 
institutele de proiectări, 
cercetări și de învățămînt 
perj or cu 
puțin trei ani în specialitate.

p 
o
R
T

MARIN 
rin

Codul muncii prevede că, 
neînțelegerile în legătură cu 
încheierea, executarea și des
facerea contractului indivi
dual de muncă, dintre anga
jați șl acela care angajează, 
sint litigii dc muncă și se so

luționează de către :
• a) Comisiile 
marca litigiilor

b) Comitetul 
întreprindere

c) Instanțele
d) Organele

ierarhic superioare.

a în fiecare an, 
Valea Prahovei se 
pregătește pentru 
primirea oaspeți
lor sezonului de 
iarnă. In scopul 
oferirii unor con

diții cit mai bune de odihnă 
și recreiere, întreprinderea re
gională a stațiunilor balneo
climaterice Sinaia a întreprins 
acțiuni în vederea dotării și a- 
menajării cabanelor din Masi
vul Bucegi.

Astfel, cabanele Bolboci, 
Babele, Piatra Arsă șt Scro
poasa au fost înzestrate cu not 
materiale necesare unei mai 
bune cazări a turiștilor. Prin 
instalarea a peste 5 km. de 
cablu, cabana Muntele Roșu 
beneficiază acum de comuni
cație telefonică, fiind racor
data la linia curentă de tele
foane.

Pînă de curînd, încălzirea la 
cabanele Scropoasa și Cămi
nul Alpin se făcea cu lemne. 
Incepînd din acest sezon, va 
fi introdus un sistem de în
călzire modern. La cabana 
Padina, unul dintre cele mai 
solicitate locuri de popas ale 
masivului, s-au terminat de 
curînd lucrările pentru ame
najarea corpului 2 și s-au 
efectuat unele reparații. Toto
dată cabana a fost dotată cu 
mobilier nou. In felul acesta 
s-a mărit capacitatea de găz-

duire a cabanei, sporindu-se 
în același timp și confortul. Și 
„bătrîna” Peșteră a lalomi- 
cioarei a fost întinerită: po
dețele și scările sale interi
oare au fost reparate sau rea- 
menajate. In ceea ce privește 
orientarea turiștilor, marcajele 
s-au reînnoit.

Aprovizionarea cabanelor cu 
alimente și lemne, ca și 
accesul turiștilor s-au îm
bunătățit prin construirea 
și amenajarea de noi drumuri 
și trasee de munte. Unul din-

bilități de cazare și masă cum 
sint Babele, Peștera, Piatra 
Arsă, Poiana Stinii, Căminul 
Alpin, Gura Diham, Muntele 
Roșu etc., Revelionul va fi or
ganizat de către I.R.S.B.C., iar 
la cele mici, unde există doar 
bufete, I.R.S.B.C.-ul pune la 
dispoziția întreprinderilor sau 
grupelor de turiști spațiul, 
cazarea și o parte din alimen
te, urmînd ca restul să fie 
susținut de diferiții organiza
tori. Timpul afectat pentru a- 
ceasta este de la două la cinci

Astăzi Se desfășoa
ră meciurile -din co
drul ultimei etape o 
turului campionatului 
cat. A de fotbal. In 
Capitală, pe stadionul 
Republicii, se dispută 
în cuplaj jocurile : 
Rapid — Știința Cluj
(ora 12,30) și Pro
gresul—Crișul Oradea 
(01a 14,15). Iată pro
gramul întîlnirilor din 
provincie: Steagul Ro
șu Brașov—Dinamo 
București; 
Pjoiești—Farul

va face pe programul 
I cu începere de la 
ora 14,45

★
In primul meci 

turneului pe 
întreprinde în 
rica de sud, selecțio
nata cluburilor Di
namo din U.R.S.S, din 
care fac parte nume
roși jucători ai echi
pei olimpice sovie
tice, a jucat în orașul 
Salvador 
formația 
ciul s-a 
egalitate:

s
SCURT • |

I
I

iugoslave

Noutâti literare

tre
na 
ful 
bana Vînători și se oprește la 
cabana Diham. Alte două tra
see încep din Vîrful Dihamu- 
lui; primul avînd ca punct 
terminus cabana Scropoasa, 
iar cel de al doilea, după ce 
trece pe la cabanele Piatra 
Arsă și Babele, coboară pe fi
rul Văii Caraiman pînă la a- 
proximativ 500 m de cabana 
cu același nume. O noutate o 
constituie și faptul că, dato
rită acestor trasee, aprovizio
narea se face acum cu mij
loace de transport moderne.

Și anul acesta, în afară de 
cazarea amatorilor de turism 
ocazionali, la cabane se organi
zează petrecerea Revelionului. 
La cabanele cu mai mari posi-

zile, rămînînd la latitudinea 
turiștilor.

Cabana Padina va fi anul a- 
cesta locul în care își vor pe
trece vacanța de iarnă și Anul 
Nou elevii Școlii sportive din 
Constanța ,care vor avea la 
dispoziție 12 zile de recreație 
și distracție. Incepînd de la 
sfîrșitul lunii ianuarie și pînă 
în a doua jumătate a lunii 
februarie cabanele Peștera, 
Padina, Babele, Piatra Arsă 
ș.a. așteaptă sosirea a 800-1 000 
de studenți care-și vor petrece 
zilele de neuitat ale vacanței 
în frumosul decor al munților.

După cum se vede „Bucegii" 
sînt gata de primire. Potecile 
șerpuitoare, piscurile semețe, 
cabanele vă așteaptă. Drum 
bun și odihnă plăcută 1

S. UNGUREANU

stanța; Științastanța; Știința Timi
șoara — Siderurgistul 
Galați; UT. Arad — 
C.S.M.S. Iași. Jocul 
Dinamo Pitești—Stea
ua a fost amînat pen
tru 25 decembrie.

Stațiile noastre de 
radio vor transmite 
alternativ, dc la Bucu
rești și Brașov, repri
za a doua a meciuri
lor Progresul— Crișul 
și Steagul Roșu—Di
namo. Transmisia

Primul 
selecționatele de 
chei pe gheață ale R.F. 
Germane și R.D. Ger
mane pentru desem
narea formației care 
va reprezenta echipa 
unită a Germanici la 
Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck, s-a dispu
tat în orașul Fuessen 
(R.F.G.) încheindu-se 
cu un rezultat de ega
litate: 4—4 (2—
o—1; 2—2). Al doilea 
joc se dispută astăzi 
la Seclenbindcr—halle 
din Berlinul democrat.

La Istanbul s-a des
fășurat primul meci

tivele
3—2 (15—8; 8—15;
8—15; 15—6; 15—9). 
Returul se joacă 
la Istanbul.

★
In semifinalele 

neului internațional 
de tenis de la Mel
bourne, australianul 
Fred Stolle l-a învins 
cu 4—6; 6—1; 6—o; 
6—3 pe Neale Fraser. 
Stolle va întîlni în fi
nală pe Denis Ralston 
(S.U.A.), care l-a eli
minat cu 7—5; 2—6; 
11—9; 14—12 pc
Mike Sangster (An
glia).

I
I
I
I
I

pentru soluțio- 
de muncă; 
sindicatului pe 
sau instituție ; 
judecătorești ; 
administrative

Printre noutățile pe care li
brăriile le pun la îndemîna 
cumpărătorilor în această lună, 
se află „Cînlecul lebedei", ulti
mul volum din ciclul „Comedia 
modernă" de J. Galsworthy, 
volumul II din „Opera poetică 
a lui Maiakovski” în traducerea 
lui Cicerone Theodorescu, car
tea alpinistului Rudolph Fritz 
intitulallă : „Vîrfuri fără zei", 
un volum cuprinzînd romanele 
„Călugărița", „Nepotul lui Ra
meau" și „Jacques fatalistul" 
de Diderot.

Certitudinea împl
(Urmare din pag. I)

locuri, că în anul acesta tabe
rele de la munte sau de la 
mato au primit 12 000 de stu
denți

Acestea toate au făcut ca 
cei doi copii gemeni ai munci
torului Radu Silvestru, Mo
nica ți Constantin, să devină 
studenți într-un institut 
vățămînt superior.

De aceea muncitorul 
Silvestru a spus în fața
toriților în seara aceea : „Tră-

de în-

Radu 
sătbă-

lese momente fericite pentru un 
părinte. Copiii mei, acum stu- 
denți, alături de voi, își sărbă
toresc împlinirea a 18 ani. Sîn- 
teți o generație fericită, pen
tru că ați crescut și trăiți în a- 
nii socialismului, înconjurați de 
grija permanentă a partidului. 
Trebuie să învățați temeinic și 
cu sîrguință, pentru a contri
bui la ridicarea pe o nouă 
treaptă a economiei patriei, a 
culturii ei”.

IAȘI 
nostru)

Cercul 
veanu“
menți din Bîrlad 
un schimb de 
cercul literar de la Uzinele de 
tractoare din Brașov.

în cadrul întîlnirii -— care a 
avut loc la Brașov — au fost 
citite lucrări din ambele cercuri. 
Pentru viitor s-au stabilit o se
rie de acțiuni care să permită 
o strînsă colaborare între cele 
două cercuri literare și o cu
noaștere reciprocă a muncii și 
creațiilor membrilor acestora.

Artiștii in mijlocul 
muncitorilor

Ieri după-amiază în sala de 
spectacole a Uzinei de lamina
te neferoase „Laromet" An
samblul folcloric de cîntece și 
dansuri al Sfatului Popular al 
Capitalei a prezentat în fa
ța muncitorilor spectacolul 
„Pe-un picior de plai". Spec
tacolul, a cărui direcție artis
tică este semnată de Viorel 
Doboș, laureat al Premiului 
de Stat, a fost apreciat de cei 
peste 700 de muncitori.

Tablourile „Haiducii", „Cio
banii" și „Nuntă olteneas
că" au fost răsplătite cu înde
lungi aplauze. Oaspeții au fost 
invitați să mai revină în mij
locul muncitorilor.

—

ÎN TURNEU

(Agerpres)

din agricultură

interprefi Ion Aposte, 
Durnilrescu și Vlad Ni-

Din literatura originală citi
torii vor găsi în librării noul 
roman al lui M. Beniuc „Dispa
riția unui om de rî’nd" și un ro
man științifico-fantastic de Ser
giu Fărcășan, intitulat „Atacul 
cesiumiștilor".

Cu ocazia sărbătorilor de iar
nă, în librării se vor găsi cărți 
poștale cu reproduceri în culori 
după Aman, Grigorescu, Lu- 
chian, un variat sortiment de 
calendare, agende și materiale 
pentru școlari.

(Agerpres)

Au luat cuvintul și cițiva 
dintre tinerii ce vor fi sărbăto
riți în anul acesta exprimîn- 
du-și dorința de a-și însuși cit 
mai temeinic cunoștințele pre
date. Apoi, pentru cei 100 de 
tineri aflați în pragul majora
tului, membri ai formațiilor ar
tistice ale Casei de cultură a 
studenților au prezentat un 
spectacol de varietăți alcătuit 
din melodii de muzică ușoară, 
recitări, scheciuri și cuplete. A 
fost o seară de la care tinerii 
de 18 ani vor păstra amintiri 
frumoase.

ȘCOALA ȘANTIERULUI
{Ui marc din pag. t)

nr. 4 (ing. șef Romeo Drago- 
mirescu) de a alcătui două 
echipe de elevi — una din 
zugravi și una din mozaicari 
care lucrează sub conducerea 
muncitorilor Bănică Ștefan și, 
respectiv. lancu Ilie, Cei 34 
de ucenici, avînd front de 
lucru independent, au posibi- 
litafea să muncească efectiv, 
să fol tsească astfel într-o mă
sură sporită orele de practică 
și să aibă satisfacția realizării 
unor lucrări cu forțele lor 
proprii.

Cu t-dul altfel este privită 
practica ucenicilor la I.C.M. 5, 
la unele șantiere ale I.C.M. 4 
și I.C.M. 3. Preocuparea con
ducerilor acestor întreprinderi 
și șantiere s-a redus doar la 
repartizarea elevilor la diferi
te echipe. Dar și acest lucru 
s-a făcut la întâmplare. Nu-i 
de mirare în acest c iz că, în
tregind pe șeful șantierului 
nr. 3 — rajurei finginer Klo- 
potov Igor), cît și pe conducă
torii altor șantiere din I.C.M. 5 
și I.C.M. 3 despre elegii prac- 
ticanți am primit același răs
puns :

— întrebați Ia „organizarea 
muncii"... Ei știu, ei se ocu
pă... Intr-adevăr, la „organi
zarea muițeii" cile un norma- 
tor, în unele cazuri chiar nor- 
matorul-șef, răspunde de ac
tivitatea elevilor. Dar preocu
parea acestuia se reduce doai 
la centralizarea fișelor de 
pontaj, primite de la echipe, 
la tinerea evidenței orelor lu
crate de elevi pe șantier.

Am întâlnit pe aceste șan
tiere multe neajunsuri privind 
practica elevilor, situații care

reclamau o rezolvare compe
tentă și imediată. La șantie
rul 3 — Pajurei al I.C.M. 5 — 
unii șefi de echipe n-au vrut 
să primească la lucru pe ele
vii repartizați, alți elevi au 
fost repartizați la echipe care 
nici nu mai există pe șantier; 
Ia șantierul Oltenița al I.C.M. 3 
— unii maiștri, ca Busuioc 
Gheorghe, au'o atitudine ne
corespunzătoare, urîtă, față 
de elevi. La multe șantiere 
elevii sînt folosiți doar la 
munci necalificate.

Cine trebuie să se ocupe de 
rezolvarea unor astfel de pro
bleme ? Cmc se ocupă din 
partea acestor șantiere de con
ținutul practicii ucenicilor, de 
organizarea activității lor ?

— întrebați...
La cine anume ?... rămîne 

să precizeze D.G.C.M., care 
are datoria să atragă atenția 
întreprinderilor și șantierelor 
sale asupra răspunderilor ce 
le revin în pregătirea viitori
lor constructori.

toți“ 

dar ce aime ?

Zilele trecute, comisia Școlii 
profesionale a D.G.C.M. de în
drumare și control a practicii 
în producție a analizat, în 
urma vizitării tuturor locuri 
lor dc practică, modul cum se 
desfășoară această activitate a 
elevilor. Cei 17 profesori de 
tehnologia meseriei și maiștri- 
instructori au constatat cu sa
tisfacție că în toate cele 5 în
treprinderi de construcții- 
montaje, in întreprinderea de

utilaje transporturi (I.U.T.) cît 
și în întreprinderile de mate
riale și construcții elevii din 
anii II și III lucrează. Acesta 
e un lucru foarte important, 
deoarece numai participînd 
efectiv în procesul de produc
ție, elevii pot Căpăta cunoștin
țe bogate.

Și comisia, a cărei sarcină 
este să vegheze la buna orga
nizare și desfășurare a prac
ticii, s-a oprit aici, la simpla 
constatare că „elevii lucrează". 
Dar ce anume lucrează ei ? 
Cum lucrează ? In ce măsură 
munca pe care o depun con
tribuie la buna lor pregătire? 
Dacă comisia s-ar fi oprit, așa 
cum avea datoria s-o facă, și 
asupra acestor întrebări, iată 
ce ar fi putut constata t

Bunăoară, pe șantierele din 
Balta Albă, elevii montatori 
de prefabricate lucrează mai 
mult ca zidari, deoarece aici 
se execută un volum restrîns 
de lucrări în specialitatea lor. 
De asemenea, mulți elevi sînt 
repartizați în practică la exe
cutarea grupurilor sociale 
unde lucrează „de toate", dar 
foarte puțin legate de meseria 
pentru care se pregătesc. în 
aceiași situație sînt elevii 
dulgheri repartizați pe șan
tierele „Sergent Nițu Vasile" 
(I.C.M. 4).

Timp de o lună de zile, ei au 
fost puși să repare lăzi, deși 
viitoarea lor muncă va fi exe
cutarea cofrajelor. Chiar a- 
tunci cînd lucrează „în mese
rie", practica are un conținut 
sărac. Iată, de pildă, elevii 
electricieni și instalatori sînt 
puși să execute doar operații 
pregăti'oare. de executare în 
pereți a lăcașurilor pentru

sîrmă și țevî. La fel, elevilor 
zugravi, vopsitori, din unele 
echipe nu li se dă altă muncă 
decît aceea de a strecura vop
seaua, sau operații premergă
toare (chituire, grunduire). în 
cele mai fericite cazuri, des
tul de rare, ei au făcut și lu
crări de vopsitorie, doar „pri
ma mînă", deși în luna iunie 
acești elevi vor susține exa
menul de muncitor calificat 
în meseria 'de vopsitor.

Am notat doar cîteva din 
situațiile de acest fel întîlnite 
în vizita noastră prin șantiere 
Sînt destule însă pentru a 
ilustra un neajuns principal 
al instruirii practice a viito
rilor constructori. în ceea ce 
privește conținutul, practica 
se desfășoară dezorganizat, 
fără obiective și scopuri pre
cis conturate. Elevii lucrează, 
în cele mai multe cazuri, la 
întîmplare, ceea ce se nime
rește. Practica celor veniți 
pentru prima dată pe șantier 
nu se deosebește cu nimic, 
nici cantitativ, nici calitativ, 
de cea pe care o fac colegii 
lor mai mari, aflați la a doua 
perioadă de practică. Nu exis
tă o eșalonare, o gradare logi
că a lucrărilor I3 care sînt 
antrenați elevii.

Și toate acestea își găsesc 
explicație în faptul că aici nu 
se respectă programa pentru 
organizarea practicii elevilor.

Grifa fraților 
mai mari

Deși au avut de discutat 
multe lucruri privind activi
tatea de un an de zile a or

ganizației, utemiștii care lu
crează pe șantierul 4 al I.C.M. 1 
au consacrat și ucenicilor o 
parte din dezbaterile adunării 
lor de dare de seamă și ale
geri. Au procedat bine deoa
rece ucenicii care astăzi fac 
practică alături de el, și care 
la această adunare au parti
cipat ca invitați, vor fi, nu 
peste mult timp, membri ai 
organizației lor, tovarășii lor 
de muncă. Și în darea de sea
mă prezentată de inginerul 
Vasile Nacea, secretarul orga
nizației U.T.M., s-a vorbit des
pre munca ucenicilor. S-a fă
cut o analiză minuțioasă a 
preocupării organizației U.T.M. 
față de elevii care fac prac
tică pe șantier. S-au amintit 
multe realizări frumoase ob
ținute în această privință; 
elevii sînt antrenați la activi
tățile cultural-educative, care 
au loc la clubul șantierului, ei 
participă la adunările organi
zației U.T.M. a șantierului, la 
acțiunile patriotice ale tineri
lor muncitori. Multe acțiuni, 
— întîlhiri ale elevilor cu ti
neri evidențiați în producție, 
vizionarea în colectiv a unor 
spectacole etc., au fost orga
nizate în colaborare cu orga
nizația U.T.M. a școlii. Totuși, 
utemiștii de pe acest șantier 
nu s-au declarat pe deplin 
mulțumiți și au hotărît pe 
viitor să sporească mai mult 
preocuparea față de elevii 
practicanți, stabilind în aceas
tă direcție sarcini concrete.

Preocupări asemănătoare au 
și utemiștii de pe șantierul 
nr. 4 (I.C.M. 2) unde uce
nicii se bucură, de asemenea, 
de atenția și grija tinerilor 
muncitori. Deseori, în pauzele 
de prînz, pe șantierul nr. 4, 
tinerii muncitori stau de vor
bă cu elevii, despre munca

lor, arătîndu*le cum au reușit 
să învețe meseria, cum izbu
tesc să dea lucrări de bună 
calitate. Asemenea discuții a- 
propiate, calde, au dat roade 
și în cazul unor abateri pe 
care le mai săvîrșeau unii 
elevi. Tinerii muncitori le-au 
arătat elevilor ce înseamnă să 
lipsească de la muncă, ce ur
mări poate avea pentru ei 
faptul că nu folosesc pe de
plin timpul de practică.

De la începutul acestui an 
școlar, sarcina de a se ocupa 
de organizația U.T.M. din 
școala profesională a fost tre
cută, cum era și firesc, comi
tetului U.T.M. — Construcții. 
De la bun început, comitetul 
U.T.M. — Construcții a pornit 
la îndeplinirea acestor sarcini 
cu multă răspundere, acordînd 
atenție îndeosebi activității 
elevilor pe șantiere. La îndru
marea comitetului de partid, 
au fost stabilite o seamă de 
măsuri menite să întărească 
legătura dintre organizația 
U.T.M. a școlii și organizațiile 
U.T.M. de pe șantierele de 
construcții, să sporească preo
cuparea acestora din urmă 
față de munca și viața elevi
lor aflați la practică. Comite
tele organizațiilor U.T.M. de 
pe șantiere au fost îndrumate 
să manifeste mai mult interes 
față de activitatea ucenicilor, 
să mobilizeze pe tinerii mun
citori cei mai harnici, de a se 
ocupa cu grijă de viitorii lor 
tovarăși de muncă, pentru ca 
aceștia să-și însușească te
meinic meseria, și să-și însu
șească trăsăturile muncitoru
lui constructor. Din păcate, 
însă nu S-a urmărit și modul 
cum au fost aplicate aceste 
îndrumări.

Una din măsurile întreprin
se de comitetul U.T.M. — Con
strucții în privința desfășurării 
practicii ucenicilor este aceea 
că au fost constituite cinci co

Muncitoarea Elena Negrei 
— din sec(ia montaj a Uzi
nei „Eleclroprecizia" din 
Săcele, se ocupă cu multă a- 
tenjie de îndrumarea elevi
lor școlii medii din localita

te, veniti în practică.

Echipa de teatru a căminului 
cultural din comuna Ghimpe- 
jeni, raionul Drăgăneșli-Olt, 
condusă de tinerii profesori 
Vlada Anghelescu și Ion Lată- 
re(u, a poposit în cîleva comu
ne din raion, cu piesa „Lanțul 
manevrelor”.

Colectiviștii din Ghimpefeni, 
Titulești, Atîrnați și alte sale, 
i-au răsplătit cu vii aplauze pe 
tinerii 
Maria 
colae.

ION ȘTEFAN
profesor

Mersul lucrărilor

In toate regiunile continuă 
pregătirile pentru asigurarea 
în anul viitor a unei recolte 
sporite. Potrivit datelor Con
siliului Superior al Agricul
turii, arăturile adînci de toam
nă, principala lucrare din a- 
ceastă perioadă, au fost efec
tuate pe circa 4 000 000 hecta
re, ceea ce reprezintă peste 95 
la sută din suprafețele prevă
zute. Față de toamna trecută 
acum a fost arată o suprafață 
cu 520 000 hectare mai mare.

Gospodăriile agricole de stat 
din 14 regiuni și gospodăriile

colective din 10 regiuni au 
terminat arăturile pe întreaga 
suprafață prevăzută. Concomi
tent au fost încorporate în sol 
însemnate cantități de îngră
șăminte naturale și chimice.

In întreaga țară continuă 
lucrările pentru extinderea vi
ilor și livezilor. La plantările 
de pomi, rezultate mai bune 
au fost obținute în regiunile 
Argeș, Cluj, Maramureș și Ba
nat, iar la desfundarea terenu
rilor pentru plantările de vil 
în regiunile Galați, Banat, Su
ceava, Bacău și Iași.

Unitățile agricole socialiste 
au semănat spanac, salată și 
stufat pe 7 000 hectare și fac

lective (cuprinzînd zece cadre 
didactice de Ia școală, zece 
Ingineri din D.G.C.M. și cinci 
membri ai comitetului U.T.M. 
—■ Construcții). Pe baza unei 
tematici, aceste colective re
partizate pe întreprinderi, 
timp de o lună de zile s-au 
deplasat pe șantiere și au ana
lizat sub toate aspectele acti
vitatea și comportarea elevi
lor, modul cum sînt ajutați de 
către întreprinderi și de către 
organizațiile U.T.M. să-și în
sușească în practică cunoș
tințele.

In planul de desfășurare a 
acestei acțiuni s-a prevăzut 
organizarea unor ședințe la 
nivelul întreprinderilor, în 
care, pe baza constatărilor 
făcute de membrii acestor co
lective, să fie analizat modul 
de desfășurare a practicii, să 
se stabilească măsuri pentru 
îmbunătățirea practicii elevi
lor, urmînd ca pînă la 15 no
iembrie să aibă loc la nivelul 
comitetului U.T.M. — Con
strucții o analiză a activității 
desfășurate de către organiza
țiile U.T.M. în sprijinul pre
gătirii viitorilor constructori. 
Deși termenele stabilite au tre
cut de mult, aceste analize nu 
s-au făcut însă decît în cadrul 
întreprinderilor amintite; res
tul colectivelor s-au mulțumit 
doar să viziteze și să constate.

Comitetul U.T.M. — Con
strucții a luat o măsură 
bună, dar ca să se ob
țină rezultatele așteptate tre
buie să ducă această acțiune 
pînă la capăt. în acest sens, 
toate colectivele alcătuite tre
buie să efectueze în fiecare 
din întreprinderile stabilite o 
analiză atentă a muncii ele
vilor, să stabilească împreună 
cu conducerile acestora și cu 
organizațiile U.T.M. măsurile 
cele mai adecvate pentru îm
bunătățirea activității practice 
a elevilor.

însămînțări în răsadnițe și alte 
lucrări pentru a obține canti
tăți mai mari de legume în 
cursul iernii și primăvara, cit 
mai timpuriu.

In aceste zile, unitățile agri
cole socialiste se aprovizionea
ză cu semințe din soiuri va
loroase pentru unele culturi de 
legume și cu sămînță dublu 
hioridă de porumb.

După terminarea lucrărilor 
agricole în cîmp în toate uni
tățile agricole socialiste a în
ceput revizuirea și repararea 
mașinilor și utilajelor ce vor 
fi folosite la efectuarea lucră
rilor agricole în primăvara a- 
nului viitor.

(Agerpres)
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Convorbirile ministrului
R. P. Romîne în Brazilia

Sesiunea O. N. U.

R.P. Romine cu privire

la educarea tineretului
NEW YORK 

special Agerpres 
droaie transmite : 
țări — Ghana,

7 Trimisul 
C. Alexan- 

Patru noi 
Mauritania, 

Nigeria și Senegalul au deve
nit coautoare ale proiectului 
de declarație asupra promo
vării în rîndurile tineretului a 
idealurilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între po
poare. Astfel, numărul coauto
rilor proiectului de declarație, 
inițiat de R. P. Romînă, se ri
dică la 10 state : Afganistan, 
Algeria, Cambodgia, CamerBn, 
Ceylon, Ghana, Mali, Mauri
tania, Nigeria, Senegal. Dele
gatul Togoului a anunțat că 
va deveni și el coautor.

In ședința din 6 decembrie 
a Comitetului nr. 3, care a luat 
în dezbatere proiectul de de
clarație prezentat de delega-

—9—

Sn Comitetul nr. 2
NEW YORK 7. — Trimisul 

special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: In Comite
tul pentru problemele econo
mice și financiare (nr. 2) al 
Adunării Generale a O.N.U. 
au început dezbaterile asupra 
folosirii în scopuri pașnice a 
resurselor care ar urma să 
devină disponibile prin înfăp
tuirea dezarmării. în discuția 
Comitetului se află două pro
iecte de rezoluție. Unul pro
pus de U.R.S.S. împreună cu 
Statele Unite, celălalt prezen
tat de Nigeria.

Ambele proiecte de rezolu
ție au fost salutate de dele
gații care au luat cuvîntul în 
prima zi a dezbaterilor. Multi 
dintre ei au declarat că le 
sprijină pe amîndouă și că vor 
vota în favoarea lor.

Calea concretă și eficientă 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de pace ale întregii omeniri 
este dezarmarea generală și 
totală, a declarat Emeric Dim- 
bu, reprezentantul delegației 
R. P. Romîne, în intervenția 
sa. înfăptuirea acestui dezi
derat al omenirii ar permite 
folosirea uriașelor resurse ma
teriale și umane, absorbite în 
prezent de cursa înarmărilor, 
în scopul accelerării progre
sului material și cultural al 
popoarelor, pentru învingerea 
bolilor, foametei și sărăciei. A- 
nual, a continuat vorbitorul, 
sc cheltuiesc 120 de miliarde 
de dolari pentru înarmare.

Romînia a depus și va de
pune și în viitor eforturi sus
ținute în cadrul Comitetului 
celor 18 state de la Geneva 
pentru sprijinirea măsurilor 
care să ducă la o dezarmare 
generală și totală. Acordînd o 
importanță deosebită proble
melor economice și sociale ale 
dezarmării, poporul romîn și-a 
dat adeziunea la toate hotărl- 
rile luate și la măsurile adop
tate pentru a ușura rezolva
rea acestor probleme.

In încheiere, reprezentantul 
R. P. Romîne a subliniat că 
delegația țării noastre apre
ciază eforturile depuse de U- 
niunea Sovietică și Statele U- 
nite, precum și de Nigeria, în 
elaborarea proiectelor de re
zoluție, și va vota în favoarea 
ambelor documente.

ția romînă, reprezentanta Po
loniei a declarat: „Proiectul 
este consecința logică a obli
gațiilor pe care toate statele 
și le-au asumat intrînd în 
O.N.U. și aprobînd o serie de 
documente importante ale Or
ganizației, începînd cu Carta".

Reprezentanta Danemarcei a 
arătat că țara sa este intere
sată în promovarea prieteniei 
între tineri, în educarea tine
retului în spiritul înțelegerii 
internaționale. Adoptarea unei 
declarații, a spus ea^ rfecesită 
mai întîi avizul guvernelor și 
un studiu atent din partea a- 
cestora. Un punct de vedere 
similar a fost exprimat și de 
reprezentanta Olandei.

Reprezentantul Marocului a 
declarat că promovarea păcii 
și înțelegerii între popoare 
are sfere de aplicare și în edu
carea tinerei generații, care 
trebuie să fie crescută într-o 
atmosferă sănătoasă. „Ceea ce 
are importanță, a continuat el, 
este ca să se adopte măsuri 
practice în această direcție și 
de aceea sprijinim principiile 
proiectului de declarație”.

Reprezentantul Columbiei, 
care a urmat la cuvînt, a spus: 
„Dacă vrem să evităm războiul 
pentru generațiile viitoare, tre
buie să ne ocupăm de educa
rea tineretului în spiritul idei
lor păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare. 
De aceea sîntem de acord cu 
prevederile proiectului de de
clarație”. El a declarat că a- 
cest punct de vedere este îm
părtășit de delegațiile Ameri-

cii Latine cu care s-a consfă- 
tuit. „Aceste țări, a spus re
prezentantul Columbiei, lu
crează în prezent la elaborarea 
unor sugestii, care vor fi pre
zentate coautorilor”.

Reprezentanții Ucrainei și 
Ghanei au susținut necesitatea 
adoptării proiectului de decla
rație prezentat de R. P. Ro
mînă.

S-a dat apoi cuvîntul repre
zentantului U.N.E.S.C.O. El a 
informat pe membrii Comite
tului nr. 3 asupra activității 
U.N.E.S.C.O. pe linia îndeplini
rii rezoluției Adunării Ge
nerale din 1960, rezoluție in
titulată „Măsuri în vederea 
promovării în rîndurile tine
retului a idealurilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
între popoare". Totodată, re
prezentantul U.N.E.S.C.O. s-a 
referit și la planurile de viitor 
ale acestei instituții speciali
zate în domeniul educa
ției. încheind, reprezentantul 
U.N.EJS.C.O. a spus că trebuie 
reținută ideea din proiectul 
de declarație că tînăra gene
rație trebuie crescută în con
vingerea că în 
războiul poate 
viața societății.

Deoarece, din 
mului general la sesiune, Co
mitetul nr. 3 urma să nu mai 
țină ședințe pînă marți, s-a 
aprobat prin vot să se conti
nue dezbaterea proiectului 
privind educarea tineretului 
inițiat de R.P.R. într-o ședin
ță specială care 
luni seara.

zilele noastre 
fi exclus din

cauza progra-

va avea loc

VARȘOVIA: Deschiderea
expoziției „Construcțiile

și arhitectura
in R.P. Romînă**

BRASILIA 
Ministrul R. 
Brazilia, Gheorghe Ploicștea- 
nu, a vizitat zilele acestea ora
șul Recife, capitala statului 
Pernambuco, la invitația gu
vernatorului statului, Miguel 
Arrais.

Cu acest prilej ministrul 
R. P. Romîne a avut convor
biri cu guvernatorul statului, 
cu președintele Adunării le
gislative a statului și un grup

7 (Agerpres). — 
P. Romine în

de deputați, cu prefectul ora
șului Recife și membri ai con
ducerii organizației „Mișcarea 
pentru cultura populară". 
Convorbirile au scos în evi
dență posibilitatea reală de 
dezvoltare a schimburilor co
merciale dintre R. P. Romină 
și Brazilia în cadrul acordului 
comercial existent între cele 
două țări ca și posibilitatea 
dezvoltării schimburilor cul
turale.

S. U. A

privitoare

A

întrevederi în
proiectelor de

scopul
lege I

U.R.S.S. La mina 35-bis din bazinul carbonifer Karaganda, 
se montează o instalație de înaintare în abataj. Această in
stalație a funcționat la mina nr. 122, iar acum a fost perfec
ționată și adusă aici, unde va săpa la o adîncime de 500 m. 
In fotografie : Noua mașină de înaintare în abataj. Ea are 

înălțimea unei case cu 5 etaje.
Foto: TASS-MOSCOVA

la drepturile civile
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

După cum relatează agențiile a- 
mericane de presă, președintele 
Lyndon țahnson a avut întreve
deri cu membrii Congresului pen
tru a urgenta votarea proiectelor 
de lege privitoare la drepturile ci
vile și la reducerea impozitelor

In acest scop, lohnson a avut 
o întrevedere cu senatorul demo
crat Harry Bird, statul Virginia, 
președintele comisiei senatoriale 
pentru problemele financiare și 
principal adversar al reducerii im
pozitelor. In calitatea sa de preșe
dinte al acestei comisii, senatorul 
Bird are posibilitatea să blocheze 
examinarea proiectului de lege 
respectiv. După întrevedere, Bird a 
declarat că este posibil ca comisia 
sa să se pronunțe asupra proiec
tului la începutul lunii ianuarie.

Un pas important spre soluțio
narea impasului în care sc găsește 
proiectul de lege asupra drepturi
lor civile a fost făcut prin comu
nicarea lui Howard Smith, demo
crat din statul Virginia, președin
tele comisiei pentru regulamente a 
Camerei Reprezentanților, anunțînd 
că comisia sa va începe audierea 
adepților și adversarilor acestui

proiect de lege „la o dată rezo
nabilă la începutul lui ianuarie". 
Acum cîteva zile, lideri democrați 
din Camera Reprezentanților au 
difuzat în rîndtil congresmenilor o 
petiție cerînd comisiei să supună 
ueintîrziat acest proiect de lege 
Camerei spre discutare.

Manuel Celler, președintele co
misiei juridice a Camerei care a 
redactat proiectul de lege privitor 
la drepturile civile, a declarat că 
dacă Smith anunță că audierile co
misiei nu vor dura mai mult de 
aș zile, petiția va fi retrasă. Se știe 
că grație procedurii „filibusteni- 
lui“, adică discutării la nesfîrșit a 
unui proiect de lege, acesta sfir- 
șește prin a fi înmormîntat în ar
hivele Congresului. Congresmenii 
sudiști au recurs adesea la acest 
pocedeu mai ales cînd era vorba 
de măsuri menite să curme discri
minarea rasială.

In cercurile Congresului se con
sideră că accelerarea discutării celor 
două proiecte de lege poate con
stitui un succes pentru președin
tele Johnson. „Se crede însă, rela
tează corespondentul agenției Fran
ce Prcsse, că vor mai fi ridicate 
multe obstacole în calea adoptării 
celor două proiecte de lege.

Ancheta
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ATENA. — Sîmbătă, la se

diul Institutului de studii bal
canice din cadrul Societății de 
studii 
Ionic 
tate 
fost 
dar din partea I.R.R.C.S. 
mare număr. de cărți 
nești de literatură, artă și 
știință în limbi străine, albu
me și discuri cu muzică popu
lară romînească și simfonică.

N. Andreotis, președintele 
Institutului de studii balcani
ce și rector al Universității 
din Salonic, mulțumind pentru 
acest dar ambasadei romîne 
și I.R.R.C.S., a subliniat că 
schimbul de publicații poate 
fi considerat ca un mijloc im
portant de cunoaștere între 
popoarele grec și romîn care 
au atîtea elemente comune în 
dezvoltarea lor. Lucrările ro- 
mînești care ne-au fost dona
te — a menționat el — vor o- 
cupa un loc de cinste în bi
blioteca noastră.

La festivitatea donării au 
fost de față: A. Letsos, secre
tar general al Societății de 
studii macedonene, V. Lour- 
das, directorul Societății de 
studii macedonene, C. Tsur- 
kas, directorul relațiilor ex
terne din Ministerul Greciei 
de Nord și profesorii univer
sitari : A. Bakolopulos, D. Di
mitrios, G. Theoharis, C. Va- 
vuscos și A. E. Takiaos.

FRANKFURT PE ODER. — 
între 2 și 6 decembrie la 
Waldsieversdorf, regiunea 
Frankfurt pe Oder, a avut loc 
simpozionul internațional pen
tru cercetări în domeniul fo

macedonene din Sa- 
a avut loc o festivi- 
în cadrul căreia 
oferite institutului

au 
în 
un 

romi -

restier, organizat de Institutul 
de cercetări forestiere al Aca
demiei de științe agricole din 
R.D. Germană. La simpozion 
au participat oameni de știin
ță din R.P. Bulgaria, R S. Ce
hoslovacă, R.D.
R.S.F. Iugoslavia, 
R.P. Romînă, 
U.R.S.S.

Germană,
Norvegia, 

R.P. Ungară și

BUDAPESTA. — După cum 
anunță agenția M.T.I., Consi
liul Prezidențial al R. P. Un
gare a numit pe Janos Pap, 
care a deținut pînă acum 
funcția de ministrul al aface
rilor interne, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. An
dras Benkei a fost numit mi 
nistru al afacerilor interne. 
Jeno Incze a fost eliberat din 
funcția de ministru al comer
țului exterior și numit amba 
sador. Ministru al comerțulu 
exterior
Biro, iar dr. Gyorgy Csanad 
ministru al transporturilor și 
telecomunicațiilor. în locul lui 
Istvan Kossa — eliberat la ce
rerea sa din această funcție, 
întrucît va ieși la pensie.

tural. „Sînt de părere — a 
spus Spaak — că această vizi
tă va contribui la destinderea 
încordării internaționale. Aș 
dori ca țara noastră să aibă 
relații mai strînse cu țările 
comuniste".

în cursul unei recepții oferi
ți; în cinstea sa de Adam Ra- 
packi, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone, P. H. 
Spaak, a arătat că împărtășeș
te părerea privitor la faptul 
că statele mici, alături de par
tenerii lor mai mari, pot avea 
un rol constructiv în rezolva
rea actualelor probleme inter
naționale.

cu asasinatele de la Dallas

i
a fost numit Jozsef 

i

VARȘOVIA. — Paul Henri 
Spaak, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru 
al afacerilor externe al Bel
giei, întreprinde o vizită ofi
cială în Polonia. La sosirea pe 
aeroport, el a făcut o declara
ție unui reprezentant al Agen
ției P.A.P., în care a arătat, 
printre altele, că principalul 
scop al vizitei sale în Polonia 
este de a semna un acord cul-

BERLIN. — La Berlin are 
loc un simpozion internațional 
in problemele combaterii mor
talității infantile. La simpo
zion participă specialiști și ex- 
perți din Bulgaria, Cehoslova
cia. Olanda, Rominia, Suedia 
și U.R.S.S.

MONTEVIDEO. — La Mon
tevideo au început lucrările ce
lui de al Ill-lea Congres al U- 
niunii Tinerelului Comunist din 
Uruguay. Cu prilejul deschide
rii congresului în capitala Urii- 
guayului a avut loc un mare 
miting la care, alături de dele
gații la Congres și oaspeții de 
peste hotare, au participat un 
mare număr de oameni ai mun
cii. Vorbitorii au chemat la în
tărirea unității forțelor progre 
siste, la 
nizațiile 
țările.

colaborare între orga 
de tineret din toate

NEW 
nor

YORK. — In urma u- 
consultări cu delegația
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WASHINGTON 7 (Agerpres). 
Judecătorul Earl Warren, pre
ședintele Curții supreme a 
S.U.A., care conduce ancheta 
prezidențială cu privire la îm
prejurările asasinării președin
telui Kennedy, a declarat zia
riștilor că nu se află în posesia 
raportului F.B.I. referitor la 
acest asasinat și la uciderea lui 
Lee Oswald. Warren a adăugat 
că comisia sa „nu a primit pînă 
în prezent nici un fel de ra
port de la nici un organ care 
se ocupă de această afacere".

Warren a mai declarat că 
membrii comisiei sale au adop
tat o rezoluție, care va fi pre
zentată Congresului și care 
cere pentru comisie dreptul de 
a cita pe toți martorii pe care 
îi consideră necesari, precum 
și dreptul de acces la piesele 
dosarului privitor la asasina
rea lui John Kennedy.

NEW YORK 7 (Agerpres). 
— în legătură cu asasinarea 
președintelui Kennedy în

S.U.A. se aud cereri de a se 
pune capăt propagandei desfă
șurate prin radio și televiziu
ne de elemente de extremă 
dreaptă. „Programul propa
gandistic de extremă dreaptă 
remis gratuit posturilor de 
radio și televiziune și care în 
majoritatea cazurilor este plă
tit de miliardarul 
petroliere, Harold 
prezintă un caz 
de care trebuie 
cupe neîntârziat Comisia fe
derală în problemele tele
comunicațiilor". Ziarul scrie 
în continuare că Harold 
Hunt, care își are sediul la 
Dallas, difuzează programul 
propagandistic al elementelor 
de extremă dreaptă prin 350 
de posturi. în afară de aceas
ta există alte șapte grupări de 
elemente extremiste care difu
zează material propagandistic.

„Nu este oare timpul ca 
posturile de televiziune să 
respingă aceste materiale ?' 
— întreabă ziarul „New York 
World Telegram and Sun".

industriei
Hunt, re- 

scandalos 
să se o-
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S.U.A. la Organizația Națiu
nilor Unite și cu un reprezen
tant al familiei Kennedy, 
secretarul general al O.N.U. a 
anunțat crearea unui fond 
memorial Kennedy, destinat 
școlii internaționale a O.N.U. 
Fondul va fi creat prin donații 
I-’rimii donatori și-au expri
mat speranța că el va sluji 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

BUENOS AIRES. — La chema
rea Confederației Generale a Mun
cii, care reunește 2 500 000 de 
membri, la 6 decembrie în Argen
tina a fost declarată o grevă gene
rală. Greviștii revendică majora
rea salariilor, lichidarea șomajului, 
anularea legilor represive împo
triva partidului comunist și a al
tor partide progresiste, adoptarea 
de măsuri urgente împotriva scum- 
petei.

WASHINGTON. — Comisia 
S.U.A. pentru energia atomica a 
anunțat lansarea unui al doilea 
satelit artificial echipat cu un ge
nerator nuclear : lansarea s-a efec
tuat la baza aeriană Vcndenberg 
(California).

Satelitul a fost plasat pe orbită 
cu ajutorul unei rachete de tip 
„Thor-Ablc" și a început să trans
mită semnale. Generatorul ur
mează să funcționeze timp de 
cinci ani.

Comisia pentru energia atomică 
nu a precizat scopul acestei expe
riențe. Un satelit asemănător a 
mai fost lansat la începutul anului 
0963.

LONDRA. — Tratativele de ta 
Londra dintre Duncan Sandys, mi
nistrul coloniilor și reprezentanții 
celor cinci partide politice din
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VARȘOVIA 7 Coresponden
tul Agerpres transmite: In ca
drul colaborării romîno-polone 
în domeniul tehnico-științific, 
la 7 decembrie la Varșovia, a 
avut Ioc deschiderea expoziției 
„Construcțiile și arhitectura în 
R. P. Romînă".

Expoziția a fost deschisă de 
ing. arh. Marian Benko, secre
tarul Comitetului pentru cons
trucții, sistematizare și arhitec
tură din R. P. Polonă, care, 
vorbind despre dezvoltarea 
colaborării polono-romîne în a- 
cest domeniu, a relevat progre
sele construcțiilor si arhitectu
rii în R. P. Romînă.

La deschiderea expoziției au 
mai participat J. l.enpicki, pre
ședintele Uniunii arhilecților, 
numeroși ingineri, arhitecți, lu
crători în domeniul construc
țiilor, ziariști.

A fost de față, de asemenea, 
Gheorghe Diaconescu, ambasa
dorul R. P. Romîne 
Polonă, și alți 
sadei.

Asistența a 
interesîndu-se
avantajele metodelor noi apli
cate în construcțiile din R. P. 
Romînă.

în R. P.
membri ai amba-

vizitat expoziția, 
îndeaproape de

Agenția D. P. A. despre
problemele Pieței comune

BRUXELLES 7 (Agerpres).
— „Comunitatea economică 
europeană" va trece în urmă
toarele săptămîni prin se
rioase încercări", relatează în- 
tr-un comentariu coresponden
tul agenției D.P.A. începînd 
din 9 decembrie, miniștrii de 
externe, economie și agricul
tură ai celor șase țări vor ține 
o serie aproape neîntrerup
tă de „ședințe maraton" foar- 

’ te importante pentru viitoarea 
dezvoltare a Pieței comune.

De succesul acestor reuniuni, 
apreciază corespondentul, de
pinde dacă Comunitatea își va 
putea reveni după „șocul" 
eșecului tratativelor privind 
intrarea Angliei în Piața co
mună și dacă divergențele 
franco-vest-germane privind 
prioritatea problemelor discu
tate vor putea fi învinse.

Doleanțele foarte diferite 
ale participanților la Piața 
comună s-au concretizat, în 
ultimele luni, într-un „pachet", 
asupra căruia vor trebui acum 
să decidă miniștrii țărilor Pie
ței comune.

Potrivit corespondentului, a- 
cest „pachet" conține patru

puncte principale : 1. Aproba
rea prețurilor la carnea de 
vită, orez și produse lactate ; 
2. Acord asupra unei atitudini 
comune la negocierile vamale 
ale „rundei Kennedy" ; 3. Ar
monizarea prețurilor grîului 
în cadrul Comunității și 4. A- 
meliorarea scării prețurilor 
intrate în vigoare.

„La Bruxelles se consideră 
îndoielnic că conferința va pu
tea rezolva acest program cu
prinzător în decurs de două 
săptămîni", spune corespon
dentul, care arată că Franța 
a si propus o prelungire a lu
crărilor în perioada dintre 
Crăciun și Anul Nou.

Potrivit corespondentului, 
pregătirea „rundei Kennedy" 
prezintă, în afară de dificul
tățile politice și „dificultăți 
tehnice considerabile". Pe lin
gă aceasta, problema armoni
zării prețurilor grîului este 
„complet neclarificată". Pro
punerile prezentate de Sicco 
Mansholt, vicepreședintele 
C.E.E., „nu au găsit pînă a- 
cum un ecou unitar în Repu
blica Federală".

Iacordarea psihică 
și arterioscieroza

obținuți din aceste

Profesorul Lapiccirella de 
Universitatea din Firenze, 
a supus unui minuțios c- 

xamen medical un număr de 203 
membri ai triburilor somaliene de 
la granița cu Kenya, care duc o 
existență nomadă și sc ocupă cu 
creșterea cămilelor.

Din însărcinarea Organizației 
Mondiale a Sănătății, Lapiccirella 
a pregătit un raport însoțit de 
date clinice și electrocardiograme 
din care reiese că aceste triburi 
au o alimentație ce ar trebui — 
potrivit concepției medicale de as
tăzi — să favorizeze arterioscie
roza. într-adevăr, acești nomazi 
beau zilnic cinci pînă la zece li
tri de lapte de cămilă — hrana 
lor de bază — cu un conținut de 
grăsimi dublu față de cel al lap
telui de vacă. Deși duc de secolo 
același mod de viață, cercetările 
lui Lapiccirella au stabilit că la ci 
nu se manifestă nici un fel de 
simptome ale bolilor cardiace sau 
de circulație.

Profesorul italian emite presu
punerea că aceste boli se datoresc 
probabil „presiunilor psihice" ale 
civilizației moderne, complet ne
cunoscute triburilor somaliene.

Profesorul Lapiccirc 
Universitatea din

Fazani in incubator

t erma avicolă din Baku~r erma avicola din Baku a
/' executat o comandă pu

țin obișnuită — Societa
tea azerbaidjeană pentru pro
tecția naturii i-a încredințat 
cîteva zeci de ouă de fazan 
pentru a fi clocite în incuba-
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Malla în vederea delinitlvării con
stituției Maltei „au intrat în im
pas". Participanții la tratative nu 
au ajuns la o Înțelegere asupra a- 
doptării a nici unuia din cele două 
proiecte de constituție propuse de 
Oliver Borg, primul ministru al 
Maltei și de Dom Mintoli, liderul 
partidului laburist din Malta, prin
cipal partid de opoziție. După cum 
relatează agenția U.P.I.. principala 
diierență dintre cele 
iede de constituție 
modul de abordare a problemei 
drepturilor civile.

două pro- 
constă în

BRUXELLES. - Ziarele bel
giene publică în ultimele zile 
știri tot mai numeroase despre 
vizita „particulară" în Belgia 
a lui Moise Chombe, fost „pre
ședinte" al Katangăi. Comen- 
tînd această vizită, ziarul „Li- 
bre Belgique" relatează că 
Chombe, care a sosit zilele a- 
cestea la Bruxelles, a fost pri
mit de către persoane oficiale 
belgiene.

Ziarul „Le Soir" scrie în- 
tr-un articol consacrat vizitei 
lui Moise Chombe Ia Bruxel
les : „S-ar putea ca în urmă
toarele zile Bomboko, minis
trul de justiție al Congoului 
(Leopoldville), care îl însoțește 
pe Kasavubu în vizita sa în 
Izrael să sosească în capitala 
Belgiei. „Le Soir" consideră că 
este posibilă o întîlnire la Bru
xelles între Chombe și Bom
boko.

DELHI. — în parlamentul 
indian au început dezbaterile 
în problema naționalizării 
băncilor de comerț din India

O propunere în acest sens a 
fost sprijinită de o serie de 
deputați din partea Parti-

tor. Puii 
ouă au fost apoi transportați 
și lăsați în libertate în pădu
rile rezervației din Kîzîlagaci.

Fazanul este vînatul prefe
rat, mai ales în regiunea de 
vegetație semi-acvatică a văi
lor din Caucaz, considerate pa
tria acestei păsări. De citva 
timp se constată o scădere a 
numărului fazanilor. în conse
cință s-a creat o crescătorie 
pe malurile rîului Kura. Pri
mele 200 de păsări crescute 
aici au fost lăsate în libertate 
în pădurile din împrejurimi. 
Pentru viitor se prevede o 
producție anuală de 1 000 fa
zani.

Ploaie... de cenușe 
evaluată la 55 de tone 

zilnic

genția U.P.I. relatează că 
de cinci zile vulcanul 
Irazu din Costa Rica 

continuă să erupă, aruneînd a- 
supra regiunilor înconjurătoare 
o ploaie de cenușă evaluată la 
55 tone zilnic. Străzile capita
lei sînt acoperite de un strat 
de peste 7 cm din această ce
nușă, iar conductele de canali
zare sînt astupate. Fiecare buf
nitură de vînt aduce nori de 
substanțe asfixiante care întu
necă atmosfera și îngreunează 
respirația. Organele sanitare au 
sfătuit toate persoanele sufe
rinde de boli ale organelor res
piratorii să părăsească capitala. 
Congresul a cerut președintelui 
țării, Francisco Orlich, să 
clare starea excepțională.

de-

Oaspete neașteptat

dului socialist popular, de 
deputății independenți și ai 
aripii de stingă ai partidu
lui de guvernămînt, Congre
sul Național Indian, precum 
și de deputății comuniști.

Subliniind că cinci bănci 
particulare principale au con
centrat în mîinile lor 55 la 
sută din totalul depozitelor 
societăților particulare, Gupta, 
liderul fracțiunii comuniste în 
consiliul statelor, a arătat că 
naționalizarea băncilor parti
culare ar lichida puterea eco
nomică a monopolurilor și ar 
contribui la promovarea cu 
consecvență a politicii de pla
nificare. O asemenea măsură, 
a arătat Gupta, ar aduce țării 
un venit suplimentar de 
miloane rupii.

NICOSIA. — Președintele Repu
blicii Cipru, Makarios, a adresat 
un memorandum guvernelor Gre
ciei, Turciei și Angliei In caro su
gerează revizuirea anumitor pre
vederi ale acordului de la Londra 
și Zurich privitor la .Cipru. Agen
ția Associated Press amintește in 
legătură cu recentele evenimente 
că „cipriotii greci cer schimbarea 
constituției actuale, dar cipriotii 
turci se opun oricărei modificări"

Ministrul de externe turc, Erkin 
a declarat — după o ședință a 
guvernului în care a fost examinai 
memorandumul președintelui Ma
karios — că „Turcia a hotărît sa 
respingă memorandumul cipriot"

ROMA, — Consiliul F.’A.O. a a 
nunțat că viitoarea sesiune a Con
ferinței Organizației Națiunilot 
Unite pentru alimentație și agricul
tură va avea loc Ia Roma 
5 și 16 octombrie 1064.
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artelului „Eli- 
lucrau la ex- 
piscicolă. In 

dezlănțuit fur-

olhoznicii 
berarea” 
ploatarea 

. timp s-a 
Un val puternic a arun-

acest 
tuna, 
cat pe țărmul Capului Voro
nov un pește uriaș. Colhozni
cii s-au mirat — niciodată nu

au avut prilejul să vadă un 
pește de o culoare atît de ne
obișnuită. Spinarea lui era de 
culoarea oțelului, iar laturile 
erau acoperite de pete argin
tii. Greutatea 
32 de kg.

Pescarii au 
descoperire a 
ghelsk, la inspecția nordică 
de stat pentru protecția fon
dului de pește și reglementa
rea pescuitului.

Acolo s-a constatat că este 
vorba de peștele „Lampris 
Guttatus” din familia Lampri- 
dae. E) trăiește în regiunea 
insulelor Madera, Azore și Ca
nare. Sînt cunoscute cazuri 
relativ rare de apariție a unui 
asemenea pește în Marea Me- 
diterană sau pe țărmul atlan
tic al Europei. Cum a nime
rit în Marea Albă ? Probabil 
a venit aici împreună cu cu
rentul cald al Golfstromului, 
urmărind bancurile de scrum
bii.

Moartea „păsărarului 
din Alcatraz"

peștelui depășea

trimis această 
lor la Arhan-

In infirmeria penitenciaru
lui din Springfield (sta
tul Missouri) a încetat 

din viață, în vîrstă de 74 de 
ani, Robert Stroud, cunoscut 
sub numele de „Păsărarul din 
Alcatraz" după titlul filmului 
realizat în anul 1962, al cărui 
subiect este inspirat din viața 
lui și are ca interpret princi
pal pe actorul Burt Lancaster. 

Robert Stroud a fost întemni
țat în anul 1909, fiind acuzat de 
crimă, și a petrecut 54 de ani 
în închisoare. în închisoarea 
din insula Alcatraz, din caie 
nici un deținut nu a reușit pînă 
acum să evadeze, el a început 
să îngrijească păsări, să le 
studieze obiceiurile și bolile. în 
decursul anilor, Stroud a deve
nit un ornitolog bine cunoscut 
în S.U.A., fiind foarte aprecia
te lucrările sale despre bolile 
păsărelelor.

t-

TANGANICA. Recent guvernul din Tanganica a organizat o 
vînătoare de elefanți în rezervația din Selous. Primul elelunl 
a fost doborît de Marita Biasco (dreapta) lat-o alături de soro 

sa. La picioarele lor — eleian tul ucis.
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