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Strungul Carusel — SC-2 500 produs de Fabrica de mașini unelte și agregate-București 
~ ’ . .. - . jnăițjmea 1900 mm avi ndcare poate prelucra piese cu un diametru de 2 700 mm și 

greutatea de 15 tone.

în fabrici și uzine, pe șantiere, se fac în această 
perioadă pregătiri intense pentru producția anului vii
tor, se stabilesc măsuri menite să asigure o bază trai
nică îndeplinirii sarcinilor ce revin întreprinderilor în 
ultimul an al planului de 6 ani.

O atenție deosebită se acordă, în cadrul acestor 
preocupări, ridicării necontenite a calificării profesio
nale a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. Este o 
grijă pe deplin îndreptățită. In anul ce vine vor intra 
în producție noi unități industriale, se vor asimila noi 
produse și mașini de înaltă tehnicitate, se vor intro
duce noi și complexe tehnologii de fabricație. Folosi
rea cu pricepere a mașinilor și instalațiilor moderne 
cu care sînt înzestrate fabricile și uzinele noastre, in
troducerea în producție a noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii, îmbunătățirea necontenită a calității produse
lor sînt indisolubil legate de. ridicarea permanentă a

PREGĂTIREA t .

PROFESIONALĂ LA

Foto : N. STELORIAN

Ing. raport tehnic- 
noile produse

adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de 

mașini

Sarcina principală a în
treprinderilor din industria 
constructoare de mașini 
este promovarea cu consec
vență a progresului tehnic 
în întreaga economie. In 
acest scop. în fabrici și 
uzine există o preocupare 
permanentă pentru lăr
girea continuă a sortimen
telor de mașini, utilaje și 
instalații complexe, produ
se cu caracteristici superioa
re, menite să asigure un 
înalt grad de mecanizare 
și automatizare a procese
lor de producție, valorifi
carea superioară a mate
riilor prime și realizarea 
unui preț de cost al produc
ției cît mai redus.

întreprinderile construc
toare de mașini au obținut 
realizări însemnate in 
acest domeniu, concretiza
te și prin aceea că in pre
zent, în fabricație nu se 
mai află nici un produs 
asimilat înainte de anul

1959. Sub 
funcțional, 
introduse în fabricație în 
ultimii patru ani se situează 
la nivelul celor mai moder
ne realizări din țările cu 
industrie dezvoltată.

Asimilarea noilor produ
se la un nivel ridicat nu 
este însă posibilă 
pregătire 
a cadrelor, 
faptul că 
structoare 
înzestrată 
cu utilaje 
tip și aplică tehnologii din 
cele mai moderne, impune 
in aceeași măsură stăpâni
rea unor temeinice cunoș
tințe de specialitate de că
tre muncitori, maiștri și 
ingineri.

Pentru a se asigura 
aceste cunoștințe, necesare 
realizării sarcinilor din ce 
in ce mai complexe ce stau 
în fața constructorilor de 
mașini, ministerul a dez
voltat în ultimii ani acțiu
nea de ridicare a calificări: 
atît in ceea ce privește 
cuprinderea usui tuxmâr 
din ce in ce mai âe
cadre, dt £ in Civersîficarre 
formelor organizator»-* tn 
raport cu spedficui între
prinderilor. nrrehsl <5e pre
gătire al rarsanțaor. eunoț-

(Continure 1» peg- 2—J)

fără o 
corespunzătoare 

De asemenea, 
industria cori

de mașini este 
în permanență 
de cel mai nou

La Grota cu aburi din apropierea stațiunii Herculane
Foto: N. STELORIAN
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor
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. NOILE PRODUSE
BINE ASIMILATE!

■ NOILE UTILAJE

TEMEINIC
CUNOSCUTE!

nivelului de cunoștințe tehnico-proiesionale ale mun
citorilor.

In numeroase fabrici și uzine, pe șantiere, s-a acu
mulat o bogată experiență în pregătirea cadrelor, în 
îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale acestora. 
Ministerele, conducerile tehnico-administrative, organi
zațiile U.T.M. și de sindicat perfecționează continuu 
acțiunile de pregătire profesională, caută noi forme 
care să răspundă cit mai bine nivelului actual al ce
rințelor mereu sporite ale producției, ale tehnicii cu 
care sînt înzestrate întreprinderile noastre.

Ziarul „Scînteia tineretului* își propune să oglin
dească în coloanele sale experiența pozitivă dobîn- 
dită pînă acum, să realizeze un larg și util schimb de 
păreri asupra acelor forme și acțiuni care au dat cele 
mai bune rezultate în ridicarea caliiicării.

Adresăm pentru aceasta o invitație tuturor factori-

lor chemați să contribuie la perfecționarea pregătirii 
profesionale — ministerele, conducerile Întreprinderi
lor, organizațiile U.T.M. și de sindicat, de a participa 
la această dezbatere, de a ne scrie despre activitatea 
desfășurată în sectorul în care lucrează, de a veni cu 
propuneri și sugestii care să contribuie nemijlocit la 
obținerea unor rezultate tot mai bune în pregătirea 
profesională a muncitorilor.

LA ÎNCEPUTUL 
DEZBATERII

NE VORBESC

1

NOASTRE
DESPRE

Ing. existentă în între- 
noastre pentru 
cadrelor. Aceas- 
a scos la iveală 

bune obținute 
sectoare — în

Ing. tru

adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chi

miei

Industria petrolului și 
chimiei a cunoscut in ulti
mii ani o puternică dezvol
tare. Au fost descoperite 
și date in exploatare noi 
zăcăminte. Schelele petro
liere au fost înzestrate cu 
mecanisme și instalații 

de foraj și extracție dintre 
cele mai modeme. s-au 
construit și pus în funcțiu
ne un număr mare ce com
binate. urine chimice și ra
finării înzestrate cu ma
șini și instalatri ale căror 
performanțe tehnico-fuEC- 
pocale si de exploatare 
sin: la ruve^ul urmelor

parea 
prinderile 
pregătirea 
tă analiză 
rezultatele 
în unele
special pe linia pregătirii 
muncitorilor prin cursurile 
de scurtă durată — dar și 
faptul că pe ansamblul 
ministerului ele nu satis
făceau cerințele tot mai 
complexe pe care le ridică 
procesul de producție.

în baza acestei analize 
s-au emis dispoziții care 
stabilesc sarcini pentru di
recțiile generale, direcțiile 
funcționale și conducerile 
întreprinderilor privind 
măsurile ce trebuie luate 
pentru îmbunătățirea acti
vității în domeniul califică
rii. specializării și ridicării 
calificării muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor. 
In aceste dispoziții se 
spune: ..Se va acorda o 
atenție deosebită planifică, 
rii. organizării și îndrumă
rii activității cursurilor de 
calificare, specializare și 
ridicarea calificării, astfel 
ineit in fiecare întreprin
dere să fie cuprinsă perio
dic — intr-o formă sau 
alta de perfecționare a 
cwBRjTratetei profesionale 
— majoritatea cadrelor 
existente in producție".

Penmu a orienta cît 
mai b±e întreprinderile 
in aplicarea lor în practică, 
cccxracerea m:rfc*eru’ni a 

un îndrumător 
care îndbeă tipurile și

■ fa pec 2—3»

adjunct al ministrului 
economiei forestiere

în cadrul Minsterului 
Economiei Forestiere au 
intrat în funcțiune în ulti
mii ani peste 20 de obiecti
ve industriale. Sînt cunos
cute in toată țara Combi
natele de industrializare a 
lemnului de la Pipera, Tg. 
Jiu, Gălăuțaș, Blaj, Pitești. 
Suceava, fabricile de mobi
lă de la Focșani, București 
etc. Aceste unități indus
triale, cu linii de fabricație 
complet mecanizate și auto
matizate, asigură o pre
lucrare complexă uneia din 
principalele bogății ale 
țării — lemnuL

Pe măsura construirii lor 
a apărut necesitatea între
prinderii unor acțiuni 
complexe și permanente 
pentru ridicarea calificării 
muncitorilor noștri Ia nive
lul tehnicii cu care acestea 
sînt înzestrate. Datorită 
măsurilor luate, în cadrul 
ministerului nostru s-au 
conturat citeva acțiuni care 
au dat rezultate remarcabi
le in perfecutnarea pretfNt 
rii profesionale a cadrelor 
noastre.

Pe primul plan se află 
specializarea muncitorilor 
pe meserii. Ministerul nos-

. . se îngrijește — încă 
înaintea intrării în produc
ție a noilor obiective — ca 
muncitorii pentru meseriile 
de bază să fie specializați 
la unitățile din sector cu 
profil tehnologic asemănă
tor.

Specializarea muncitori
lor în aceste unități se face 
pe baza unei programe 
elaborate de minister pen
tru fiecare meserie în parte 
— în funcție de complexi
tatea acesteia, de nivelul 
tehnic al mașinilor și utila
jelor pe care le vor deservi 
muncitorii.

In partea teoretică a a- 
cestor cursuri — pentru 
care sînt prevăzute 75-150 
de ore — se insistă pe de
scrierea mașinilor și utila
jelor, pe cunoașterea prin
cipiilor de funcționare și 
înTeținere. pe însușirea co
rectă a proceselor tehnolo
gice. Simultan cu pregăti
rea teoretică se desfășoară 
zilnic practica în producție. 
Cadrele venite la speciali
zare sînt repartizate pe 
lingă cei mai buni munci- 
teri. In prima parte a spe
cializării, ei efectuează 1—2 
ore pe zi conducerea utila
jelor sub supravegherea 
muncitorulai-instructor. în 
a doua parte — pe măsura 
cunoașterii mașinilor, a 
tehnologiilor de fabricație, 
aceștia sînt puși să condu
că efectiv timp de 8 ore 
mașinile și agregatele pen
tru care se specializează.

(Continuare în pag. 2—3)

rea de a
cea de mijloc, are, poate, cel mm 
mult datoria de a da răspunsuri. 
Tinerețea e o virstă a intrebinJ - 
dar poete mai mult decit afit, 
o vîrstă a răspunsurilor. Chiar 
dacă pînă la 18 ani na te-m 
hotârit încă să-ți pui singur is- 
trebări, viața te obligă si răs
punzi la întrebările ei. Sint 
întrebări uneori complicate 
(complicate adesea de împreju
rări', dar cele mai multe simple, 
mei bine-zis directe sau, fi mai 
bine zis, foarte greu (fi uneori 
impasibil) de ocolit.

O trăsătură de bază a răspun
surilor primite la ancheta JScin- 
teii tineretului* este simplitatea 
cu care sînt date. Poate că e mai 
mult decit atît. E vorba, cred, de 
o franchețe care izvorăște în pri
mul find dintr-o limpezime a 
concepției față de viață și care 
aparține unei generații întregi.

IN PAG. A 2-a :

• Expoziția de arte

decorative — 19641

• Lucrări de mare 

interes artistic
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• Din nou cu propa

gandiștii despre munca 

și răspunderile lor

La cabinetul tehnic, după orele de producție

CU PLANUL PE 9 LUNI
ÎNDEPLINIT

• GALAȚI. Sfîrșitul acestui trimestru găsește colectivul stației de 
sortare a minereurilor din Galați cu planul pe primele trei trimestre 
îndeplinit. Vestea ne-a sosit telefonic la subredacția ziarului nostru 
din Galați din partea tov. Oprea Beliciu, inginer șef al acestei între
prinderi. Colectivul întreprinderii noastre — ne spunea dînsul — s-a 
străduit ca măsurile prevăzute în planul M.T.O. să fie aplicate Ia 
timp și cu o cît mai mare eficiență. Au fost prezentate și aplicate un 
număr mare de inovații și raționalizări, fapt care a condus la înre
gistrarea unei creșteri a productivității muncii de 10 la sută. In urma 
măsurilor aplicate și a eforturilor depuse s-a reușit ca de Ia începu
tul acestui an și pînă în prezent să realizăm o depășire a producției 
globale de 4 665 000 lei, iar la producția marfă o depășire de 
9 600 000 Iei. In acest timp, noi am expediat în plus fată de planul 
furnalelor din țară 74 600 tone minereu. Sîntem hotărîți ca sfîrșitul 
trimestrului să ne găsească cu rezultate și mai bune.

Plecarea delegației R.P. Romine
la funeraliile tovarășului

Otto Grotewohl
Miercuri dimineața a pără

sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Berlin, delegația R. P. 
Romîne la funeraliile tovară
șului Otto Grotewohl.

Delegația este compusă din 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației, Ludovic 
Takacs, membru al Consiliu
lui de Stat, și Ștefan Cleja,

ambasadorul R. P, Romîne la 
Berlin.

Pe aeroportul Băneasa mem
brii delegației au fost conduși 
de tovarășii Chivu Stoica, 
Alexandru Bîrlădeanu, Grigo- 
re Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, de membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului.

Au fost prezenți dr. Siegfried 
Bock, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. D. Germane 
în R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

W

Cu prilejul funeraliilor to
varășului Otto Grotewohl, 
miercuri între orele 14 și 17 
instituțiile centrale din Bucu
rești ^au arborat drapele în 
bernă; posturile de radio au

transmis muzică de doliu, iar 
televiziunea romînă a transmis 
prin intermediul Interviziunii, 
aspecte de la mitingul de do
liu de la Berlin.

(Agerpres)

RĂSPUNSURI SIMPLU, EOmiOĂRU
I'drebcrile mari, capitale, nu au 
de ce fi ocolite, generația noas
tră c pnmit manie răspunsuri aze 
prezentului fi viitorului său. 
Incertitudinile privesc numai dis- 
vi-xibditățue personale, resursele 
de talent, voința, capacitatea de 
onentare și tot ce ține de perso- 
rdstatea fiecăruia.

Aia se face că 
unele dintre răs
punsuri sînt 
foarte laconice, 
fără a fi superfi
ciale. Filatoarea 
Barba Cornelia 
din Arad răs
punde astfel la 
întrebarea „Ce-ți 
dorești de la via
ță ?* : „Nu ma 
mulțumesc cu jumătăți de măsu
ră. Voi termina liceul, apoi fa
cultatea. Mă voi căsători numai 
cu un om ideal". Apoi continuă : 
Ce posibilități de realizare ai ? 
(întrebare) : „Muncă și voință". 
Ce ai obținut pînă acum ? (între
bare) : „Am terminat o școală 
firofesională și sînt în clasa zecea 
a liceul seral".

Fata care răspunde are 18 ani,

virstă pînă la care ea a rezolvat 
absolut limpede și irevocabil tra
iectoria destinului propriu. Ea nu 
cunoaște răsucirile sufletești, 
nopțile cu mii de întrebări lovind 
in timple („Ce ca fi „Ce-am 

„Dar dacă nu... ?“), 
sfert, într-o 

și apoi în-

să jac „ 
drumul făcut pe 
clipă de entuziasm

timpul, spune el, pînă în cele 
mai mici etape, în așa fel încît 
să-1 am un supus ideal. 
După schimb, studiez literatură 
de specialitate, foarte multe cărți 
beletristice. Merg la cinema, tea
tru, ascult conferințe, vizionez 
programe artistice. Timpul este 
prețios pentru mine, sînt atît de

zarea peisajului ce încîntă atîtea 
priviri".

Buțoi Dumitru, oțelar, în vîrstă 
de 20 de ani, scrie: „Dorința 
mea, încă de la etatea de 14 ani, 
a fost să-mi aleg meseria de 
oțelar și astfel pe parcurs să 
ajung topitor 
munca".

fruntaș la locul de

Ancheta „Scînteii tineretului"

MUNCA • DRAGOSTE • IDEALURI
toarcerea înfrîntă; din energiile 
ei nu se va cheltui nimic pen
tru formalitățile de intrare în 
viață.

„De mine depinde totul, spu
ne electricianul Foltuțiu Florian, 
din Reșița. Nici un obstacol nu 
stă în calea realizării idealului 
meu".

Ce face Florian pentru a-și 
atinge idealul P. „Mi-am divizat

multe lucruri folositoare și fru
moase de învățat și văzut încît 
nu vreau să pierd nici o zi..."

Țesătoarea Sava Maria cuprin
de în răspunsurile sale la anche
tă mîndria pentru propriile reali
zări : „Cînd privesc vitrinele cu 
pînză de la noi, nu pot să nu în
cerc un sentiment de mîndrie, 
căci și eu am contribuit la reall-

Am citit de 
mai multe ori a- 
ceastă frază, am 
citit și restul răs
punsului și am 
convingerea că 
Buțoi Dumitru e 
un băiat cît se 
poate de serios, 
care nu se joacă 
cu cuvintele: el 
arată că și acum 

adesea notițele pe care 
în școala profesională,' 
în fiecare zi o oră, chiar 

spune el, „nici-

recitește 
le-a luat 
studiază 
mai mult sau,
odată mai puțin și fără excepție". 
Dacă stăm să ne gîndim, e to
tuși un lucru deosebit să studiezi 
în fiecare zi, fără excepție, cel 
puțin o oră.

Tinerii, marea lor majoritate, 
care ne-au răspuns la întrebări, 
au adresat parcă dintre cuvintele 
concis împerecheate un îndemn 
plin de încredere, senin: „Să 
facem cunoștință 1“

Toate acestea sînt lucruri sim
ple, care nu surprind pe nimeni 
dar sînt, în același timp, adevăr 
ruri mari și importante ale zile
lor noastre.

Există în această mare bine
facere și pericolul neseriozității 
pentru unii. Idealul li se pare 
un lucru de la sine înțeles și 
rezolvat, eforturile au fost făcute 
de alții, de ce să se mai obo
sească și el ? Astfel, la prima în
trebare a anchetei, B. Gheorghe 
din Reșița scrie senin: „îmi do
resc să duc o viață liniștită, cu 
multe mijloace de distracție și să 
fiu simpatizat de oameni". Pen-

ION BĂIEȘU

(Continuare in pag. a III-a)



Șantierul Naval Galați. Se montează uriașele macarale ce vor 
servi cala cargourilor de zece mii tone.

Foto: S. N1CULESCU

Lucrurile pe care le întâlnim 
la fiecare pas — o scrumieră, 
un pahar, o lampă de birou 
sau oricare din sutele de obi
ecte mărunte care ne încon
joară — închid în ele o va
loare utilitară dar, adesea, și 
una estetică. Grija pentru ale
gerea lor, astfel incit ambele 
aspecte — utilul și frumosul 
— să fie conjugate definește 
prezența continuă a preocupă
rii pentru frumos, ridicarea 
frumosului la nivelul unei ne
cesități vitale azi la noi.

De aceea, strădania artiștilor 
de a investi frumosul în așa 
zisele obiecte mărunte merită 
totdeauna salutată. Numărul 
mare de obiecte, cit și varieta
tea celor expuse în sala de 
Expoziții de pe Bd. Magheru 
este, într-un fel, un fapt demn 
de relevat. Salutăm lărgirea 
simțitoare a registrului de o- 
biecte uzuale ridicate la dem
nitatea de a figura intr-o ex
poziție, dar nu credem totuși 
că prezența unor batiste, — 
este adevărat că plăcut orna
mentate — a unor fulare și a 
unor stofe, rude bune cu ace
lea care se pregătesc în maga
zine este potrivită. De ase
menea, cea mai mare parte a 
păpușilor, prea numeroase însă 
apte să capete calificativul de 
„drăguț*, nu-și găsesc locul 
aici. Fac excepție acelea ale 
Lenei Constante, spirituale, 
ingenios gîndite fi realizate 
prin profunda înțelegere a spi
ritului artei populare.

Lăsînd la o parte aceste ob

servații și privind expoziția 
în ansamblu, ceea ce im
presionează în primul rînd 
sînt panourile decorative, lu
crate fie în tehnica tradițio
nală a tapiseriei, fie în aceea a 
covorului, fie pictate pe pînză. 
Cîteva realizări se impun în 
mod deosebit atenției noastre 
ca, de pildă, panoul de o bogă
ție reținută, inspirat din viața 
satului, al artistei emerite Au
relia Ghiață, tapiseria subtil 
armonizată în galben de soare

Expoziția de arte
decorative — 1964
și brun al Emiliei Niculescu- 
Petrovici, reprezentînd o cres
cătoare de păsări, panourile 
Getei Brătescu, — ambele in
teligent și judicios stilizate —, 
tapiseria Simonei Vasiliu- 
Chintilă sau covorul Arianei 
Nicodim.

Sculptura este reprezentată 
prin lucrări în care stilizarea 
motivelor cît și alegerea ma
terialelor au prilejuit lui Vic
tor Roman și lui George 
Apostu sau Gabrielei Adoc, 
lui Ladislau Schwartz și Pe

tre Balogh realizări frumoase, 
în spiritul evidențierii valorii 
decorative a operei.

Ceramiștii, mulți dintre ei 
recrutați din rîndul pictorilor, 
au căutat să lege tradiția mi
lenară a ceramicii românești 
de spiritul modern, ajungînd 
la forme și motive decorative 
de o deosebită frumusețe. 
Este adevărat însă că, une
ori, datorită excesului de cău
tări sau dintr-o dorință rău 
înțeleasă de a fi originali, au 

expus unele obiecte compli
cate, chiar rebarbative la în
fățișare, care astfel nu-și pot 
găsi rostul într-o locuință.

Pe linia adevăratei arte, slu- 
jindu-se de darurile sale de 
pictor subtil, Aurel Cojan ar
monizează forma cu ornamen
tul, utilul cu materialul și va
loarea estetică. Alături de el 
expun Florin Niculiu sau Vio
leta Crăciun, Ion Bițan, Ma
riana Avramescu, Stela Gă- 
nescu și Zoe Dancovici, cît și 
artiști a căror prezență în ex

pozițiile de artă decorativă 
este de mult cunoscută și a- 
preciată ca Perahim, Lita 
Stork-Botez și Germaine Va- 
silescu. Dacă în domeniul ce
ramicei reușitele sînt certe, în 
acel al sticlăriei se mai caută 
forme și, mai ales, echilibrul 
dintre utilitate și valoare de
corativă. Depășind acest sta
giu, Zoe Băicoianu, Ion Nico- 
dim, Constantin Popescu, Dan 
Parocescu și Constanța Do- 
geanu impun modele pe care 

sperăm că industria româ
nească de sticlărie le va stu
dia, folosind căutările și re
zultatele obținute de acești 
artiști.

Fie că ne oprim la mobilele 
semnate de Ipser sau Țipoia, 
la platourile frumos ornamen
tate din aramă bătută ale lui 
Vasile Năstăsescu, la micile 
panouri decorative pictate pe 
sticlă de Ion Baroi, la impri- 
meurile realizate cu siguranța 
de gust a pictorului de Rodica 
Vicentz, de Gheorghe Filio- 

nescu sau Ileana Groskowschi, 
la lucrările în rafie ale Mar
garetei Stahl sau, ca să enu
merăm doar cîteva nume, la 
operele semnate de Margareta 
Sterian, Mircea Hanuțiu sau 
Constantin Iliescu, găsim la 
toți o aceeași preocupare pen
tru frumos.

Spre deosebire însă de ma
joritatea expozițiilor care re
prezintă un stagiu de evoluție 
a unei ramuri de artă, aceasta 
de care ne ocupăm reprezintă 
un început (de aceea am si 
citat cu generozitate numele 
multora din exponenți). Vizi- 
tînd-o, ne gîndim la felul în 
care o asemenea expoziție poa
te să-și îndeplinească rostul.

Privind exponatele nu ne-a 
fost greu să ne imaginăm cum 
vor arăta magazinele viitoru
lui : nu acelea specializate, 
cum sînt cele patronate de 
Fondul Plastic, ci magazinele 
obișnuite, furnizoarele zilnice 
ale cetățenilor.

Expoziția la care ne referim 
nu este doar o simplă compe
tiție între expozanți, dar și o 
școală practică, manifestare cu 
rol educativ pentru vizitatori. 
De aceea, organizarea unor 
asemenea expoziții ar trebui 
să se permanentizeze, obiectele 
schimbîndu-se neîncetat, în 
felul acesta obișnuind tot mai 
mult vizitatorul cu noțiunea 
înnoită calitativ și estetic, a 
lucrului obișnuit.

RADU IONESCU

Lucrări despre 
țara noastră 

tipărite 
peste hotare

în ultimuț timp au tost tipărite 
peste hotare, noi studii despre lite
ratura romînă. Armando de Maria 
y Campos, eminent om de litere 
mexican și bun cunoscător al lite
raturii noastre dramatice, a scris 
unul din cele mai complete studii 
apărute peste hotare despre opera 
lui Ion Luca Caragiale, „Geneza 
interioară a poeziilor lui Emines- 
cu“ — este intitulat amplul studiu 
semnat de prof. Alain Guillermou 
apărut la Paris. Un studiu „Motive 
sociale în poezia lui Eminescu** a 
fost publicat în Uniunea Sovietică 
de K. F. Popovici.

Editurile de peste hotare au ti
părit, de asemenea, volume de tra
duceri din poezia și proza ro- 
mînească. Folclorul nostru este 
prezent îri librăriile din Argentina, 
cu antologia „Doine și balade popu
lare romînești**, tipărit de „Edito- 
ria-Losada“, una din cele mai 
mari edituri din America Latină, 
în tălmăcirea lui Rafael Alberti 
și Maria Tereza Leon. Sub îngri
jirea^ iui Natsuya Mitsuyohi a apă
rut, în Japonia, o culegere de bas
me romînești. Volumul VI din 
lucrarea „Panorama prozei uni
versale**, care apare în editura 
„Civilisacao — Brasileira** din Rio 
de Janeiro, este închinat prozei 
romînești și prezintă o selecție de 
tălmăciri din cei mai reprezenta
tivi scriitori romîni. Le Erevan a 
apărut o antologie de versuri inti
tulată „Lira romînească**, în tăl
măcirea poetului G. Borian.

DIN POȘTA DE IERI
In sprijinul artiștilor amatori

Turneul
T eatrului 

de Operă și Balet 
peste hotare

In ziua aceea, fi- 
latoarea Ilinca Ba
dea, de la „Bumbă- 
căria romînească* 
Jilava, a ieșit de la 
lucru altfel ca de 
obicei: grăbită și 
emoționată. Peste o 
oră urma să se pre
zinte la examenul 
de admitere la Școa
la populară de artă. 
Acest eveniment 
important în viața 
tinerei, membră a 
brigăzii artistice din 
întreprindere, urma 
să marcheze în
ceputul unei etape 
noi în activitatea ei 
ca elevă a Școlii 
populare de artă.

Cînd pe scenă a 
interpretat în fața 
comisiei, romanța 
„Mi-e tare dor", 
IUnca Badea a ui
tat de emoție.

Mulți artiști ama-

învafă

tori din Capitală au 
trecut, asemeni fi
latoarei IUnca Ba
dea, prin emoțiile 
examenelor de ad
mitere la Școala 
populară de artă. 
Profesiuni și virste 
diferite, dar atrași 
de pasiunea comu
nă a artei, 300 de 
elevi vor urma anul 
acesta cursurile a- 
nului I ale școlii. 
Șoferul Gh. Boeru, 
muncitorul Cornel 
Burleanu, și func
ționara Nicotină 
Scoroșanu vor să 
urmeze secția de 
'canto; studenta 
Anca Bianu, frigo- 
tehnistul Constantin 
Constantinescu, și 
profesoara Păunița 
Duță îndrăgesc tea
trul și s-au înscris 
la secția dramatică ; 
laboranta Elena

în școală

Ghenoiu de la U- 
zina „Danubiana* | 
are înclinații spre 
arta păpușerească, 
muncitorul Gh. Ple- 
șa de la „Electro- 
aparataj" dorește să 
instruiască brigada 
artistică de agitație 
a întreprinderii.

Școala populară 
de artă din Bucu
rești va pregăti în 
total anul acesta 
peste 700 de artiști 
amatori, cuprinși în 
patru secții: muzi
cală, plastică, dra
matică și coregra
fie. Pentru însușirea 
acestor discipline 
școala dispune de 
un local încăpător, 
de săli bine amena
jate și cadre de 
specialitate.

GEO CIOLCAN 
tehnician

nouă
Elevii din orașul Ir.eu. re

giunea Crișana, au trăit zilele 
acestea o mare bucurie. O dată 
cu începerea anului școlar a 
fost inaugurată și noua con
strucție a școlii medii. Cele 
16 săli de clasă spațioase și lu
minoase, laboratorul dotat cu 
utilaj modem și biblioteca în
zestrată cu un volum mare de 
cărți creează celor 1 200 de e- 
levi condiții bune de învăță
tură.

ION VIDICAN 
corespondent voluntar

Noua școala medie din ora
șul Cimpulung Muscel a pri
mit la 15 septembrie în sălile 
sale peste 500 de elevi, fii de 
muncitori și colectiviști din 
raionul nostru. Totul strălu
cește de curățenie. Construc
torii au terminat ultimele fini
sări în ajun. Mobilierul, apara
tura de laborator, materialele 
didactice sînt noi. Elevii au 
început activitatea.

ION MITU
corespondent voluntar

Timp de o lună, baletul și 
orchestra Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne, care 
a părăsit marți seara Capitala, 
întreprind un turneu în R. P. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă și 
R. D. Germană. Artiștii romîni 
vor prezenta spectacole în o- 
rașele Wroclaw, Lodz, Varșo
via, Praga, Brno, Bratislava, 
Berlin. Magdeburg, Karl- 
marxstadt. Programul turneu
lui cuprinde baletul „Romeo și 
Julieta" de Prokofiev, „Amo
rul vrăjitor" al lui De Falia-, 
„Bolero** de Ravel, un act din 
„Iancu Jianu" de Mircea Chi- 
riac, precum și un recital. Con
ducerea muzicală a spectaco
lelor aparține lui Cornel Trăi- 
lescu, regia și coregrafia sînt 
semnate de Oleg Danovschi și 
Vasile Marcu, decorurile și 
costumele de Ofelia Tutovea- 
nu, Paula Brîncoveanu și Ion 
Ipser. Rolurile principale vor 
fi interpretate de Irinel Liciu, 
Alexa Mezincescu, Valentina 
Massîni. Ileana Iliescu. Ga
briel Popescu. Gheorghe Co- 
tovelea ș. alții. Partea soicstacă 
de canto din -Amorul vrăjitor- 
va fi interpretată de mezzo- 
soprana Dorothea Palade- 
Melinte.

Lucrări 
de mare
interes
artistic

In zilele sărbătorii muzicii ro
mînești, la sediul Uniunii Compo
zitorilor a avut loc pentru invitații 
Festivalului o audiție a unora 
dintre cele mai noi lucrări muzi
cale romînești. Unul din oaspeții 
Bucureștiului a scris pentru citi
torii noștri aceste cîteva impresii: 

Impresia imediată care apare 
din audiția compozitorilor ro
mîni programată la Uniunea 
Compozitorilor, este formată de 
înaltul nivel artistic al operelor 
prezentate. Rezultă evident că ne 
găsim în fața unor creații de 
excelentă factură, bine construite, 
cu noblețe și bogăție de limba-.

Știam că Romînia este o țară 
bine dotată din punct de vedere 
muzical.

După audiția de azi dimineață, 
am constatat că atîtea daruri de 
muzicalitate naturală, rint ia 
mod cert acontaiate pria rxkrtza- 
ța unor școli și exreienti maeștri.

Progremtd andxriei era ia -med 
necesar codașe dar repreze-rz&- 
tic, cu tendințe cariate, cuprin
zând opere datate intr-o perioadă 
de 8 ani, din 1955 (2 schițe sim
fonice de Dom Popovici) la 1963 
(„Arcade* de Aurel Stroe/. Pen
tru arta de azi, 8 ani sînt

tr-adevăr mulți. Astfel, e natural 
ca și compoziția lui Aurel Stroe 
să ne apară interesantă, pentru 
că utilizează cu mult echilibru 
și măsură unele experiențe con
temporane. Frumosul - concert 
pentru cioară și orchestră de 
Pascal Bentoiu, cele 2 schițe sim
fonice de Doru Popovici și suita 
de balet „Prinț și cerșetor* de 
Lcurențiu Profeta, se fac remar
cate prin înțeleaptă utilizare a u- 
nui limbaj muzical modern și 
rafinat. Lucrările lui Liviu Glo- 
dcanu. Dumitru Capoianu și 
Zeno Vancea, adoptă cu multă 
abilitate, cu rezultate optime, 
•» material desprins din folclor 
țî rint interesante pentru cine 
crea să înțeleagă caracterul mu-

a. ztățti populare romînești. In 
fme, cele 3 lieduri de Mihail 

are, mi-au apărut ca fiind ale 
autentic muzician, într-ade- 

răr mcintitoare. Această întîlnire 
cw rzuzîca contemporană ro mină 
a fort o surpriză plăcută și m- 
r-ucttcii fă erte de dorit ca 
tchsuhtne ertxtrice fi adtunia 
casier ccâr 2 țâri ai iani canaoa- 
aâ yifcaraiw nentr* hecrâri fi

PIERO DAUA MANO 
ic wrirW ai mertâui ttahea 
Jl Poete ter** dm Roma

INOVATORII
In primele nouă luni din acest 

an, la cabinetul tehnic de la 
Uzina de fibre sintetice din Să- 
vinești s-au înregistrat peste 85 
de propuneri de inovații. Multe 
dintre ele au fost aplicate, adu
când uzinei economii de peste 
1 650 000 lei. Dintre acestea vă 
prezentăm numai două. Pentru 
tăiatul fibrelor se foloseau la noi 
fante. Acestea se deteriorau re
pede. Maistrul David Ștefan a 
propus construirea fantelor cu 
dantură schimbătoare. Inovația

aduce economii în valoare de 
40 000 lei.

Montatul și demontatul filie
relor la filarea fibrei de melană, 
era o operație greoaie, necesita 
mult timp, se pierdea din soluția 
de filare. Prin construirea unui 
nou sistem de montare a filiere
lor inovatorul Constantin Huțu- 
pan a redus simțitor timpul de 
lucru. Acum se fac economii de 
materii și materiale, crește și 
productivitatea muncii.

(Agerpres)

Echipa de dansuri a Fabricii de mobili „23 August' din Tg. Mureș In timpul unui spectacol

Televiziune
Joi 24 septembrie 1964

Orele 19,00 — Jurnalul televi- 
unii. 19,10 — Pentru copii: 

rrTJ cel sfios. 19,30 — 
toerețri. 20,30 — Filmul 

arhst-c „Tdl Bahoglindâ**. In în
cheiere : poșta televiziunii, bule
tin de știri, buletin meteorologic.

Cn 
Ou!

sfk»

(Agerpres)

Micii școlar! și-au început activitatea cu cea mai mare se::c >: această imagine ne-o dovedește!
TEODOR STAVAR 

operator chimist

CINEMATOGRAFE
Ghepardul — cinemascop (am

bele serii) : Sala Palatului R. P. 
Romîne (seria de bilete 1190 — 
orele 18,30), Patria (9; 13; 17; 
21). Ciociara : Capitol (9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,35 — la gră
dină orele 19), 
15; 17,30; 20),
11.45; 14; 16,15; 18,45; 21 — la 
grădină orele 20), Modem (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Grădina „Vitan“ (Calea Dudești 
— orele 19,30), Arenele Libertă
ții (Str. 11 Iunie — orele 20). 
Dragoste la zero grade : Repu
blica (9,45; 12; 14,30; 16,30;
18,45; 21,15), Luceafărul (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Excelsior (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Grivița (10; 12; 14; 16; 18; 
20), Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Grădina „Doina** 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele
19.30) , Stadionul „Dinamo** (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 19,45). 
AI nouălea nume: București 
(9,30; 11,30; 13,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Carpați (10; 12; 14; 16).
Banda de lași: Lumina (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Giulești
(9,30; 12; 14,30; 17,15; 20), Pacea 
(16; 18; 20). Pășesc prin Mos
cova : Feroviar (10; 12; 14,30; 
16; 18,30; 20,30). Aventura de Ia 
miezul nopții : Festival (10; 12; 
15; 17; 19; 21 — la grădină — 
Pasajul „Eforie** — orele 19). 
Brațul nedrept al legii: Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), în
frățirea între popoare (10; 16; 
18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 
20,30 — la grădină orele 19,15).

Flacăra (10.30; 
Aurora (9,30;

Falsificatorul: Central (10,15; 
12,45; 17,45; 20,15), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30), Rahova (16; 
18,15). La strada: Union (16; 
18,15; 20,30). Program pentru 
copii (dimineața), Rebelul mag
nific : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30). In întâmpinarea vi
sului — Spartachiada republi
cană — Bastonașul : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). întuneric 
în plină zi : Cultural (16; 18,15; 
20,30). Căliți în foc — cinema
scop : Dacia (9,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : Buzești (15; 18; 
21 — la grădină orele 19), Munca 
(12; 15; 17,45; 20,30). Doi colo
nei : Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
Cei trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii) : Bucegi (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,15 — la gră
dină orele 19), Flamura (10; 
15,30; 19,30). Viață sportiva:
Unirea (16; 18,15; 20,30 — la
grădină orele 19). Moral '63: 
Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45 — la grădină orele
19) , Miorița (10,30; 12,45; 15;
17,30; 20), Lira (15,30; 18; 20,30 
— la grădină orele 19,15). Două 
duminici : Vitan (16; 18; 20). 
Galapagos : Popular (15; 17; 19; 
21), Cotroceni (16; 18,15; 20,30), 
Adesgo (15,30; 18; 20,30). Ko- 
zara : Moșilor (15,15; 18; 20,45 — 
la grădină orele 20). îndrăgosti
tul : Viitorul (15; 17; 19; 21).
Bărbații : Ferentari (16; 18,15; 
20,30). Pagini de istorie — Roma
nia, orizont '64 : Volga (10; 17;
20) .

Ing.
V. Alexandrescu

(Urmare din pag. I)
tlnțele și deprinderile ce trebuie în
sușite.

Astfel, s-au organizat două categorii 
de cursuri de pregătire profesională și 
anume cursuri de specializare pentru 
perfecționare și însușirea unei a doua 
meserii și cursuri de completare a cu
noștințelor profesionale.

Cursurile de specializare se organi
zează în întreprinderi în conformitate 
cu planul de școlarizare și regulamen
tul de funcționare întocmit de minister 
și se desfășoară îndeosebi cu partici
parea în producție. Tematica acestor 
cursuri este întocmită de întreprinderi 
și avizată de minister, care urmărește 
buna corelare a cunoștințelor teoretice 
cu cele practice și asigurarea predării 
celor mai noi realizări din domeniul 
respectiv. De asemenea, se urmărește 
ca durata cursurilor să fie în strînsă 
legătură cu conținutul lor. Cursurile de 
specializare pot dura 8 luni la meserii 
mai complexe cum ar fi pentru sculeri 
sau minimum 2 luni, de exemplu, pen
tru presatori. Practica a dovedit că 
această formă de pregătire, de scurtă 
durată, are o eficiență deosebită. Bu
năoară, anul trecut, după un curs de 
specializare al turnătorilor de la Uzina 
mecanică Turnu-Severin, în problema 
folosirii noilor procedee de turnare, 
procentul de rebuturi în turnătorie a 
scăzut la jumătate, iar la Uzina Elec
tronica, după un curs de 6 luni — cu 
muncitori montori de aparate radio 
— productivitatea muncii la această 
operație a crescut cu 12 la sută.

Organizarea cursurilor de speciali
zare se face în strînsă legătură cu sar
cinile de introducere a progresului 
tehnic prevăzute în planul tehnic al 
întreprinderilor.

în trimestrul III al acestui an, 

au fost organizate 3 cursuri de specia
lizare, cu scoatere din producție, pen
tru controlul r.edestructiv al pieselor, 
controlul roților dințate și al vopsirii 
produselor. La aceste cursuri au par
ticipat 185 de ingineri și tehnicieni, ele 
desfășurîndu-se la Uzina de tractoare 
și Uzina „Steagul roșu" din Brașov și 
la Uzina „23 August- din Capitală. Tot 
în acest scop, în perioada 15 septembrie 
—1 octombrie, se deschid cursuri de 
scurtă durată pentru controlori în 
toate întreprinderile Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini la care 
vor participa peste 4 000 de muncitori 
și tehnicieni

Pe măsura dezvoltării tehnicii și a 
introducerii noilor tehnologii unele me
serii își schimbă conținutul, devin mai 
complexe, necesitînd o sferă mult mai 
largă de cunoștințe. De exemplu, prin 
introducerea mașinilor agregat înlocui 
liniilor tehnologice cu mașini monoope- 
rație, muncitorul trebuie să-și însușească 
mai multe meserii — frezare, găurire, 
alezare — deoarece toate aceste ope
rații se fac acum pe o singură mașină, 
în afară de aceasta el trebuie să po
sede cunoștințe de electromecanică, hi
draulică pentru a asigura buna func
ționare a agregatului înzestrat cu dis
pozitive complexe.

Trecerea la fabricația de serie prin 
profilarea și specializarea producției a 
făcut ca în turnătorii să se folosească 
din ce în ce mai mult modele meta
lice impunînd însușirea de către mode- 
lori a cunoștințelor de prelucrare a 
metalelor, cunoștințe similare cu cele 
ale sculerilor matrițeriși ale frezorilor 
de la mașinile speciale. De asemenea, 
introducerea în fabricație a noi pro
duse sau tehnologii schimbă ponderea 
în producție a unor meserii impunînd 
calificarea muncitorilor în meserii în
rudite sau în meserii noi.

însușirea celei de a doua meserii s-a 
făcut prin cursuri de scurtă durată, 
cursanții avînd cunoștințe teoretice și 
deprinderi practice care le-au înlesnit 
însușirea noii meserii și ridicarea gra
dului de calificare.

Cursurile de completare a cunoștin
țelor profesionale sînt organizate de 
conducerea fiecărei întreprinderi cu 
sprijinul organizației U.T.M. și al sin

dicatului. Pentru buna desfășurare a 
cursurilor se constituie în întreprin
dere o comisie condusă de inginerul șef, 
cu participarea unui membru din co
mitetul U. T. M. și din comitetul sin
dicatului. Comisia are ca sarcină să 
aprobe tematica întocmită de secții și 
ateliere și să fixeze durata cursurilor 
în funcție de cunoștințele ce trebuie în
sușite și sarcinile fiecărui sector de 
producție. în general, aceste cursuri 
nu durează mai mult de șase-opt luni.

Pentru a generaliza cele mai bune 
metode de organizare a acestor cursuri, 
în trimestrul II al acestui an, prin grija 
ministerului, a fost organizat un in
structaj de o săptămînă la care au fost 
convocați 80 de responsabili cu pro
bleme de învățămînt din întreprinderi. 
In cadrul instructajului au fost arătate 
cele mai bune metode de organizare a 
cursurilor, cum trebuie aleși lectorii și 
cum trebuie întocmită tematica. Pro
blemele au fost dezbătute pe baza 
exemplelor concrete privind modul de 
organizare a acestor cursuri la Uzina 
„Grivița roșie** și nivelul de predare în 
funcție de diferențierea cursanților pe 
categorii și grad de pregătire la Uzi
nele „23 August".

Pregătirea teoretică a muncitorilor, 
corespunzător lucrărilor pe care le 
execută, reprezintă una dintre proble
mele principale căreia conducerea fie
cărei întreprinderi trebuie să-i acorde 
o deosebită atenție. în fiecare uzină 
tehnologia se perfecționează continuu 
și ca urmare cere de la cei ce o aplică 
însușirea de noi și noi cunoștințe. Ei 
trebuie să cunoască bine fenomenele 
care apar în timpul lucrului pentru că 
numai astfel își pot aduce propria con
tribuție la perfecționarea tehnologiei la 
locul de muncă. Iată de ce este nece
sar ca muncitorii să fie cuprinși în 
cursuri de ridicare a calificării sau la 
alte forme de pregătire profesională. 
Aceste acțiuni sînt strîns legate de rea
lizarea și depășirea sarcinilor de plan, 
de rezolvarea într-un timp scurt a pro
blemelor de producție ivite în secții și 
ateliere.

Necesitatea de a înarma pe munci
tori cu pregătirea teoretică și practică 
în vederea trecerii la fabricația unul 
produs mai perfecționat a făcut ca în

PREGĂTIREA 
PROFESIONALĂ LA NIVELUL

acest an să apară o nouă formă orga
nizată de ridicarea calificării. Este 
vorba de demonstrarea tehnologiei, 
inițiativă pozitivă aplicată la Uzina 
„Steagul roșu" — la lansarea fabricației 
de serie a noilor autocamioane Bu
cegi — la Uzina mecanică Sinaia, la Uzi
na „Semănătoarea* București, la Uzi
na de strunguri și Uzina de vagoane 
din Arad. Această formă de pregătire 
constă în aceea că la asimilarea unei 
noi tehnologii sau produs, organele din 
serviciul tehnologic, cu practică înde
lungată în producție demonstrează 
muncitorilor și maiștrilor care vor răs
punde de execuție — in baza unui pro
gram bine studiat și fixat dinainte — 
procedeele și utilajele noi descriu ca
racteristicile funcționale ale noilor pro
duse, explică întreaga tehnologie și 
planul de operații atrăgind atenția asu
pra problemelor care pot apare în 
timpul execuției. Este de fapt un curs 
cu cîte 3-4 oameni, numai asupra noilor 
probleme pe care le ridică tehnologia 
de fabricație a noului produs.

Dată fiind importanța cursurilor de 
completare a pregătirii profesionale. în 
anul trecut și in primul semestru ai 
anului acesta au fost cuprinși la aceste 
cursuri un număr de 107 mii de mun
citori din uzinele M.I.C.M., iar pe în
tregul an 1964 numărul lor va depăși 
90 mii.

★
Organizarea unor cursuri corespun

zătoare de specializare și ridicare a ca
lificării a permis ministerului să for
meze cadrele necesare care stăpînesc 
și aplică noile tehnologii, care mînuiesc 
astăzi mașinile-agregat, liniile auto
mate și de transfer cu care sînt dotate 
întreprinderile constructoare de ma
șini. De aceea, considerăm ca bine 
venită inițiativa ziarului „Scînteia ti
neretului** de a dezbate în coloanele sale 
această problemă de mare actualitate 
pentru toate întreprinderile. Pentru a 

fi folosită cu randament maxim în 
producerea unor mașini și instalații la 
nivelul celor mai bune realizări pe plan 
mondial, tehnica nouă trebuie minuită 
de cadre cu o temeinică pregătire pro
fesională. capabile să realizeze indici 
superiori în producție.
—

Ing.
A. Diaconescu

(Urmare din pag. I)

formele prin care să se facă perfecțio
narea pregătirii profesionale, felul cum 
trebuie ele organizate.

In cadrai întreprinderilor noas
tre sini organizate următoarele 
tipuri și forme : CURSURI DE 
CALIFICARE, CURSURI DE SPE 
CIAL1ZARE și CURSURI DE RIDICA
RE A CALIFICĂRII. Pentru fiecare din 
aceste forme am indicat — în funcție 
de nevoile ministerului — modul cum 
trebuie organizate. Dacă pentru cursu
rile de calificare existau instrucțiuni 
precise de organizare, pentru celelalte 
nu existau și, din această cauză în
treprinderile aveau rețineri în organi
zarea și extinderea unora dintre ele. 
Acest lucru a determinat ministerul să 
elaboreze o metodologie cît mai deta
liată și pentru organizarea acestora. Am 
precizat astfel întreprinderilor că în 
toate unitățile cursurile de specializare 
se pot organiza prin două forme prin
cipale :

1. — CU PARTICIPAREA IN PRO
DUCȚIE ȘI ANUME:

a) Cursuri cu frecvență în afara ore
lor de program organizîndu-se pentru 
cursanți lecții, consultații, seminarii, de

monstrații practice. Cursanții sîntobli^- 
gați la terminarea cursurilor cu o du
rată de la 3—6 luni să susțină un exa
men de absolvire. Pe baza rezultatelor 
obținute la acest examen se face pro
movarea lor la conducerea instalațiilor 
cu aparatură complexă.

b) Cursuri fără frecvență. Acestea 
sînt organizate pentru meseriile care 
sînt mai puțin numeroase, dar foarte 
importante. Ministerul a luat măsura 
ca pentru aceste cursuri să tipărească 
broșuri, lecții, tematici care sînt tri
mise cursanților pentru a fi studiate. 
La anumite date și centre stabilite de 
minister au loc seminarizări, iar la 
sfîrșit, examenul de absolvire.

2. — FARA PARTICIPAREA ÎN 
PRODUCȚIE. Se organizează în special 
pentru pregătirea conducătorilor de a- 
gregate și instalații pentru noile obiec
tive

Cursurile de specializare ~ după sis
temul arătat mai sus — sînt organizate 
atit pentru muncitori cît și pentru 
maiștri și ingineri. în cazul celor din 
urmă, ele se organizează pe baza unorz 
tematici mult mai complexe, pe măsura 
pregătirii lor, a necesității de a-i pune 
la curent cu cele mai noi probleme în 
tehnică.

Tipul ce! mai răspîndit de cursuri 
existente în ministerul nostru impus 
de necesitatea de a acționa asupra pre
gătirii tuturor cadrelor. î! constituie 
cursurile de ridicare a calificării Aces
te cursuri nu sînt organizate de mi
nister, ci direct de către întreprinderi 
în funcție de nevoi, de, specificul me
seriei al procesului de producție

Numai în anul trecut, de pildă, și-au 
ridicat calificarea, prin cursuri de 
scurtă durată, aproape 70 000 de munci
tori și 6 000 de cadre cu pregătire teh
nică medie și superioară. în acest an 
— pe baza măsurilor stabilite de între
prinderi și minister — numărul cadre»



Din nou cu propagandiștii despre

MUNCA ȘI RĂSPUNDERILE LOR
entru a veni în spri- 
linul propagandiș
tilor, pentru a le da 
posibilitatea să cu
noască metodele 
bune folosite de al
ții în conducerea

unui cerc politic ne-am adresat 
unora din propagandiștii cu ve
chime și experiență din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară. La 
convorbirea noastră au luat par
te tovarășii: Radu Traian din 
comuna Monor, raionul Reghin, 
Maria Ambrus din comuna Su
seni, raionul Gheorghieni, și Ma- 
rica Maria, din comuna Sincai, 
raionul Luduș.

Propagandistul 
și pregătirea 

expunerii
RADU TRAIAN: Ca propagan

diști avem o sarcină frumoasă, 
interesantă, de mare răspundere: 
să educăm tinerii în spiritul în
vățăturii marxist-leniniste, să 
propagăm cu pricepere, în mod 
convingător și cu pasiune ideo
logia și politica partidului nostru. 
Fără temeinice cunoștințe politice 
și de cultură generală nu ne pu
tem achita de această sarcină. Pe 
un propagandist trebuie să-l in
tereseze totul : dezvoltarea eco
nomiei și culturii, noutățile teh- 
nico-științifice, literatura și arta. 
O expunere bazată pe o docu
mentare multilaterală este totdea
una mai interesantă, mai bogată 
în idei, mai convingătoare.

Anul acesta am condus la Mo
nor cercul „Să ne cunoaștem pa
tria socialistă". Tinerii au parti
cipat cu interes la fiecare lecție, 
la fiecare seminar. Acest interes 
din partea tinerilor m-a îndem
nat să mă pregătesc cît mai bine 
pentru fiecare temă.

Prima lecție, ținută în cadrul 
cercului se intitula : „Să ne cu
noaștem patria — Republica 
Populară Romînă". Pe această 
temă am mai ținut expuneri. To
tuși, am studiat bibliografia re
comandata și în primul rînd do
cumentele Congresului al IlI-lea 
al P.M.R., rapoartele și cuvîn- 
tările tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și alte documente 
care se referă la realizările obți
nute în patria noastră, în con
strucția socialismului. Am ci
tit — din ziare și reviste — cî
teva articole interesante despre 
dezvoltarea diferitelor orașe și 
regiuni, declarații ale unor per
sonalități de peste hotare despre 
tara noastră. Pe baza celor stu
diate am întocmit un conspect 
amănunțit. Evident că la fel voi 
proceda și în acest an. Voi relua 
cu mai multă atenție studiul Ex
punerii tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea so
lemnă a M.A.N., articolele publi
cate în presă în preajma zilei 
de 23 August etc., documente 

. absolut necesare, de altfel, între
gului învățămînt politic.

Tot de pregătirea expunerii 
ține și alegerea materialului in
tuitiv. El trebuie să corespundă 
scopului, să fie în concordanță 
cu conținutul expunerii. De pil- 

' dă, pentru lecția despre bogăți
ile și frumusețile patriei am fo
losit o hartă cu relieful țării, un 
fotomontaj care ilustra cum sînt 
valorificate bogățiile naturale ale 
patriei (petrolul, mineralele, lem
nul, stuful din Deltă), un diafilm 
despre frumusețile patriei și un 
altul intitulat „40 de ani de mun
că și luptă sub steagul glorios al 
partidului".

Intr-un mod asemănător m-am 
pregătit și pentru alte lecții.

cunoștințele dacă este expusă în 
mod simplu, convingător, pe înțe
lesul fiecăruia. Aceasta presupune 
să-ți cunoști auditoriul. In cercul 
„Să ne cunoaștem patria socia
listă" pe care l-am condus, toți 
cursanții erau tineri colectiviști. 
M-am străduit să folosesc un lim
baj apropiat de puterea lor de 
înțelegere. M-am obișnuit să vor
besc liber. Am observat că tine
rilor nu le place dacă lecția e 
citită din carte. Contactul cu au
ditoriul e mult mai intim, mai 
apropiat cînd lecția este expusă 
liber.

Consider că este important ca 
ideile principale să fie accentu
ate în mod deosebit. Aceasta u- 
șurează însușirea a ceea ce este 
esențial, principal în cadrul lec
ției.

Pentru a ilustra un eveniment 
sau altul din istoria patriei, sau 
pentru a sublinia o idee mă fo
losesc adesea de operele scriito
rilor noștri clasici și contempo
rani. Cînd am ținut lecția: 
„Partidul Muncitores Romîn, for
ța conducătoare a poporului în 
construirea socialismului", am ci
tit cîteva fragmente din poeziile 
despre partid ale lui Mihai Be- 
niuc și George Lesnea. La o altă 
lecție, despre trecutul de luptă 
al poporului, am citit fragmente 
din volumul „1907“ de Tudor 
Arghezi și din romanul „Răs
coala" de Liviu Rebreanu.

De obicei, în cursul expunerii 
— atunci cînd este nevoie — 
mă folosesc de hartă, de grafice 
comparative. Cînd am vorbit 
despre industrializarea socialistă 
a țării am arătat pe hartă prin
cipalele centre ale industriei me
talurgice și constructoare de ma
șini, localitățile unde se constru
iesc mari combinate chimice.

anumite probleme). Cu mulți ti
neri am stat de vorbă — fie in
dividual, fie în colectiv. De pil
dă, cu Koos Ana și Farkaș Ana 
am avut o discuție despre dez
voltarea intensivă și multilaterală 
a producției agricole. Cu alții am 
discutat alte teme. Mi-amintesc 
de o discuție despre caracterul și 
scopul U.T.M. Cu acest prilej 
le-am citit cîteva fragmente din 
..Sarcinile Uniunilor Tineretului" 
de V. I. Lenin și din Statutul 
U.T.M. Apoi le-am explicat tineri
lor ce sarcini a pus partidul în 
fața organizației noastre, ce drep
turi și îndatoriri au utemiștii. La 
seminar acești tineri au fost mult 
mai activi ca de obicei.

Pentru fiecare temă le-am re
comandat cursanților, în afară 
de bibliografia indicată, și cîteva 
opere literare („Desfășurarea" de 
Marin Preda, „Mitrea Cocor" de 
M. Sadoveanu, „La cea mai înal
tă tensiune" de Nagy Istvan"). In 
discuții, cursanții s-au referit a- 
desea la eroi și întîmplări din 
cărțile citite. Convorbirile au de
venit astfel mai vii, mai intere
sante.

9 cerință esențială— 
legătura cu viața, 

cu sa rcinile concrete 
ale tinerilor

Convorbirile
și munca individuală 

cu cursanții

MARIA AMBRUS: Am con
dus un cerc pentru studierea 
Statutului U.T.M. Cursanții — 
tineri colectiviști din brigăzile 
II și III din Suseni — erau în 
majoritate utemiști, primiți de 
curînd în organizație.

încă de la primele convorbiri 
am observat că unii tineri — Bal
ia Ferenc, Csiki Ana, Elekes B. 
Ferenc — iau cuvîntul de fie
care dată, pe cînd alții se sfiesc, 
răspund doar cînd sînt întrebați. 
Unii se străduiau să redea fraze 
întregi, textual, din carte, dar nu 
reușeau.

Intr-un caiet mi-am însemnat 
rezultatele fiecărui seminar (cine 
la ce a răspuns, care din ei tre
buie ajutat să înțeleagă mai bine

RADU TRAIAN : Cunoașterea 
problemelor specifice din fiecare 
comună, de la fiecare loc de 
muncă este indispensabilă în 
munca de propagandă. Adesea 
discut cu președintele sau cu in
ginerul gospodăriei colective di
ferite aspecte ale dezvoltării gos
podăriei, sarcinile specifice din 
fiecare ramură, despre activitatea 
tinerilor colectiviști. Aceste date 
îmi sînt folositoare cu prilejul 
expunerilor.

Am procedat și altfel. De pil
dă, la lecția despre dezvoltarea 
agriculturii socialiste în țara noa
stră l-am invitat și pe tovarășul 
Radu Liviu, inginerul gospodă
riei colective din Monor, L-am 
rugat să vorbească tinerilor des
pre perspectivele dezvoltării mul
tilaterale a gospodăriei. Printre 
altele, inginerul s-a referit la va
lorificarea unor terenuri slab 
productive prin plantarea lor cu 
vie și pomi fructiferi. In această 
privință, de altfel, organizația 
U.T.M. din G.A.C. și-a propus 
să organizeze o mare acțiune de 
muncă patriotică. Toți cei 25 de 
cursanți au participat la această 
acțiune. Tinerii din Monor au 
plantat atunci prin muncă pa
triotică peste 600 de pomi fruc-

Frezorul Arman Vasile din 
sectorul II prelucrare al U- 
zinei Metalurgice Bacău 
este apreciat de tovarășii 
săi de muncă pentru rezul
tatele deosebite pe care le 

obține în producție.

Miercuri dimineața a plecat 
spre Tokio al doilea lot de 
sportivi din delegația olim
pică a țării noastre. Lotul 
cuprinde pe membrii echipe
lor de fotbal și polo pe apă. 
Echipa de fotbal este alcătuită 
din 20 de jucători : Datcu, An
drei, Adamache (portari) 
Greavu, Nunweiller III, Dan 
Coe, Hălmăgeanu, Ivan, Pe- 
tescu (fundași), Petru Emil, 
Koszka, Jenei, N. Georgescu 
(mijlocași), Pîrcălab, Constan
tin, Pavlovici. Creiniceanu, 
Sorin Avram, Ionescu, Dumi- 
triu II. Antrenorii echipei sînt 
Silviu Ploieșteanu și Gheor
ghe Ola. Ca arbitru interna
țional a făcut deplasarea Cor
nel Nițescu. Echipa de polo 
pe apă are următoarea compo
nență : Ștefănescu, Mureșan, 
Szabo, Zahan. Kroner, Novac, 
Grintescu, Culineac, Mărcu- 
lescu și Firoiu. Antrenorul e- 
chipei este A. Daroczi.

La începutul săptămînii va 
părăsi Capitala ultimul grup 
al olimpicilor romîni, alcătuit 
din sportivii de la caiac-canoe, 
gimnastică, lupte clasice, tir și 
ceilalți sportivi 
să completeze 
la Tokio.

INFORMAȚII • INFORMAȚII • INFORMAȚI!

Miercuri dimineața, membrii 
delegației Partidului Comunist 
Italian, compusă din tovarășii 
Mario Alicata, membru -al Di
recțiunii și secretar al C.C. al 
P. C. Italian, și Arturo Colom- 
bi, membru al Direcțiunii 
P. C. Italian, însoțiți de tova
rășii Vasile Patilineț, membru 
al C.C. al P.M.R., Constantin 
Lăzărescu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., Ion Cîrcei, 
secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R. și de 
alte persoane oficiale, au vi
zitat unele din noile ansam
bluri de locuințe și construcții 
social-culturale din Capitală. 
In continuare, oaspeții au vi
zitat Expoziția istorică „20 de 
ani de la eliberarea patriei" 
și Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale a R. P. Ro- 
mîne.

★
Dumitru Popescu, vicepreședinte 

al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, a oferit miercuri sea
ra, la restaurantul Athenee Palace,

o masă în cinstea ansamblului de 
balet al Teatrului Mare Academic 
de Stat al Uniunii Sovietice con
dus de M. N. Anastasiev, director 
adjunct al teatrului, și N. I. Grigo- 
rovici, conducător artistic* care în 
cadrul Festivalului International 
,,George Enescu" a prezentat mai 
multe recitaluri și spectacole cu 
baletele „Lacul lebedelor" de 
Ceaikovski și „Floarea de piatră" 
de Prokofiev, în Capitală și în o- 
rașele Cluj și Iași.

Au participat conducători ai 
unor instituții de artă și cultură, 
artiști ai poporului, artiști eme
riti, maeștri de balet, dirijori și 
soliști ai Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romîne.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei 
București.

Uniunii Sovietice la

★
militar naval și al ae- 
P. Bulgaria în Romînia, 

a oferit 
cu pri-

Atașatul 
rului al R. 
colonel Todor Todorov,; 
miercuri seara o .recepție 
lejul celei de-a 20-a aniversări do 
la crearea Armatei Populare Bul
gare.

Au participat general de armată 
Leontin Salăj an, ministrul forțelor 
armate, Gheorghe Pele, adjunct al

ministrului afacerilor externe, ad- 
juncți ai ministrului forțelor ar
mate' și ministrului afacerilor 
interne, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. ,Ro- 
mînă, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Intre 18—22 septembrie o 

delegație economică siriană, 
condusă de dr. Karam Touma, 
viceguvernator al Băncii Cen
trale a Siriei, a vizitat Repu
blica Populară Romînă.

In timpul șederii în Romî
nia, delegația a fost primită la 
Ministerul Comerțului Exteri
or. Cu acest prilej, au avut 
loc convorbiri asupra schim
burilor comerciale dintre cele 
două țări, constatîndu-se creș
terea lor favorabilă și posibi
lități de dezvoltare în viitor.

Membrii delegației au făcut 
vizite la Banca de Stat a 
R.P.R. și la Consiliul Superior

al Agriculturii. De asemenea, 
delegația a vizitat uzine și fa
brici constructoare de mașini, 
o gospodărie agricolă colec
tivă, precum și Expoziția rea
lizărilor economiei naționale a 
R. P. Romine.

★
în legătură cu condamnarea 

la moarte a unor luptători 
sud-africani de către autorită
țile Republicii Sud-Africane, 
Liga romînă de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa 
a trimis Secretariatului per
manent al Consiliului de So
lidaritate cu țările Asiei și 
Africii, cu sediul la Cairo, o 
telegramă prin care își alătură 
glasul său la protestul opiniei 
publice mondiale, cerînd tot
odată eliberarea celor trei pa- 
trioți, încetarea tuturor discri
minărilor și terorii dusă împo
triva populației de culoare din 
această țară.

(Agerpres)

de sportivi romini
a plecat la Tokio

Un nou grup o comportare meritorie
a Juniorilor romini

care urmează 
loturile aflate

(Agerpres)

MARICA MARIA: Cred că o 
lecție reușește să trezească intere
sul cursanților, să le îmbogățească

ȘTEFAN NECANIȚCHI

BACAU. Coflsp.'exuJ de I

La cîteva zile după 
prima ediție a Cam
pionatelor europene 
de atletism pentru 
juniori, disputate la 
Varșovia se poate 
afirma cu certitudine, 
că această competiție 
s-a bucurat de un 
deosebit succes, con
firmi ndu-și pe deplin 
utilitatea.

De altfel organiza
torii, consuitîndu-se 
cu toți conducătorii 
delegațiilor partici
pante au stabilit că 
viitoarele ediții ale a- 
cestor campionate să 
se dispute din doi în 
doi ani și să precea
dă, ca dată de dispu
tare, Campionatele 
europene de seniori 
și Jocurile Olimpice. 
Hotărîri definitive 
vor fi luate însă pînă 
la sfîrșitul acestui an 
de către Federația 
internațională de atle
tism.

Succesul competi
ției s-a datorat în 
primul find atmosfe
rei prietenești care a 
existat tot timpul pe 
stadion! Atmosfera 
marilor concursuri de 
atletism a fost între
gită de întrecerile viu 
disputate, de elanul 
caracteristic tinereții. 
Dar dincolo de sta
dion, dincolo de în
trecerile dirze în care 
nici un concurent nu 
a precupețit nici un 
dram de energie, la 
aceste campionate 
s-au încheiat priete
nii, s-au schimbat im
presii și amintiri între 
reprezentanții celorcelor

convingător, 
pe înțelesul 

fiecăruia

14 țări participante. 
Federația de atletism 
din Polonia s-a stră
duit tot timpul să asi
gure cele mai bune 
condiții de organiza
re. Păcat că timpul 
rece, ploios și cu 
vînt a fost singura 
piedică a performan
țelor deosebite, care 
de altfel și în aceste 
condiții atmosferice 
diferite s-au realizat 
din abundență. Este 
de ajuns să amintim 
numai de Irena Kir- 
genștein cu 23,5 sec. 
pe 200 m și 6,19 m 
la lungime, Cizova

Pc marginea 
Campionatelor 

europene 
de atletism 

pentru Juniori

Nadejda 
16,60 m 
Vladimir 
(Polonia) 51,9 sec. la 
400 m garduri, Mi- 
haela Peneș 54,54 m 
la' șii.Uță saii ,Qbeor-, 
ghe Costache 62,12 
m la ciocan, pentru a 
aprecia că rezultatele 
la aceste campionate 
au fost la înălțimea 
concursurilor interna
ționale de seniori.

Atleții noștri au 
avut o comportare 
remarcabilă și cele 
două titluri de cam
pioni europeni la care

(U.R.S.S.) 
greutate, 
Mantinek

se adaugă două locuri
2 și două locuri
3 confirmă evoluția 
bună a juniorilor ro
mîni. De altfel atît 
antrenorii străini, pu
blicul spectator (for
mat în mare parte tot 
din tineret) ca și 
presa de specialitate 
au remarcat compor
tarea romînilor iar pe 
campionii noștri i-au 
aplaudat la „scenă 
deschisă".

Comportări 
moașe au avut 
Leontina Frunză care 
a realizat un timp 
sub vechiul record 
mondial al probei, 
Tibulschi, Perju, Na- 
ghi, Grangure, Neac- 
șu, Stef pentru a 
nu-i aminti decît pe 
cîțiva.

Am fi așteptat mai 
mult de la Cioca, Că- 
praru, Gabriela Bă- 
dulescu, C. Toma, F. 
Ciobanu și alții. Pro
babil însă că nume
roasele concursuri la 
care au luat parte 
i-au 
reușit 
forma 
aceste , .
Locul IV ocupat de 
țara noastră (într-un 
clasament neoficial 
pe națiuni în care 
s-au punctat primele 
șase locuri) este meri
tuos și dovedește că 
munca susținută des
fășurată în ultimii ani 
cu juniorii a început 
să dea roade.

obosit și n-au 
să-și mențină 

maximă și la 
campionate.

FLORIAN LASLĂU 
secretar general ad

junct al F.R.A.

Pe scurt • Pe
• Ieri la Cairo echipa de ti

neret a R P. Romine 1> fotbal 
a obținut un frumos succes 
internațional învingind cu sco
rul de 7—5 (5—2) echipa olim
pică a R-A.U. Vineri cele două 
echipe susțin meciul revanșă.

TEHNICII MODERNE
lor care își vor ridica calificarea va 
spori cu 30 la 6ută.

Creșterea nivelului tehnico-profe- 
lional al muncitorilor a avut un 
cuvînt hotărîtor în extinderea pro
cedeului modern șl productiv de săpare 
a sondelor — forajul cu turbina. Rea
lizări remarcabile s-au obținut și în ra
finării unde cursurile de ridicarea ca
lificării i-au ajutat pe muncitori să-și 
însușească în bune condiții noile pro
cese tehnologice. Ca urmare, valoarea 
produselor realizate în acest an dintr-o 
tonă de țiței, în rafinăriile din regiu
nea Ploiești, este cu 39,5 la sută mai 
mare decît în 1959.

De la intrarea în vigoare a îndrumă
torului emis de minister se constată în 
toate întreprinderile noastre o impulsio
nare a activității de perfecționare a 
pregătirii profesionale a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor. Experiența 
aceasta se efere continuată și dezvol
tată. Tocmai de aceea vrem să semna
lăm întreprinderilor și unele deficiențe 
ce s-au manifestat, să facem unele re
comandări de care să țină seama în 
organizarea cursurilor din această 
toamnă. Au fost cazuri cînd perioada 
de desfășurare a cursurilor de ridicare 
a calificării a durat foarte mult timp. 
La unele secții de la Combinatul chi
mic Tîrnăveni — faianță-gresie, poli- 
clorură de vinii — anul trecut progra
ma a fost întinsă pe 8—12 luni, fiind 
încărcată cu diferite teme care nu 
aveau legătură directă cu scopul pro
pus.

în schimb, la Uzina de produse so
dice din Govora, cursurile au durat nu
mai 4 luni, tematica lor cuprinzînd un 
număr de 8—10 lecții care urmăreau 
să facă cunoscute muncitorilor princi
palele procese tehnologice, noile insta
lații, metodele de lucru etc. Aproape 
fiecare lecție a fost urmată de demon
strații practice, muncitorii luînd con
tact „pe viu" cu fenomenele chimice,

eu tehnologia mai complexă a unul 
produs sau altul. Rezultatele obținute 
de Uzina de produse sodice Govora In 
acest an sînt și o urmare a bunei or
ganizări a cursurilor de ridicare a ca
lificării. Iată, deci, că nu durata de
termină eficacitatea cursurilor, ci con
ținutul lor, grija pentru cuprinderea în 
tematica acestora a acelor probleme și 
fenomene tehnologice mai puțin cunos
cute, de mare importanță pentru bu
nul mers al producției.

O mai mare atenție trebuie acordată 
în acest an diferențierii muncitorilor pe 
meserii și categorii de încadrare, după 
pregătirea de bacă, după locul de mun
că. Acest lucru este foarte important 
întrucît în întreprinderile noastre lu
crează muncitori care — deși au poate 
aceeași categorie de încadrare — au 
fost pregătiți prin căi diferite: unii au 
fost calificați prin cursuri de scurtă 
durată, alții prin școli profesionale, al
ții prin școli tehnice de muncitori ca
lificați. O problemă dezbătută la 
cursuri, la un nivel mai înalt, va fi în
țeleasă la un anume nivel de fiecare 
dintre aceștia. Diferențierea trebuie să 
meargă chiar pînă la instalațiile de 
același tip. în ramura noastră de pro
ducție meseria de tablonist este relativ 
nouă. Dar, unii au în supraveghere o 
singură instalație, alții lucrează la ta
blourile de comandă centralizate ale 
secțiilor sau chiar ale fabricilor. în în
cadrarea lor la cursurile de ridicare a 
calificării se impune evident diferen
țierea. Cei de la comanda centralizată 
trebuie să cunoască amănunțit legătura 
directă între o instalație și alta, să știe 
să descrifreze din indicațiile aparatelor 
desfășurarea întregului proces tehnolo
gic al liniei, secției sau fabricii respec
tive, pe cînd cei care supraveghează o 
singură instalație, urmăresc un proces 
mult mai simplu.

Instalațiile și procesele tehnologice 
ale industriei petrolului și chimiei sînt

foarte r>—pirxe. Cunoștinței* teoreti
ce referitoare la principalele fenomene 
din interiore! instalațiilor vor putea fi 
înțelese și aprofundate prin însoțirea 
lecțiilor de demonstrații practice. De- 
moostrația practică contribuie la cu
noaștem perfectă a aparatelor și uti
lajului. Cunoașterea proceselor intime 
din interiorul instalațiilor contribuie in 
primul rînd la obținerea unei calități 
corespunzătoare a produselor.

Ministerul cere întreprinderilor să 
urmărească în continuare ridicarea ca
lificării cadrelor cu aceeași atenție, să 
privească aceasta nu numai ca o sar
cină de moment, ci să aibă permanent 
în vedere perspectiva acestei acțiuni, 
în sensul acesta considerăm dezbate
rea din coloanele „Scînteii tineretului" 
ca fiind foarte utilă și binevenită. In
dustria petrolului și chimiei este — și 
va fi în continuare — înzestrată cu uti
laje și instalații la nivelul cel mai înalt 
al tehnicii. Folosirea și exploatarea a- 
cestora la capacitățile lor maxime cer 
oameni cu un nivel tehnic profesional 
ridicat

Ing.
I. Rimbu

(Urmare din pag. I)
După specializarea muncitorilor de 

bază începe o tnouă etapă în ridicarea 
calificării cadrelor noastre. Muncitorii 
specializați sînt numiți conducătorii 
echipelor și brigăzilor care deservesc 
principalele mașini și agregate, liniile 
tehnologice. Acum fiecare echipă devine 
o școală. Conducătorii de agregate îi 
ajută pe muncitorii din formațiile lor

scurt •
punctele marcate de Eusebio 
(4), Seeler (2) și Augusto. Pen
tru iugoslavi au înscris Kos- 
tici și Galici. Jocul a fost ar
bitrat de elvețianul K- Dinst.

• Campionaiu! categoriei A la 
fotbal va continua duminică cu 
tuspularea etapei a V-a. In Capi
tali. pe stadionul Dinamo, eefripa 
Progresul București va Inlilni 
fomajta Steagul Roșa Brașov. 
Meciul va Începe la ora 16 și va 
«rea !• deschidere, de la ora 
14.15 partida derbi a campionatului

de lucru să cunoască mașinile, să-și în
sușească corect tehnologiile de fabrica
ție. Conducerile întreprinderilor orga
nizează cu ajutorul acestora demonstra
ții practice, schimburi de experiență, 
asigură predarea unor lecții la cursurile 
de ridicare a calificării.

Atunci cînd apar schimbări de teh
nologii» cînd se introduc in sector uti
laje și instalații cu aparatură complexă, 
care depășesc nivelul de cunoștințe ale 
muncitorilor, ministerul organizează 
centre de instructaje pe meserii. Fa
bricile de cherestea din sector dispun 
în prezent de mașini cu turație mare 
care au unelte tăietoare din material 
dur și care comportă reguli speciale de 
întreținere și ascuțire. Am constatat că 
datorită faptului că întreținerea și as
cuțirea uneltelor tăietoare nu se făcea 
la nivelul de tehnicitate cerut, aceste 
mașini nu erau exploatate cu întreaga 
capacitate. Ministerul, în colaborare cu 
Institutul de cercetări forestiere, a or
ganizat trei centre de instructaje pen
tru ascuțitorii din toată țara — la Tg. 
Jiu, Blaj și Brăila. Cu această ocazie 
s-au însușit de către toți ascuțitorii 
normele și metodele cele mai bune de 
întreținere și ascuțire a acestor scule. 
Asemenea instructaje — pe probleme 
de strictă necesitate pentru nevoile 
producției — au fost organizate și pen
tru electricieni, laboranți, mecanici- 
șefi, termo-tehnicieni etc. Prin aceste 
acțiuni și-au îmbogățit cunoștințele pro
fesionale peste 80 la sută dintre mun
citorii sectorului nostru.

Preocuparea întreprinderilor noastre 
pentru perfecționarea pregătirii profe
sionale a cadrelor se reflectă, cum e și 
firesc, în rezultatele obținute în pro
ducție. In numeroase unități ca C.I.L. 
Gălăuțaș, C.I.L. Suceava, C.I.L. Pipera, 
C.I.L. Tg. Jiu, IPROFIL „Tehnica lem
nului", IPROFIL Iași, IPROFIL Arad 
— ca urmare a 'ridicării calificării

Lucrările la linia electrică de înaltă tensiune pe o lungime de
140 km între Borzești și Galați se află intr-un stadiu avansat, 

în fotografie : un aspect din timpul montării cablurilor 
Foto : AGERPRES

Răspunsuri simple, 
edificatoare

(Urmare din pag. I)
pe un 
alune-

Petrolul- 
Goztepe Izmir 2-1

Miercuri la Ploiești 
timp ploios și un teren
cos, Petrolul a învins cu 2—1 
(2—0) pe Goztepe Izmir (Tur
cia) în cel de-al doilea joc din 
cadrul „Cupei orașelor tîr- 
guri". Fotbaliștii romîni au 
dominat majoritatea timpului 
și puteau „ cîștiga la un scor 
mai mare daca-nu ratau cîteva 
bune ocazii în finalul jocului. 
Scorul a fost deschis în minu
tul 5 de Mocanu. Gazdele au 
înscris cel de-al doilea punct 
în minutul 40 prin Dridea. In 
minutul 62, Nihat a redus din 
handicap în urma unei acțiuni 
personale. Petrolul Ploiești 
s-a calificat pentru turul doi 
al competiției (în primul joc 
desfășurat la Izmir Petrolul a 
ciștigat cu 1—0).

Pe scurt
de rugbi : Steaua București — Gri- 
vița Roșie.

In țară sînt programate ur- 
mătoarele meciuri : Farul Con
stanța — Minerul Baia Mare ; 
C.S.M.S. lași — Crișul Oradea ; 
Știința Craiova — Dinamo Pitești.

• Simbătă și duminică, la poli
gonul Tunari se vor desfășura cam
pionatele republicane de tir pen
tru juniori. Competiția va reuni 
Ia startul ei pe cei mai buni ju
niori din toate regiunile țării.

(Agerpres)

muncitorilor la nivelul tehnicii cu care 
acestea sînt înzestrate — s-a asigurat 
atingerea capacităților proiectate în 
termenele prevăzute.

Procesele de producție complexe care 
există în întreprinderile noastre cer ca 
— paralel cu ridicarea calificării ca
drelor cu un nivel mediu — să ne pre
ocupăm în aceeași măsură și de per
fecționarea pregătirii profesionale a ca
drelor tehnice. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît ele sînt chemate să asigure pro
movarea în producție a progresului 
tehnic, a metodelor și procedeelor mo
derne de lucru. Avînd în vedere acest 
lucru, ministerul nostru, în colaborare 
cu institutele de cercetări forestiere și 
de proiectări forestiere organizează în 
fiecare an cursuri de perfecționare pen
tru maiștri și ingineri. Aceste cursuri 
sînt organizate pe profil de specialități 
(ingineri tehnologi, ingineri care răs
pund de calitate etc.) avînd o tematică 
axată pe o singură problemă tehnică — 
(de pildă : „procese tehnologice noi de 
finisare a mobilei"). în cadrul cursuri
lor, care durează de la 2—4 săptămîni, 
se expun lecții despre cele mai recente 
noutăți tehnice în problema respectivă, 
se țin referate de către cursanții de la 
întreprinderile care au obținut cele mai 
bune rezultate, se fac demonstrații 
practice și se organizează schimburi de 
experiență.

Rezultatele acestor cursuri se concre
tizează în aplicarea în producție a ce
lor mai noi cuceriri ale tehnicii. Cursul 
pentru inginerii chimiști, bunăoară, a 
avut scopul să-i pună pe aceștia în 
temă cu ultimele rezultate ale cerce
tării științifice pentru crearea și pre
lucrarea materialelor tehnologice chi
mice. în urma acestui curs s-a realizat 
un larg schimb de experiență care s-a 
soldat cu însușirea în procesul de pro
ducție a unor materiale noi, cu îmbu
nătățirea calităților fizico-chimice ale 
unor adezivi ce se folosesc în indus
tria prelucrării lemnului.

în ultimii ani, ministerul nostru a 
dobîndit o bună experiență în ridicarea 
calificării profesionale a cadrelor sale. 
Principala trăsătură a acestei expe
riențe constă în aceea că măsurile ge

tru ce să fie simpatizat de oa
meni ?“ „Pentru felul în care 
îmi voi duce viața particulară", 
scrie el. Viața particulară înseam
nă un culcuș pufos, cu aer con
diționat și lumină roză. „M-am 
logodit cu o fată simpatică, care 
este modestă și supusă. După ce 
ne vom căsători, ideea (?}) cea 
mare a noastră este să avem o 
locuință frumoasă și odihnitoare
(dorință firească, dar să vedeți 
pentru ce) pentru a ne putea 
odihni și a doua zi să fim mulțu
miți".

Să nu creadă tovarășul B. 
Gheorghe că nu ~t..: _____
aspirațiile lui spre o viață liniș
tită, spre căsătorie și apartament. 
Sînt. Păcat însă că asta e tot.

Alteori, pe lingă platitudine 
își fac loc și „imperative" 
soiul celor ___
varășul tehnician Ion 1. S. din 
Anina: ~
creeze 
om de bază etc.‘ ___
gic și lipsit de modestie. La în
trebarea următoare e singur ne
voit să recunoască: „Posibilități’ 
de realizare am avut însă nu am 
știut să beneficiez pe deplin de 
ele".

Spuneam la început că marea 
majoritate a tinerilor dau la an
cheta noastră răspunsuri simple, 
precise. Ceea ce e bine. Dintr-un 
asemenea răspuns poți cunoaște 
un om.

Intr-un număr viitor vom 
răsfoi împreună și alte păreri des
pre viață, ideal și dragoste.

sînt normale

de
exprimate de to-

„Doresc să mi se 
condiții pentru a fi un 
—v,vv..“ cere el, ener-

nerale luate de minister se continuă în 
întreprinderi sub forma unor acțiuni 
concrete, care se adresează tuturor ca
drelor: schimburi de experiență, de
monstrații practice, cursuri de ridicare 
a calificării, sesiuni tehnico-științifice.

Sarcinile anului 1965 — care se pre
zintă pe întregul sector cu o creștere 
substanțială față de anul acesta — im
pun noi măsuri pe linia pregătirii pro
fesionale a muncitorilor. Considerăm 
că este necesar ca toate întreprinderile 
să organizeze în continuare cursuri de 
ridicare a calificării. Stabilirea tema
ticii acestor cursuri se face, cum e și 
firesc, de conducerile întreprinderilor. 
Recomandăm însă ca în tematicile pen
tru anul viitor să se pună un accent 
mai mare pe pregătirea unor meserii 
cu profil complex — tîmplari mecanici, 
mașiniști PPF, mașiniști PFL care, pe 
lîngă cunoștințele de specialitate, tre
buie să aibă cunoștințe de electricitate, 
mecanică, fizică etc. Sînt, de asemenea, 
meserii (conducătorii pupitrelor de co
mandă) unde trebuie insistat în ridica
rea calificării nu numai pe mînuirea 
mașinilor și instalațiilor, ci și pe cunoa
șterea perfectă a părții mecanice, pe 
întreținerea lor.

S-au pus și se vor pune în funcțiu
ne secții pentru producția de cherestea, 
bazate pe o tehnologie modernă de pre
lucrare, cu un grad ridicat de mecaniza
re și automatizare a operațiunilor, în ha
la de fabricație și în depozite. La în
ceput, în cadrul C.I.L.-urilor Pitești și 
Comănești și în cadrul altor unități ale 
ministerului nostru. Și în aceste noi 
fabrici va fi necesar să se or
ganizeze cursuri de demonstrare a teh
nologiei în fața muncitorilor, să se facă 
demonstrații practice și schimburi de 
experiență repetate pînă cînd se va asi
gura însușirea perfectă a acestor teh
nologii complexe.

Ministerul nostru va acorda în con
tinuare o mare grijă pregătirii cadre
lor, va menține și pe viitor acțiunile 
inițiate și se va preocupa, — în func
ție de sarcinile care apar de la o etapă 

la alta — să le perfecționeze mereu.



Vizita delegației încheierea
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PE SCURT
SOFIA •— La 23 septembrie 

a sosit într-o vizită oficială în 
Bulgaria, venind din R. P. 
Ungară, împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie I.

popor 
însuși, 
resur-

parlamentare romîne

i; 73— ar

la T decembrie
al Vlll-lea Congres

al U. C .1.

R. P. POLONĂ. La Varșovia s-a deschis recent e tics* ay 
zijie Interpres-ioto pentru cele mai bune foîogrciri d* 
La expoziție participă și R. P. Romînă- fa fotografie- eapee 

de la expoziție

BELGRAD. — La 23 septem
brie a avut loc la Secretariatul 
de Stat pentru Afacerile Externe 
4 R.S.F. Iugoslavia schimbul do
cumentelor cu privire la ratifi
carea Convenției de desființare a 
vizelor pentru călătorii în sco
puri oficiale și particulare între 
R, P. Romînă și R.S.F. Iugo
slavia, convenție semnată la z iu- 

’lie 1964 la București.

BOGOTA 28 (Agerpres^ — 
Marți seara, președintele Franței, 
de Gaulle, a sosit la Bogota, 
fiind întâmpinat la aeroport de 
președintele Columbiei, Leon 
Guillermo Valencia. In toastul 
rostit la Banchetul oferit la Pa
latul prezidențial, de Gaulle s-a 
pronunțat pentru crearea „unei 
lumi echilibrate, în care nici o 
dominație să nu poată impune 
legea sa, în care fiecare 
să dispună efectiv de el 
adică de forțele sale, de 
«ele sale, de acțiunea sa“.

GENEVA. - Agenția
Piesse anunță că marți au Început 
la Geneva lucrările unui subco
mitet al Comitetului regional al 
Organizației mondiale a sănătății 
(O.M.S.) pentru Mediterana Orien-

BELGRAD 23 (Agerpres). — 
Taniug transmite : Comitetul 
Executiv al Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia a hotărît, pe baza con
cluziilor celei de-a Vl-a Plenare 
a C. C. al U.C.I., ca cel de-al 
VIII-lea Congres al U.CJ. să-și 
înceapă lucrările la Belgrad, în 
ziua de 7 decembrie a.c.

Comitetul Executiv al O. C. 
al U.C.I. a confirmat, de aseme
nea, propunerea ordinei de zi 
a Congresului.

1. — Raportul C. C. al U.CJ. 
și al Comisiei Centrale de Revi
zie despre munca depusă între 
Congresul VII și Congresul VIII.

2. — Rolul Uniunii Comuniș
tilor în făurirea pe mai departe 
a relațiilor sociale socialiste, pro
blemele actuale în mișcarea 
muncitorească internațională și 
lupta pentru pace și socialism în 
lume. Referent: Iosip Broz Tito.

3. — Scopurile social-economi- 
ce ale dezvoltării economiei în 
perioada ce urmează. Referent: 
Edvard Kardeli.

4. — Problemele actuale ale 
construcției, în continuare, a 
Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia. Referent: Alexandar Ran- 
kovici.

5. — Mișcarea ideologică pe 
actuala treaptă a dezvoltării și 
sarcinile vuitoare ale Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. Refe
rent : Veliko VlahovicL

6. — Schimbări și completări 
la statutul U.C.I. Referent: La
zar Kolișevski.

7. — Adoptarea rezoluției ce
lui de-al VIII-lea Congres asupra 
sarcinilor viitoare ale U.CJ.

8. — Alegerea Comitetului 
Central al U.C.I. și a altor or
gane.

9. — Diverse.

dezbaterilor

în Franța5
in comisiile Forumului

ADOPTAREA UNEI
REZOLUȚII PROPUSE 

DE DELEGAȚIA TINERETULUI 
DIN R. P. ROVINA

de

! 2-".i

ARTA „MIINILOR

=.od crryrri.’T i. A-

Qr^r-je» de Gac_

MOSCOVA (prin telefon 
le trimisul nostru). —

Cele cinci comisii de lucru ale 
Forumului Mondial al Tineretu
lui ri-au încheiat astăzi (ieri,n.r.) 
dezbaterile. Participanții la aceste 

comisii au adoptat rezoluții care 
exprimă hotărîrea organizații- 
lor pe care ei le reprezintă, 
de a lărgi cooperarea și de a în
tări unitatea de acțiune a tinere- 
îulsâ lumii m lupta pentru pace, 
independență națională și pro
gres social. La propunerea de- 
lezztiei U.T.M. și U.A.S.R. în 
coausia I a Forumului a fost 
edeptatâ o rezoluție în care se 
rpuae: ^Acordind o mare im- 
p.t^ajsță problemelor formării 
tszerttului ți înțelegînd întreaga 
•depandere care îi revine în do- 
see-tsad instaurării unei păci trai
nice* ti îndelungate în lumea în- 

precum și în domeniul 
stxbiurn înțelegerii reciproce și a 
c:ikborăra internaționale, parti- 
- -poCu Zc Forum sprijină adop- 
txrex unei declarații de către a- 
pez-pnete sesiune a Adunării Ge- 
uereie < O_V.U. în problemele 
-ztpadirii in rindurile tineretului 
c rdabarilor de pace, respect re- 
npew înțelegere între popoare".

Lc ora cind transmit aceste 
-.•cri < început ședința plenară 
• Fcranului, care ascultă rapoar
tele ‘-emisiilor de lucru ji dez- 

t tbxwnenlul final propus 
spre a fi adoptat.

Comunicatul
comun 

sovieto-arab
A 23 Kg» —

I

BERLIN 23. — Trimisul spe
cial Agerpres, St. Deju, trans
mite :

La 23 septembrie, cetățenii 
capitalei și delegați din toate 
regiunile Republicii Democrate 
Germane, l-au condus pe ul
timul drum pe Otto Grote
wohl, membru al Biroului 
Politic al C. C. al P.S.U.G., pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane.

La funeralii au participat dele
gații de partid și de stat din ță
ri socialiste, delegații ale unor 
partide comuniste și muncito
rești.

Din R. P. Romînă a participat 
delegația condusă de tovarășul 
Alexandru Drăghici, membru al 
Biroului Politic al " ~ 
P.M.R., vicepreședinte 
liului de Miniștri.

La catafalcul fiului 
al clasei muncitoare 
luptător neobosit pzz__
socialismului și a păcii, au făcut 
de gardă conducătorii de partid 
și de stat ai R. D. Germane, 
membrii delegațiilor străine. Ei 
au exprimat condoleanțe soției 
și celorlalți membri ai familiei 
defunctului.

La ora 14,00 a avut loc în Sa
la congreselor din clădirea C. C. 
al P.S.U.G. mitingul de doliu. A 
fost intonat Imnul de stat al 
R. D. Germane.

Luînd cuvîntul, Walter Ul
bricht, prim-secretar al C. C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, a evo
cat viața și activitatea lui Otto 
Grotewohl.

S-a rupt firul vieții unui emi
nent luptător pentru interesele 
clasei muncitoare și ale tuturor 
oamenilor muncii, a spus vorbito
rul. Otto Grotewohl a fost unul 
dintre făuritorii primului stat 
muncitoresc-țărănesc din istoria 
Germaniei, creat pe baza unită
ții clasei muncitoare, pentru care 
el a luptat cu atîta hotărîre.

Primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G. a subliniat marile me
rite ale lui Otto Grotewohl în 
calitate de conducător al clasei 
muncitoare, în lupta pentru uni
rea partidelor muncitorești și 
pentru transformarea P.S.U.G. în 
forța conducătoare din R.D.G.

Arătînd că Otto Grotewohl a 
fost un fin credincios al clasei 
muncitoare, vorbitorul a declarat 
că drumul pe care a pășit Otto 
Grotewohl, împreună cu Wilhelm 
Pieck și cu toate forțele demo
cratice antifasciste, a contribuit 
la triumful ideilor clasei munci
toare în Republica Democrată 
Germană-

C. C. al 
al Consi-

credincios 
germane, 

pentru cauza

Subliniind rolul remarcabil al 
lui Otto Grotewohl în viața re
publicii în cei 15 ani ai existen
ței sale, W. Ulbricht a spus : 
Politica statului nostru muncito- 
resc-țărănesc, legată cît se poate 
de strîns de numele tovarășului 
Otto Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri, a contri
buit într-o măsură însemnată la 
întărirea prestigiului Republicii 
Democrate Germane în lume.

Concepția profund umanistă și 
bogata cultură a lui Grotewohl 
l-au ajutat să ajungă o persona
litate, care a radiat o puternică 
forță educativă. El a dat un 
exemplu personal că omul își 
poate dezvolta forțele sale crea
toare, cînd este înarmat cu cu
noașterea legilor dezvoltării so
cietății, cînd apără țelurile cele 
mai nobile ale omenirii — pacea 
și socialismul.

Conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale sovie
tice, Dmitri Poleanski, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a 
relevat meritele lui Otto Gro
tewohl în lupta împotriva fas
cismului, pentru unitatea clasei 
muncitoare germane, contribuția 
sa la consolidarea Republicii De
mocrate Germane, la întărirea 
prieteniei germano-sovietice. El 
a subliniat că Otto Grotewohl, 
care și-a consacrat întreaga sa 
viață, toate forțele sale, cauzei 
mărețe a libertății clasei munci
toare, cauzei păcii, democrației 
și socialismului, va fi întotdeauna 
un exemplu de slujire plină de 
abnegație a poporului, de atașa
ment față de ideile lui Marx, 
Engels, Lenin.

In cuvântul său Max Reimann, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Germania, a 
spus : Afirmînd împreună cu 
Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, 
Friedrich Ebert, unitatea mișcă
rii muncitorești pe bază revolu
ționară, Otto Grotewohl a tras 
învățăminte hotărîtoare din ex
periența celor două războaie 
mondiale și din dominația fascis
mului. Aceste învățăminte sînt 
astăzi actuale mai mult ca ori- 
cînd pentru clasa muncitoare 
vest-germană.

Rene Piquet, secretar al C.C. 
al P.C. Francez, a arătat că clasa 
muncitoare franceză a văzut în 
Otto Grotewohl un apărător în
flăcărat al păcii și prieteniei între 
popoare. El a participat activ la 
construirea orînduirii noi, în care

muncitorul este stăpîn al fabrici 
sale, în care pămîntul aparține 
aceluia care îl lucrează, în care 
pot să se desfășoare liber toate 
aptitudinile minții omenești.

Solemnitatea s-a încheiat prin 
intonarea Internaționalei.

Sicriul a fost purtat apoi pe 
umeri de generali ai armatei 
populare a R. D. Germane și a- 
șezat pe un afet de tun, învăluit 
cu steaguri roșii ale clasei mun
citoare și drapelul de stat al 
R.D.G.

Cortegiul funerar a fost prece
dat de un convoi de mașini, 
pe care se aflau pernele cu de
corațiile defunctului și numeroa
sele coroane de flori depuse la 
catafalc.

Pe ultimul său drum, tovarășul 
Otto Grotewohl a fost însoțit de 
conducătorii de partid și de stat 
ai R. D. Germane, de membrii 
delegațiilor străine, de membrii 
familiei, rudele și prietenii săi, 
precum și de numeroși oameni ai 
muncii.

Pe străzile străbătute de corte
giu se aflau sute de mii de lo
cuitori. Pentru a permite oameni
lor muncii din Berlin să aducă 
ultimul lor omagiu conducătoru
lui de frunte al R. D. Germane, 
întreprinderile și instituțiile ora
șului și-au încetat activitatea la 
ora 14,30.

De-a lungul traseului, din loc 
în loc, au fost aprinse torțe, în 
jurul cărora au făcut de gardă 
muncitori. Pe case și clădirile 
instituțiilor erau arborate drape
le îndoliate.

Ceremonia incinerării a avut 
loc la crematoriul Baumschu- 
lenweg.

Friedrich Ebert, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., a rostit un ultim cuvînt 
de rămas bun, subliniind că oa
menii muncii din R. D. Germană 
se despart de Otto Grotewohl 
cu hotărîrea de a lupta pentru 
măreața cauză căreia el i-a con
sacrat întreaga energie și capa
citate.

Răsfoind presa străină

PIAȚA COMUNA: pozițiile

I
BERLIN 23 (Agerpres). -- 

Delegația R. P. Romîne condusă 
de tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, care a sosit la Berlin pen
tru a participa la funeraliile to
varășului Otto Grotewohl, a fost 
întîmpinată pe aeroportul Sche
nefeld de către tovarășii Wemer 
Jarotvinsky, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Rudolf Schulze, minis
trul Poștelor și Telecomunicații
lor, Erich Pasold, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Economiei 
Naționale, și Johannes Konig, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R. D. Germane.

Delegația a depus o coroană 
de flori la catafalcul defunctului. 
Pe panglica coroanei se afla in
scripția : „Tovarășului Otto Gro
tewohl, conducător de frunte al 
poporului german, luptător neo
bosit pentru cauza socialismului 
și a păcii. Din partea delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne”.

Membrii delegației au prezen
tat apoi condoleanțe conducăto
rilor de partid și de stat ai R. D. 
Germane, precum și familiei de
functului.

depărtate...au rămas

fa ce m

DAMEMAKCA. Vedere parțială a orașului Copenhaga, prin 
poarta principală a Primăriei.

producă la viitoarea sesiune a 
Consiliului ministerial de la 12 
octombrie, aceasta este conside
rată ca foarte problematică la 
Bruxelles. Dimpotrivă, se aprecia
ză că tema fuziunii va fi introdu
să pe ordinea de zi a Consiliului 
ministerial abia în iarnă.

Cererea Luxemburgului, care 
a împiedicat luarea unei hotărîri 
asupra fuziunii, va face ca a- 
ceasta să se contureze probabil 
abia la sfîrșitul anului 1965, 
deoarece un acord pricind fuziu
nea va acea nevoie de consimță- 
mîntul unei conferințe a guverne
lor și de aprobarea parlamente
lor celor șase țări membre ale 
Pieței comune”.

Rezultatele alegerilor
parlament
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