
COORDONATELE
CALITĂȚII

Proletari din toate țările, uniți-vă!

■
Intre procedeele 
tehnice noi, care 
au Intrat în ulti
mii ani în siste
mul de fabrica
ție a materialelor 
de construcție, fa. 
bricarea plăcilor aglomerate 
impune în mod deosebit. Adi
că ai luat dintr-o pădure de 
sălcii lemnul cel mai deri- 
îu, altădată totalmente ne- 

;at în seamă de construe- 
,i, cioate și butuci strîmbi, 
'introduci în fierăstraie, îi 

prin

zaciMl
îmbucătățeștî, îi treci 
ghilotine ascuțite ca 
briciul de ras, îi 
transformi în flutu
rași, îi treci prin ca
zane uriașe și-i fierbi, 
îi presari pe tăvi 
mari de aluminiu, și 
faci din ei niște co
voare pufoase. Stro
pești covoarele de 
lemn tocat cu clei, le 
bagi în cuptor și le presezi... 
Ceea ce rezultă e o excelentă 
realizare. Scînduri albe, ușoa
re, trainice, frumoase. Adevă
rate lespezi de marmură ve
getală.

Drumul plăcilor continuă 
s^re întreprinderile de con- 
smicții sau spre întreprinde- 

^■e de mobilă unde capătă 
^rilori și lustru strălucitor, de 
^mobilă fină.

în lumea plăcilor aglomera
te există însă o ierarhie, o 
diferențiere, rangurile fiind 
deosebite după calitate. Cunu
na calității I o poartă ace
lea care întrunesc toate cri
teriile calificativului „foarte 
bine" : suprafețe perfect drep
te, perfect netede, lucioase, 
dimensiuni exacte pînă la ze
cimi de milimetru, nici o 
pată, nici cea mai mică um
bră pe fețele lor imaculate.

Greutatea constă însă toc
mai în producerea acestor 
plăci — plăcile „A", cum sînt 
denumite în termeni de spe
cialitate.

tenție, cea mai mică nerespec- 
tare a indicațiilor tehnologice, 
fie și într-un singur punct pe 
fluxul descris mai înainte și 
calitatea e compromisă.

Fabrica de plăci aglomerate 
din Brăila (P.A.L.) este o fa
brică modernă înzestrată cu 
utilaj de înaltă tehnicitate.

în fabrică lucrează mulți 
tineri și unii dintre ei nu prea 
înțelegeau că tehnica avan
sată cere și o disciplină și o 
calificare la un plan superior. 
„Fabrica e aproape complet 
automatizată, își ziceau unii.
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ției, asupra productivității 
muncii și realizării pianului 
de economii. Cifrele care de
monstrau ideile acestor lozinci 
erau foarte concludente. Ur
mările pozitive ale acestui 
mod de agitație politică nu au 
întîrziat să se arate.

Nu trebuie înțeles de aici 
că problema respectării disci
plinei s-a rezolvat prea ușor. 
Mai erau tineri ca Ionel Io- 
nescu, Nicolae Naum, Traian 
Milea și alții care priveau cu 
ușurință prezența la timp la 
lucru sau respectarea indici

lor tehnici de fabrica
ție. A intervenit ime
diat postul utemist 
de control, membrii 
biroului U.T.M. au 
discutat cu tinerii. In 
adunările generale 
U.T.M. s-a discutat 
deseori despre frec
vența la lucru, des
pre utilizarea la ma- 
a mașinilor, au fost

lucru

Din experiența organizației U.T.M. 
de la Fabrica de plăci aglomerate 
din Brăila în mobilizarea tinerilor 

la îmbunătățirea calității 
produselor

Cea mai mică nea-

E de ajuns să apeși pe buton 
și agregatul va funcționa sin
gur”. Sau : „Știe ea mașina să 
lucreze... ce să-mi bat eu 
capul!”

Tocmai împotriva unor ase
menea concepții a trebuit să 
lupte comitetul U.T.M. din în
treprindere.

Sfătuiți de biroul de partid, 
tinerii din comitetul U.T.M. 
au conceput un plan foarte 
larg de acțiune în care se îm
pleteau laolaltă munca de e- 
ducație cu activitatea de ri
dicare a calificării, întărirea 
disciplinei cu dezvoltarea dra
gostei pentru fabrică, pentru 
atelier, pentru mașina la care 
lucra fiecare.

S-a luat o hotărîre : să se 
alcătuiască lozinci și chemări 
din care tinerii să înțeleagă 
foarte limpede sarcina princi
pală pe care o au. în hala 
de așchietoare, au apărut ast
fel două panouri pe care se 
putea citi un text foarte sim
plu despre disciplină și urmă
rile acesteia asupra produc-

ximum _
combătute chiulul și superfi
cialitatea în muncă.

Și iată că azi o întîrziere, 
o lipsă, sînt cazuri foarte rare 
la secția așchietoare.

Un accent deosebit s-a pus 
pe organizarea cursurilor de 
ridicare a calificării. Tehnică 
există în fabrică la cel mai 
înalt nivel. Un cuvînt a în
ceput să circule îndeosebi 
prin fabrică : „specialist44. A- 
dică se punea problema nu 
numai să știi să dai drumul 
la o mașină și ea să meargă, 
ci să cunoști procesul de fa
bricație cu aceeași competen
ță cu care un medic trebuie 
să cunoască organismul uman, 
să știi să intervii repede, pre
cis. să determini mașina să 
lucreze mai repede, mai bine, 
în fabrică sînt multe mese
rii : circulariști. așchietori, 
ascuțitori, uscători, finisori, 
laboranți. Toți trebuie să în
vețe ? Da, dar ce ? în primul 
rînd matematică, s-a zis. Da, 
toți să învețe matematică, și

Așa arată porumbul cultivat de către colectiviștii din Furculeșfi, 
raionul Alexandria. E viguros, înalt cît statul de om. Nu mai încape 

nici o îndoială că ei vor obține 5 000 kg boabe la hectar 
Foto; I. CUCU

EUGEN FLORESCU
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

telegramă:
Congresului al XVIII-lea al Partidului Comunist 

din Uruguay

MONTEVIDEO
Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin tri
mite un călduros și frățesc 6alut delegaților celui de-al 
XVIII-lea Congres al partidului dv. și tuturor comuniștilor 
uruguayenl.

Lupta Partidului Comunist din Uruguay pentru Înfăptui* 
rea revendicărilor și drepturilor democratice ale clasei munci
toare și ale întregului popor Uruguayan, se bucură de simpatia 
și solidaritatea frățească a comuniștilor și a tuturor oameni
lor muncii din Republica Populară Romînă.

Vă dorim, dragi tovarăși, să obțineți noi succese sub stea
gul atotbiruitor al marxism-leninismului, în întărirea conti
nuă a rândurilor partidului, în unirea clasei muncitoare și a 
tuturor forțelor patriotice și democratice din țara dv., în lupta 
pentru apărarea intereselor vitale ale celor ce muncesc, pen- 
tru pace, democrație și progres social.

COMITETUL, CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Mărfi, 26 iunie, tn întreaga 

țară au început examenele de 

maturitate. Ieri, elevii claselor 

a Xl-a au dat a doua lucrare 

scrisă. în fotografie, un aspect 

de la examenul de maturitate.

Foto: O. PLECAN

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
a tovarășului Gyorgy Maroșan

în ziua de 28 iunie a.c., to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., a primit pe tovarășul 
Gyorgy Maroșan, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.S.U., care la invi
tația C.C. al P.M.R. și-a pe
trecut concediul de odihnă în

țara noastră, împreună cu 
soția.

Intilnirea, la care au luat 
parte tovarășii Alexandru 
Moghioroș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
și Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.M.R., s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

Primirea de către președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a vicepreședintelui 
Republicii Dahomey, Sourou-Migan Apithy

La 28 iunie, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit la Palatul R.P. 
Romîne pe vicepreședintele 
Republicii Dahomey, Sourou- 
Migan Apithy, șeful misiunii 
de bunăvoință a Republicii 
Dahomey, care ne vizitează 
țara, împreună cu membrii 
delegației.

Cu acest prilej a fost trans
mis președintelui Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, un mesaj de prietenie, 
colaborare și pace din partea 
președintelui Republicii Da
homey, Hubert Maga.

Colectiviștii din regiunea București 
au început secerișul griului și secarei

In gospodăriile colective din sudul regiu
nii București a început secerișul griului și 
secarei. Pînă acum au și fost recoltate oca. 
10 000 hectare din cele 423 000 cultivate cu 
aceste culturi.

Pentru scurtarea perioadei de recoltare, 
stațiunile de mașini și tractoare din regiune 
au fost dotate cu încă 1150 de combine, nu
meroase tractoare și alte utilaje. S-a creat

astfel posibilitatea ca în această vară să se 
recolteze cu mijloace mecanizate aproape 70 
la sută din suprafața însămînțată.

La recoltare, colectiviștii, îndrumați de in
ginerii agronomi, acordă o deosebită atenție 
recunoașterii lanurilor care vor asigura să- 
mînța de mare productivitate pentru întrea
ga suprafață ce se va însămînța cu grîu în 
toamna acestui an.

(Agerpres)

La întrevedere au luat par
te Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane ofi
ciale.

între președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne 
și vicepreședintele Republicii 
Dahomey a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească. 

(Agerpres)---- ---•--- 
în vacanță

La Bran, Timișu de sus, Dîmbd 
Morii, Zizin, Budila, Săliște și în 
alfe stafiuni din regiunea Brașov, 
își petrec în aceste zile vacanța 
de vară peste 3 200 de pionieri și 
școlari din diferite regiuni ale ță
rii. Odihna lor se îmbină cu o bo
gată activitate cultural-educativă. 
In tabere, se organizează jocuri 
distractive, concursuri-ghicitori, 
seri de basm, întreceri sportive 
etc. Focurile de tabără, progra
mele artistice, excursiile comple
tează programul zilelor de tabără.

In aceste locuri pitorești, anul 
acesta își vor petrece vacanța de 
vară aproape 20 000 de pionieri 
și școlari. (Agerpres)

Directorul școlii
¥— Aș fi vrut ca fiu-meu să-și 

afeagă altă profesie. Cariera di- 
e grea. Mai ales cum am 

inceput-o eu. Căci mi-a fost dat 
să rămîn singură de cînd el 
era copil, și să-l trag după mine, 
cînd la Breaza, cînd la Predeal, 
după cum se muta și catedra.

Sînt cuvintele mamei lui Ser
giu Davidescu, tînărul director al 
Școlii de 7 ani din comuna Șol- 
danu.

Dar să începem cu începutul : 
Sergiu Davidescu s-a născut în 
satul Cornu în 1936. Primii ani 
și i-a petrecut la Breaza, unde 
mama lui, Ștefania Canarache, 
funcfiona ca învățătoare. „Amin
tiri din coplărie“ ? Nu scalde la 
gîrlă, nu băi de soare, nu cerul 
fără nouri și viata fără griji. Mul
te a mai uitat copilul din începu
turile lui, dar vîlvătăile pe care 
ie vedea de pe dealurile Breazăi, 
după zborul avioanelor peste 
cisternele Cîmpinei, îl mai ur
măresc și astăzi în cîte un vis : 
căci înainte de a intra în clasa I 
primară, înainte de a se bucura 
de sensul cuvîntului „pace44 Ser
giu a văzut cu ochii lui ce în
seamnă cuvîntul „război44 : alar
me aeriene, zuruitul sinistru al 
avionelor, Valea Prahovei în foc 
ș: turn...

Așa a călcat pragul școlii fiul 
învățătoarei mutate de curînd la 
Predeal, și mai tîrziu, după eli

de Veronica Porumbacu

berare, înaintată ca directoare a 
unei școli elementare din Cîm- 
pina. Sergiu a urmat deci ciclul II 
în orașul cu cisterne, în valea ce 
o văzuse în flăcări de sus, de la 
Breaza. Prin clasa a IX-a i s-a 
întîmplat un eveniment de sea
mă. Mama lui fusese chemată 
grabnic la o ședin|ă cu cadrele 
didactice și nu mai avusese timp

tate decît intra în băncile școlii 
medii... „Afi înțeles lecția ?" și-a 
întrebat învățătoarea la întoar
cere elevii... „încă cum 1“ i-au 
răspuns copiii, ridicînd care mai 
de care mîna, să-i povestească 
bătăliile domnului moldovean... 
Acesta a fost debutul carierei 
lui Sergiu Davidescu. Dar „ca
riera" avea să înceapă abia mai

să-și cheme un suplinitor. Ce să 
facă ? Școlarii nu puteau pierde 
ora de istorie. Elevii clasei a 
IV-a o așteptau să le povestească 
luptele lui Ștefan cel Mare cu 
turcii. Atunci, la ananghie, i-a în
credințat lui Sergiu suplinirea. 
La ședință — tot cu gîndul 
înapoi.

Sergiu crescuse înalt și slăbuț, 
abia îi mijea mustața, și îngro- 
șîndu-și vocea ca să pară mai 
impozant, călcase cu emoție 
praful unei clase, în altă cali

tîrziu. Căci la sfîrșitul școlii me
dii, tînărul s-a gîndit să lucreze 
întîi un an-doi, să se fortifice 
într-o muncă în aer liber, fiindcă 
nu-i mergea prea strălucit cu 
sănătatea. S-a angajat atunci la 
o gospodărie de stat din Zagna 
Vădeni, de pe lîngă Galafi, și a 
lucrat ca muncitor agricol, ieșind 
cu semănătoarea în cîmp, în rînd 
cu ceilalți. Aici a îndrăgit el 
pentru prima dată cîmpul, aerul 
de țară și copiii rumeni și voinici 
ai țăranilor. După vreun an a

încercat să se pregătească pentru 
examenele de intrare la Institut 
tul pedagogic „Maxim Gorki". S-a 
întors în 1955 la Cîmpina, și n-a 
părăsit curtea casei toată vara 
încheiată, ca să-și poată lua exa
menul de admitere în toamnă. în 
1960 a absolvit strălucit Institutul.^ 
A primit numirea la Chirnogi cu4 
bucurie. „Adaptarea44 la viața/ 
de țară nu a fost d problemă, în* 
I960, cu atît mai.mult cu cît alte j 
probleme îl preocupau mult mai/ 
adînc și pe el -și pe mama lui f 
care-l urmase, intrînd și ea în 
corpul didactic al școlii' de cîm-. 
pie. Pentru învățătoarea obișnuită 
cu dealurile și munții timp de o 
viață, Bărăganul îi păru curios 
la început, searbăd chiar, dar 
și mamă și fiu și-jju legat viața 
de șes, ..unde .„atu început anul 
școlar ,în timpul -perioadei de la 
sfîrșitul CQlectivizăr'ii satului. Zile 
și nopți, în afara școlii, cei doi 
profesori și-au închinat forțele 
muncii de lămurire. Astfel încît 
s-ar putea spune că, la înteme
ierea . gospodăriei colective din 
Chirnogi au pus umărul și acești 
doi profesori care n-au bătut de- 
cît un an drumurile satului. Căci 
munca fiului — și în școală și 
pe fărîm obștesc —' a fost în cu-

(Continuare în pag. a V-a)

a Dragi cititori, «===
în dorința de a îmbunătăți conținutul și forma de prezentare a ziarului nostru, de a reflecta mai bine 

preocupările tineretului, activitatea sa în muncă, in învățătură, modul în care-și petrece timpul liber, vă 
rugăm să ne răspundeți la întrebările de mai jos:

Ce vă interesează mai mult din ziarul nostru ? Ce nu vă place și de ce ?1

3

Care materiale v-au ajutat în mod deosebit în activitatea practică de fiecare zi, în uzine, 
pe șantiere, în universități, în școli ? Ce teme noi credeți că ar trebui să mai abordăm? 
Cum vă ajută ziarul în desfășurarea unei vieți de organizație educative și 
atrăgătoare ? /
Citiți rubricile „Oameni ai zilelor noastre” și „Poșta eroilor noștri”? Cunoașteți oa
meni care prin viața și munca loc constituie un model pentru tineri ? Vă rugăm să ne4

scrieți despre ei.
£ Ce părere aveți despre modul în care sînt abordate în ziar problemele de educație, de 

morală? Ce teme noi considerați că trebuie să fie dezbătute la rubrica „Să discutăm 
despre tinerețe, educație, răspunderi?” Cunoașteți cazuri și fapte care, dezbătute la 
această rubrică ar putea să ajute la educarea tineretului ? Scrieți-ne despre ele.
A Vă ajută suficient ziarul în ridicarea nivelului de cultură generală, în organizarea 

activității cultural-artistice de masă, a timpului liber ? Ce propuneri aveți în această 
privință ?
y Ce părere aveți despre rubrica de sport ?,

O Cum apreciați paginile noastre periodice: „Pagina tineretului de Ia sate”, „Pagina ele
vului”, „Știință”, „Din viața organizațiilor U.T.M.” și „Viața culturală a tineretu

lui” ? Ce sugestii aveți pentru îmbunătățirea acestor pagini ?
O Ce aspecte privind viața șl activitatea tineretului din alte țări v-ar interesa mai 

mult? Care dintre problemele vieții politice internaționale ați dori să le cunoașteți 
mai bine cu ajutorul ziarului nostru ?
10 Ce părere aveți despre înfățișarea grafică a ziarului (paginație, titluri, ilustrație) ? 

Care numere din ziarul nostru v-au plăcut mai mult din punct de vedere grafic ? Ce 
sugestii ne dați pentru îmbunătățirea aspectului grafic al ziarului?
11 Ce forme noi de legătură între ziar și cititori propuneți ? Sînteți mulțumiți de răs- 

1 punsurile primite la scrisorile pe care le trimiteți ziarului ?

Sînteți corespondent voluntar al ziarului 
rați că ar trebui întreprinse pentru a 

corespondenților noștri voluntari ?

nostru ? Ce acțiuni organizatorice conside- 
ridica pe o treaptă și mai înaltă activitatea

Redacția vă roagă să trimiteți răspunsurile la aceste întrebări (sau numai la o parte din ele), precum 
și propuneri în legătură cu orice alte probleme pe care le considerați importante pentru îmbunătățirea conti
nuă a ziarului, pe adresa: „Scînteia tineretului". Piața Scînteii nr- 1 — București.

In excursie cu vaporul pe Dunăre. Foto: N. STELORIAN

Citiți

în pag. a IV-a

Condițiile 
de admitere

în școlile profesionale 
de mecanici agricoli, 

școlile tehnice 
de maiștri mecanici 

agricoli
și în școlile tehnice 

agricole



Din activitatea cercetătorilor noștri științifici: La Institutul de cercetări și stud : pentru lucrări energetice (stingă); la Institutul de mecanică aplicată 
sistemal.caro (dreapta).

„Traian Vj-s" ~ la Institutul central de studii, cercetări științifice șt proiectare tn consfruc|ii, arhitectură șl

Foto AGERPRES

DIN CRONICA ȘTIINȚEI Șl TEHNICII ROMlNEȘTI
Contribuții teoretice

pe plan mondial

Si

ctualmenfe, o cate 
de mare importantă 
prin care se reali
zează mărirea pro- 
ductiviiăfii muncii și 
mărirea producției 
este automatizarea, 
noastră, prin grija 
a guvernului, auto- 

pătrunde în prezent tot 
direct în producție și, 

timp, se dezvoltă studii 
privind teoria automa-

prof. univ. 
Edmond Nicolcu

funcționare discontinuă, școaă 
acad. Gr. C.

partidului 
matizarea 
mai mult 
în același 
creatoare 
ticii.

E interesant să remarcăm de la 
început faptul că studiile de au
tomatică în fara noastră sînt rela
tiv recente. In publicafiile dina
inte de 23 August nu găsim nici 
un fel de probleme de acest fel. 
în prezent există, dimpotrivă, nu
meroase institute în care se stu
diază probleme de automatizare, 
legate direct de nevoile indus
triei noastre socialiste.

In ceea ce privește teoria au
tomaticii, două sînt căile princi
pale pe care se merge în gene
ral pe plan mondial, și în parti, 
cular în fara noastră. Astfel, una 
din tendinfe este aceea de a se 
utiliza sisteme cu funcționale 
continuă, cum este, de exemplu, 
problema rafinării petrolului. Dim
potrivă, în numeroase alte situații 
avem de-a face cu procese au
tomate, care funcționează pe 
baza unor comenzi date prin 
semnale discontinue. Un exemplu 
la îndemîna tuturor ne este oferit 
de către telefonul automat.

Aceste două mari tendințe se 
reflectă în cercetările din țara 
noastră printr-o serie de lucrări 
deosebit de valoroase. Este ca
zul să amintim în special, de așa 
numita „Școală de la Eucurești”, 
în teoria mecanismelor automate

cu 
grupată în jurul 
Moisil.

In numeroase instalații întîlnim 
automate în care se utilizează 
un număr mare de relee. Aceste 
aparate numite relee sînt niște 
dispozitive, care în fond închid 
sau deschid contactele electrice, 
după anumite semnale de co
mandă, tot de natură electrică.

Mult timp s-a lucrat în acest 
domeniu al automatizărilor cu 
relee, utilizîndu-se numai metode 
empirice de proiectare. Studiul 
acestor instalații era greoi, de
oarece, neexistînd metode unitare 
de studiu, se recurgea numai la 
procedee adecvate pentru cazuri 
izolate. Se înțelege ușor ca e-a 
o operație comp.icată aceea da 
a proiecta sau de a verifica 
funcționarea unei instalații, în care 
InKlnim milioane de re’ee, esa 
cum este cazul marilor centra. 
telefonice autom^e.

La no» Vi țară, r-d de mai 
mutfi ani. acad. Gr. C. Morsă a 
început studiul srslemaf c ai a- 
cesior automate, eu ajutorul ur.cr 
metode matematice speciale. In 
această direcție profesorul nos
tru a publicat o serie întreagă de 
lucrări, dintre cere, reț»ne în mod 
special atenția uitima sa carte în
titulată „Circuite cu tranziston”.

Această lucrare este prima 
carte care apare pe plan mon
dial și în care se tratează, 
cu ajutorul metodelor matemat.ca 
speciale, circuitele de automati
zare realizate cu tranzistori.

Fo-o AGERPRES
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La Grădina Botanică

Vie activitate științifică

■
 rădina Botanică nu constituie numai un loc de 

recreere pentru bucureșteni sau un punct turis
tic pentru cei sosiți în Capitala țării. In această 
grădină, de un pitoresc deosebit, se desfășoară 
o vie activitate științifică.

Astăzi, Grădina Botanică întreține relații de 
schimb de plante vii, semințe și publicații cu 

aproape 500 de instituții științifice de peste hotare.
Despre activitatea care se desfășoară în acest puternic cen

tru de cercetări științifice privind viața lumii plantelor, l-am 
rugat să ne vorbească pe tovarășul prof. dr. ION T. TARNAV- 
SCHI, directorul Grădinii Botanice.

— Grădina Botanică din 
București, ne spune prof. dr. 
I. T. Tarnavschi — prezin
tă o mare atracție prin aspec
tele ei arhitecturale, horticole 
și prin bogăția de plante va
riate. cultivate în aer liber 
și in sere.

Grădina Botanică cu baza 
ei materială acumulată in de
cursul unui secol, sporită și 
îmbunătățită in anii regimului 
de democrație populară, con
stituie un mijloc complex de 
cunoaștere a fenomenelor și 
particularităților lumii vegeta
le, oferind multiple posibili
tăți de dezvoltare în rindul 
tineretului a dragostei pen
tru natură, pentru cercetarea 
ei științifică. Introducerea 
unor specii exotice în agricul
tura și horticultura romi ițea
scă a preocupat și preocupi 
pe oamenii de știință. De pil
dă, plante cîndva „exotice9 
pentru țara noastră precum 
sînt cartoful, orezul, tutunul, 
roșiile etc. ocupă astăzi zeci de 
mii de hectare. In plus, ame
najarea oricărui spațiu verde 
necesită specii lemnoase deo
sebite. In Grădina Botanică 
se cultivă un număr mare de 
specii de plante lemnoase e- 
xotice, destinate să împodo
bească spațiile verzi.

Din cele peste 600 de spe
cii lemnoase exotice cultivate 
in Grădina Botanică, o mare 
parte prezintă interes medical, 
alimentar și ornamental.

Introducerea Și aclimati-

zarea speciilor noi presupune 
o muncă vastă de cercetare. 
Unele plante rezistă in condi
țiile de sol și climă ale țării 
noastre, altele pier. '
insă, poate interveni 
cesul de aclimatizare 
tei schimbind adesea 
organismului ei. A 
pildă, introdus recent 
na, cartoful dulce, care are 
numeroase utilizări in alimen
tație șt in industrie

In ultima vreme, s-au fă
cut cercetări în legătură cu 
introducerea stejarului de plu
tă, arborelui cauciucofer, eu- 
caliptului, hibrizilor de plop. 
In colaborare cu Institutul 
pentru cultura plantelor me
dicinale, Grădina Botanică ex
perimentează Se curine ga, plan
tă cu mare importanță în in
dustria farmaceutică Cerce
tările asupra Ierbii de Sudan 
au dus la concluzia că acea
stă plantă poate 
dezvoltarea bazei 
țara noastră (are 
zistență la secetă 
ducție mare: 10 
hectar).

Cercetările și lucrările știin
țifice care se efectuează în 
Grădina Botanică in legătură 
cu introducerea și ameliora
rea unor noi soiuri de legu
me, cereale, pomi, arbuști 
fructiferi, arbuști ornamentali 
și sute de noi specii de flori, 
contribuie la sporirea patri
moniului agricol, horticol și 
silvic al țării noastre.

Omul, 
în pro
ci plan- 

natura 
fost, de 
din Chi-

contribui la 
furajere din 
o mare re- 

și dă o pro- 
tone fin la

INII

După brevete
invenții
zina Petrochimică 
din Ploiești. Tur
nul înalt, argintiu 
al atomizorului, in
stalația de frig cu 
condensatoarele ei 
de amoniac, D.E.D.-

ul (distilor — extracție — 
detergent) cum este denumită pe 
scurt colonada de conducte a- 
mințind de o schemă imensă a 
atomului, turnurile de apă și re
zervoarele de materii prime, to
tul îți ridică privirea în sus, ca 
pe un invizibil semn al mirării.

La Petrochim se fabrică după 
brevete și invenții romînești. 
Astfel, produsele Alba-Lux și 
Alba-Super, Dero-Lux și Dero-40 
— detergenți, agenți activi de 
suprafață care înlocuiesc săpu
nul și se produc din benzină, 
nu din produse care ar putea 
intra în circuitul alimentar, (bre. 
vetul inginerului Stelian Anasta
sia de la I. C. Chim. Bucu-

AUTOMATE

originale

Cum a apărut 
viața pe Pămînt

Ce este viafaî Cum 
•u apărut primele 
viețuitoare pe Pa- 
mînf ? — iată între
bări pasionante pen
tru oricare tînăr dor
nic să dezlege taine
le naturii.

Oamenii de știință 
din zilele noastre, 
aduc, an de an, noi 
și noi argumente care 
demonstrează fără 
putere de tăgadă că 
viața — formă supe
rioară de mișcare a 
materiei căreia îi sînt 
proprii anumite legi 
specifice — a luat 
naștere din materia a- 
norganică în urma 
unui îndelung proces 
evolutiv.

Plecînd de la ace-

sfe date ale ; 
contemporane, 
TRE RAICU prezintă 
maselor largi de ti
neri cititori, în broșu
ra „Cum a apărut 
viața pe Pămînt’’, 
interesant tablou 
planetei noastre

științelor 
, PE-

urma 
pro- 
s-au

un 
al 

din

Ce să citim

urmă cu milioane și 
milioane de ani cînd 
au apărut pe Pămînt 
primele 
viâfă.

După 
toric al __
bleme, autorul dezba
te pe larg ipotezele 
știinfilice ce demon
strează cum a luat 
naștere viața pe Pă-

forme de

un succint is- 
âcestei pro-

mînt, cum In 
unui îndelungat 
ces evolutiv, 
dezvoltat nenumărate 
specii de plante, ani
male și microorganis
me care de-a lungul 
secolelor s-au trans
format și populează 
tot globul pămîntesc.

Folosind un limbai 
larg accesibil mase
lor de cititori, bro
șura demonstrează o- 
ricărui tînăr superiori
tatea științei in fața 
oricăror concepții ca
re încearcă 
explicație 
idealistă, 
apariției și 
vieții pe Pămînt.

să dea o 
mistică, 

problemei 
dezvoltării

B. TRAIAN

rești) au o mare căutare J 
calitatea lor deosebită a 
țară cît și în străinătate 
portăm în U.R.S.S., Rep 
Socialistă Cehoslovacă, 
etc. De asemenea,, acizii 
nici se fabrică după brevet 
Viorel Robu de la Institui 
petrol și gaze București, 
aici se produc naftenați m 
(sicativi-vopsele) țoi după 
cedee originale.

Și nu numai atît! 1 
preocuparea permanentă a 
tivului de ingineri și mu 
de a îmbunătăți nu num 
litatea produselor ci și moi 
fabricație, de a spori pr< 
vitatea scăzînd în același 
prețul de cost, ne-a von 
pasiune inginerul Emil Pc 
șeful instalației sinteză 
genți, membru în cor 
U.T.M., pe care l-am î 
la stația pilot a uzinei. En 
pescu e un bărbat plăcut I 
bă, din acea categorie < 
meni cu care te împrieteni 
pede. Instalația pe care > 
duce deține steagul de fi 
pe întreprindere.

Uzina este o mare crea 
lectiva. Spiritul inovat* 
simte peste tot. Numai la 
lația sinteză detergenți d 
inovațiilor practicate pe 
trul I, planul a fost depi 
4 la sută, s-au făcut ec 
la prețul de cost în valo 
70 000 de lei — peste 
planificată de reducere a 
lui de cost — consumuri 
cifice au fost mai mic* 
cele prevăzute, iar rebutu 
fost reduse la zero. D 
inovatorilor (de la instala 
teză detergenți) Mișu Milu 
muncitor Gheorghe Milei 
muncitor-elev în clasa a 
liceul seral, utemiști, ca 
preună cu tehnicianul Ale 
Ștefan au găsit posibilita 
cuperării detergentului d 
zii reziduali, se ajunge la 
nomie antecalculată d 
150 000 lei pe an. O altă 
ție aplicată, aducînd imp 
economii, este și aceea a 
tivului format din mur 
Petre Constantin, șefi 
schimb, Căproiu Toma și 
rul Popescu Emil. Din pr 
rea benzinei rezultă un 
(nes-acid) care, la rîndi 
după o prelucrare sumai 
returnat rafinăriilor. Con 
prin probe de laborator 
tratarea cu oleum a nesul 
se mai produc detergen 
elaborat o metodă de ex 
a acestora.

Uzina Petrochim este a 
tier permanent. Spiritul 
este nota dominantă.

afria noastră este 
un imens șantfer de 
construcfii.
pasul întîlnim 
crări 
noi,

La tot 
lu

de construcții 
uzine, școli, 

blocuri de locuințe, 
case de odihnă și cultură.

In ședința Consiliului de Stat 
din 25 mai s-au aprobat nu
meroase noi lucrări de construcție 
dintre care menționăm 14 000 de 
apartamente, 210 săli de clasă, 
cămine și cantine pentru 2 000 
de studenți.

Toate aceste lucrări se bazează 
pe industria materialelor de con** 
cirucție care, la rîndul său. tre
buie să se dezvolte intens pentru 
a face față acestui program. Ne 
vom ocupa în cele ce urmează 
de una din principalele industrii 
din această categorie și, anume 
industria cimentului, unde realiză
ri e tehnicienilor noștri sînt deose
bit Oe valoroase. In urmă cu 
ciîiva ani, cuptorul de clincher 
de 300 t/zi fabricat de Uzinele 
23 August prezenta un salt im
portant față de capacitatea cup
toare or de ciment mai vechi. A- 
cum, ggfirtm fine de ciment noi 
în care cup*oareie au o capaci
tate de 800 t/zi, construite, de a- 
semenea, de către industria noas
tră metal jrg că. Această mărire a 
capacității de producție pe linia 
de ciment este legată și de intro
ducerea unei tehnici avansate în 
conducerea acestui proces tehno
logic și anume a unei automati
zări complexe.

Cuptorul rotativ al liniei de ci
ment reprezintă utilajul cel mai 
important și în care au loc feno
menele cele mai complexe din 
întreg procesul tehnologic de 
fabricare a cimentului. Aceste 
fenomene necesită, pentru a se 
obține o producție maximă șr de 
caiifafe, numeroase automatizări 
și dispozitive de control dintre 
care vom aminti în cele ce ur
mează numai pe cele mai impor
tante. Transformarea pastei în 
clincher se face prin încălzirea la 
diferite temperaturi din zona de
numită de clincherizare a cupto
rului. Trebuie să amintim că un a- 
semenea cuptor are o lungime da 
150 m, și că de-a lungul acestei 
lungimi au loc diferite fenomene 
care sînt controlate de instalațiile 
de automatizare. In zona de ma
ximă, temperatura poate să treacă 
de 1300°C și măsurarea acestei 
temperaturi prezintă dificultăți 
din cauză că cuptorul este într-o 
rotație continuă cu o viteză a- 
proximativă de 1 rot/min. Pro
blema care se pune la instalațiile 
de automatizare este ca să men
țină această temperatură acționînd 
asupra debitului de combustibil 
gazos și, în plus, să se regleze 
în așa fel debitul de combustibil

și de aer ca arderea să fie op
timă. Pentru ca să se obțină o 
utilizare cît mai economică a 
combustibilului este necesar să 
se regleze temperatura aerului la 
intrarea în cuptor pentru ca să se 
obțină o temperatură de 500- 
600°C, iar temperatura gaze
lor, la ieșirea din cuptor, să 
nu depășească 180-250°C.

In tot lungul cuptorului, pasta 
traversează diferite zone de tem
peratură în care are loc procesul 
de clincherizare. Clincherul ajunge 
la ieșirea din. cuptor la o tempe
ratura de 1300°C. Cantitatea de 
clincher este legată de turația 
cuptorului. Această turație poate 
varia între 0.5 pînă la 1,1 roVmin 
și, finind seama de aceasta, este 
necesar ca și debitul de , 
să varieze proporțional. Pen
tru aceasta se stabilește o legă
tură între turația motorului 
cipal care, în cazul liniei de 800 
i/zi, are o putere de 350 kW cu 
un motor auxiliar da 7 kW care 
reglează debitul de pastă care 
intră în cuptor. Această automa
tizare prezintă probleme com
plexe și a necesitat studii înde
lungate. In cele din urmă s-a pu
tut realiza o schemă de automa
tizare cu aparatură complet reali
zată în țară, studiată inițial la 
Institutul de cercetări electroteh
nice.

Din cuptorul rotativ clincherul 
este transportat în depozitul de 
clincher și apoi în morile de ci
ment în care în afară de clincher 
se mai introduc zgură și ghips. 
Automatizările din acest utilaj cu
prind reglarea debitului de ali
mentare cu clincher, în funcție de 
încărcarea morii și reglarea debi
tului de alimentare cu zgură și 
cu ghips.

Din morile de ciment, cimentul 
este transportat la silozurile de 
stocare și însăcuire, -unde de ase
menea se realizează un proces 
tehnologic condus automat în ce 
privește circulația cimentului pe 
conducte, nivelul maxim în silo
zuri, funcționarea pompelor care 
asigură transportul cimentului pre
cum și poziția vanelor care asi
gură golirea unuia sau altuia din-p 
tre silozuri.

In sfîrșit, în cele din urmă, se 
face o numărare automată a sa
cilor pe benzile transportoare.

In conducerea modernă a unei 
fabrici de ciment se prevede ac
tualmente și un post de dispecer 
la care sosesc informații privind 
temperaturi, debite, presiuni, vi
teze, nivele din toate părțile 
unei asemenea fabrici. Dacă ți
nem seamă că o fabrică are o 
suprafață de cîteva hectare, se 
poate înțelege complexitatea or
ganizării unui asemenea post de

pastă

prin-

dispecer care să conducă șl să 
supravegheze dintr-un punct pro
cese tehnologice la distant® care 
pot să ajungă d® ordinul sutelor 
de metri.

In fabricile de ciment noi sau 
în liniile noi de ciment din fabri
cile existente, un asemenea pro
gram de automatizare din care 
am arătat mai sus numai părțile 
importante, este în curs de reali
zare. El se bazează pe studii în
delungate făcute în țară care au 
privit atît utilajul cît și metodele 
de construcție și de automatizare 
și pentru care specialiștii noștri 
au examinat amănunfit situația în 
alte țări. In special, a fost da 
mare folos schimbul de expe. 
rienfă avut cu specialiștii sovie
tici. La realizarea acestor linii 
noi cu care se dotează actual
mente numeroase fabrici de ci
ment din tară au contribuit o serie 
de institute de proiectare de uti
laj, tehnologii specialiști de la o 
serie de uzine, de la cele spe
cializate în automatizări cum este 
J.C.E.T.

Prin colaborarea tuturor aces
tora se realizează actulamente în 
țara noastră producția de ciment 
cu linii tehnologice moderne care 
se pot compara cu cele mai 
bune realizări din alte fări.

Ing. I. PAPADACHE
Șeful secției de automatică 
din Institutul de cercetări 

electrotehnice NICHITA STÂNE

La Institutul da cercetări „Petro chim” din Ploiești. 
Foto AGERPI
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Vedere a barajului fi lacului do acumulare do la Bicaz.
Foto AGERPRES

artă
mici

rin posibilitățile 
I sale de exprimare 
| directă, concisă, 
I vioaie, filmul ani- 
| mat — desen și 

marionete — se a- 
dresează cu precă

dere micilor spectatori. El con
stituie mijlocul artistic cel 
mai potrivit ca factură, pen
tru a sta de vorbă cu micul 
spectator și a contribui astfel, 
pe o cale specifică, atrăgătoa
re, la insuflarea unor idei pro
prii moralei noastre înaintate. 
Mai pătrunși decît pînă a- 
cum de răspunderea față de 
educarea celei mai tinere ge
nerații, creatorii sectorului 
desen animat și păpuși al 
Studioului „București” s-au 
aplecat și mai mult spre su
biectele destinate copiilor. Din 
10 filme de acest gen pe care 
le-am vizionat în ultima vre
me numai două nu le 
erau adresate : „Made in A- 
frica" și „Metamorfoze". Este 
o proporție mulțumitoare 
după cei cîțiva ani anteriori 
în care aproape se abandona
se scurt-metrajul pentru co
pii. Pe de altă parte, sectorul 
s-a bucurat și de cîteva încer
cări mai îndrăznețe pe plan 
artistic, cu totul noi în peisa
jul genului, ca de pildă poe
mul liric desenat „Cine a găsit 
mănușa ?u, ori meditația „Me
tamorfoze”. Creatorii de film 
animat se străduiesc să depă
șească un anume nivel mește
șugăresc în care stagnaseră 
multă vreme. în acest sens, 
merită apreciat efortul lui 
Gheorghe Șaidel de a sim
plifica linia — pînă acum 
încărcată — a păpușilor pe 
care le concepe, de a 
îmbunătăți raportul perso
naj-decor (mai stilizate, de un 
gust mai evoluat) așa cum se 
manifestă în fabula sa iscusit 
ritmată „Împărăția leneșilor”.

Un desen vioi, tinzînd spre 
caricatura spirituală, definește 
stilul regizoral al lui Ștefan 
Munteanu, autorul simpaticu
lui „Zgribulici”. Multă prospe
țime, debarasare de barocul

tiparelor sale anterioare, a- 
duce Bob Călinescu în amu
zanta peripeție a doi cățeluși 
lacomi (scenariu : Ana Grigo- 
riu) : „Duluș și Lăbuș".

In ansamblu însă, excesul 
de fabulație al povestioarelor 
animate, aglomerarea de în- 
tîmplări ostentativ moraliza
toare fac ca multe din aceste 
filme concepute satiric să 
nu-și atingă scopul urmărit 
de creatori. Care e principala 
piedică ? în primul rînd, lipsa 
de claritate a scenariului. Deși 
datorate în întregime, ori nu
mai ca idee unor apreciați 
scriitori pentru copii, povestiri 
ca „Voinicel” ori „Mătura 
năzdrăvană” nu țin seama 
de cerințele elementare 
ale genului: conciziunea și 
limpezimea. Peripețiile sînt 
multe și greoaie, stufoase, fără 
ritm, ceea ce face să se piardă 
ideea artistică și educativă de 
bază. Ce a urmărit, de pildă, 
să demonstreze autorul lui 
„Voinicel" ? Filmul începe cu 
un rîs enervant, care nu știi 
de unde provine și ce rost 
dramatic își are. Te lămurești 
abia în final că el aparține 
unei jucării din camera erou
lui și traduce sonor ironia 
creatorilor la adresa acestui 
„voinicel" capabil să-și doboa
re cu spada căluții și leii de 
postav, dar e speriat îngrozi
tor de un biet șoricel ce tra
versează încăperea. Cînd — în 
sfîrșit — după o plimbare (spi
rituală, foarte frumos realiza
tă cinematografic dar cu totul 
în afara subiectului) a omu
lețului desenat străbătând stră
zile aglomerate te întorci la 
locul întîmplării, îți pui nedu
merit (tu, adult, întrucît copi
lul după o cursă atât de 
lungă nu mai are puterea s-o 
facă) întrebarea : de ce a fost 
necesar un asemenea film- 
glumă ? Numai de dragul a- 
muzantei secvențe în care un 
desen de pe perete se însu
flețește și circulă într-o am
bianță reală cu mașini și ca
bine telefonice ? (De altmin
teri, nici măcar originală,

pentru că amintește un desen 
animat sovietic). Cu o direcție 
educativă ceva mai precisă, 
„Mătura năzdrăvană" nu se 
ridică nici ea la exigențele 
ideologice și artistice ale ge
nului. Ilustrarea afișului-în- 
demn „copii nu aruncați hîr- 
tiile pe stradă!" se face prin 
intermediul unei alegorii com
plicate, o hiperbolă exagerată 
care mai mult înfricoșează de
cît convinge preșcolarul de 
necesitatea păstrării curățeniei 
(parcul de distracții, cu circul, 
ba chiar orășelul întreg pier 
la un'' moment dat sub poto
pul de.hîrtii aruncate de mica 
dezordonată). E o cale drama- 
turgică ce nu poate să 
insufle copilului respectul față 
de ordine. Părăsindu-și total 
argumentația, un alt film, 
„Zgribulici", nu ne prezintă 
decît defectul copilului frigu
ros, încotoșmănat (e drept, 
foarte plastic sugerat printr-o 
siluetă expresivă cu un cos
tum greoi, evoluând în ritmul 
unei muzici sarcastice, pe un 
fundal bine desenat). Care 
este însă întâmplarea ce-i va 
sluji eroului drept lecție ? 
(Cursa de schiuri nu reprezin
tă decît o plimbare în care-șl 
scoate rînd pe rind hainele 
dar nu și năravul). Desigur, 
nu urmărim un final gen „de
get moralizator* ridicat ame
nințător pe ecran de un crea
tor neindeminatec. Dimpotri
vă, ne bucură încercările de 
a scăpa de acest ton didacti
cist, arid care plictisește și 
nu convinge pe nimeni, îndeo
sebi pe cei mici. Dar, fără 
ostentație, desigur, ideea edu
cativă trebuie să transpară 
limpede pentru ta spectacolul 
să fie nu numai distractiv 
ci și eficient. Intr-un sens po
zitiv, (cu toată lipsa de in
geniozitate în realizarea dese
nelor : animalele sînt inexpre
sive, seamănă toate între ele) 
se poate aminti filmul „Zîna 
de cerneală". Aici se demon
strează un adevăr important 
(deasupra nivelului scăzut al 
altor filjne de ale noastre gen: 
„Copii nu trebuie să vă îm- 
brăcați prea gros!“ ori „nu 
jucați mingea în stradă !“ etc., 
etc.). Acesta ar fi: pretutin
deni în natura însuflețită se 
muncește, se învață» nimeni 
nu se poate sustrage acestei 
condiții generale. Școlarul 
care, plictisit de lecții, doreș
te să devină pasăre, ursuleț, 
ori greier, visează că i se în
deplinesc dorințele dar chiar 
și așa se lo.vește de aceeași 
necesitate: vrăbiile învață să 
zboare, urșii să construiască 
faguri, greierii să cînte. Iată
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400 de concerte

n..  ... ..
ar fi ținut să numere fie- 
care ciorbă. Ii

iTWwWFr.'-' așternuse pe un colț de

ăiatul sorbea tăcut din far-
7 i furie, în timp ce mama îl 

■ urmărea atentă ca și cum

masă, în bucătăria veche, 
de vară. Lampa așezată într-un cui 
bătut în perete, răspîndea zgîrcită o 
lumină gălbuie, obosită. Bucătăria din 
casa clădită cu cinci ani înainte era 
numai iama folosită. Mama și bunica 
țineau morțiș ca verile să iasă fum 
pe hornul cel vechi, din dosul frăga- 
rului. Bărbații nu păstrează, ziceau 
ele, vin de pe cîmp, aduc noroi, praf, 
aruncă scrumul pe jos. Pardoseala de 
lut rabdă. Bărbații, adică tatăl și cei 
doi feciori se supuneau rînduielii și, 
într-adevăr, se simțeau mai bine așa, 
liberi să fumeze, să-și dezmorțească 
mădularele în bucătăria de vară, fără 
multe marafeturi.

— Ce te tot uiți la 
Femeia tresări ca 

ceva. I se păruse că 
se. II cercetă, gata să-l mustre, dar pe 
fața băiatului nu citi altceva decît o- 
boseală. In timp ce așteptase să ispră
vească ciorba, căutase o asemănare 
tre feciorul acesta al ei, negricios, 
o urmă voit semeață de bărbăție 
felul cum își îngroașe vocea, cînd

mine, mamă ? 
nemulțumită de 
feciorul se răsti-

în- 
cu 
în 

0 
anunță că merge la ședință de U.T.M., 
fiindcă sînt probleme de descurcat, 
treabă de la care nu era îngăduit să 
lipsească tocmai el, în felul cum își 
așeză coatele greu pe masă și se-ncrun- 
tă, pipăindu-și colțul buzelor, deasupra 
cărora mijește mustața. O asemănare 
cu copilul de ieri, cel mic, veșnic 
plin de zgîrieturi, mai copilăros în fe
lul lui decît alți copii, care acum se 
sumețește vrînd să pară mai bărbat. 
Seamănă, mai ales, și asta o bucură, 

" tăietura gu-

Povestire
de Ștefan Luca

Filarmonica de Stat „Mol
dova" din Iași și-a încheiat 
stagiunea cu un concert 
„Beethoven*.

Cele 3 formații ale Filar
monicii — orchestra simfonică, 
orchestra de muzică populară 
„Doina Moldovei" și corul de 
stat „Gavril Musicescu" au 
organizat in această perioadă, 
în afara concertelor periodi-

ce, concursuri muzicale și 
concerte-lecții și alte manifes
tări destinate elevilor, studen
ților, tinerilor muncitori din 
fabrici și uzine.

La cele aproape 400 de con
certe date de formațiile Fi
larmonicii la ~ 
localități din 
mai mult de 
soane.

Iași și în alte 
țară, au asistat 
100 000 de per- 

(Agerpres)

o povestioară care susține — 
in sfîrșit — nu numai o idee 
educativă, evoluată dar și 
specifică desenului animat. Ea 
prilejuiește o veselă și instruc
tivă călătorie în natura ce se 
animă spre încântarea copii
lor, sub bagheta vrăjită a de
senatorului demiurg. Să sti
mulezi pe toate căile imagi
nația copilului, asociindu-1 
astfel la o concluzie utilă edu
cării lui în spiritul eticii so
cialiste, iată sarcina generală 
a artei pentru cei mici pe 
oare filmul animat o poate 
realiza cu mijloace nelimita
te. De ce însă peisajul nostru 
cinematografic se prezintă 
în acest sector monoton și 
inexpresiv ? Chiar o reușită 
încercare poetică : „Cine a gă
sit mănușa?” își pierde și ea 
din calități datorită aceluiași 
defect ce caracterizează în ge
neral producția genului: lipsa 
de claritate care pornește de 
la scenariu și se termină cu 
realizarea personajului dese
nat. De exemplu, o pată gal
benă, amorfă ar trebui să su
gereze mănușa-eroină, dar 
regizorul preferă să pună la 
început anunțul: „S-a pierdut 
o mănușă 1” decît să-i dea 
petei o formă cît de cît su
gestivă. încă o dată sa
lutăm tendința de simplifica
re, stilizare a desenului figu
rativ (din acest punct de ve
dere, cu excepția fericită a 
cățelușilor expresiva din „Du
luș și Lăbuș" și a pisicilor din 
,,împărăția leneșilor-, păpu
șile stau în general slab, pre
domină încă stilul încărcat, 
baroc care îngreunează mișca
rea), dar nu putem uita că mi
cul spectator n-are încă edu
cația plastică a regizorului 
spre a putea desluși dintr-o 
creastă ce aleargă pe două 
bețe, cocoșul ce nici măcar 
nu-și trâmbițează pentru iden
tificare cunoscutul „cucurigu".

Sînt încă numeroase proble
me pe care le ridică acest 
sector — cam neglijat — al 
creației noastre cinematogra
fice. Credem că ar fi foarte 
utilă organizarea unei consfă
tuiri a creatorilor cu masele 
— mai largi — de spectatori 
interesați în îmbunătățirea 
filmelor animate : copii, pă
rinți, educatori. Și mai ales 
inițiativa Studioului de a 
atrage spre acest sector cari- 
caturiști și animatori de pres
tigiu ai vieții noastre artistice, 
capabili să dea un impuls de 
fantezie și originalitate acestei 
producții atît de importante în 
acțiunea de educație a celei 
mai tinere generații.

ALICE MĂNOIU

seamănă cu ea. Fruntea, 
rii, bărbia, privirea sînt ale

— Nu te mînă nimeni 
din urmă, zise ea, văzîn- 
du-1 că-și caută șapca. 
Mai este încă ceva. Iar 
aveți ședință ?

— Nu ! N-avem. Par-că 
nu știi.

Era flămînd și era o- 
bosit. Se vedea că se 
luptă cu somnul.

— Gheorghe unde-1 ? 
întrebă el.

— La moară, cu tată- 
tu. S-au dus mai mulți. 
Puteau s-aștepte. Pe ploa
ia asta...

— Ploaia 
feciorul.

— Atunci, zise femeia, 
tu rămîi, dacă zici că 
n-aveți-. Ești trudit, Gi- 
cule.

— Nu-s trudit, mamă, 
da’ pioaia...

Femeia se așeză deo
parte, pe lavița de lîngă 
vatră, ieșind de sub cer
cul palid de lumină. I se 
auzi vocea :

i— Mai sînt doar și al
ții. De ce nu te schim
bă ? Petroiță, măcar, n-a 
fost de fel. Ce puteți voi 
ajuta acolo ? Și grădina 
noastră stă sub apă de 
două zile...

Ploua mereu. De cinci 
zile se jucau norii cu 
răbdarea oamenilor. Di
mineața contenea, pentru 
un ceas, două, apoi 
zdrențele albe cenușii ale 
norilor răsfirați începeau 
să alerge pe cer. dese
nând făpturi ciudate de 
basm 
semne, 
și iar 
țurile

doi pruni și un păr timpuriu, cu poa
me mici și miez roșu. Cînd era copil îl 
trimeteau să le vîndă în tîrg, cu cinci 
la leu, în comuna vecină. Iar lui îi era 
rușine la început. Pe urmă însă, în loc 
s-așeze grămăjoare de cinci pere în
tregi, strecura și cîte una — două lo
vite. Acasă îl lăudau ca pentru cine 
știe ce faptă vitejească. Și el era mîn- 
dru. Avea briceag cu zale de oțel și 
jinduia la unul cu două lame și alte 
minuni nemaipomenite. Bucurii care 
l-au cam pus în încurcătură mai tîrziu 
și de care și-acum se rușinează. Negus
toria asta a lui n-aducea mare lucru în 
casă, iar el se săturase repede de tot 
s-amestece „marfa"... Petroiță-i zicea 
că se poate băga făină în smîntînă, că 
și laptele poate înghiți ceva apă și alte 
și alte șmecherii.

Pe atunci, dacă ploua mai mult, vara, 
îl cuprindea ciuda. Nu se putea scălda, 
nu putea rătăci prin pădure. Trebuia să 
asculte țîrîitul ploii și să se zgîiască la 
norii dușmănoși care parcă aveau ceva 
de împărțit cu el. Ar fi vrut să gă
sească o dîră cît de mică de senin 
pe-ntinderea leșietică, un semn că nu 
va mai ploua.

— Petroiță, mormăi el, poate și-acum 
amestecă făina-n smîntînă.

De altfel, acest vecin al lui e o proble
mă, de care n-are de unde ști mama 
și nici nu-și dă seama. A schimbat trei 
brigăzi, iar mîine o să propună să se 
discute și despre munca lui de-acolo,

■— Petroiță-i o problemă, mamă, 
lasă, adăugă el moale.

Mama vine lîngă el. Ridică brațul șî 
palma ei mică și aspră i se așează pe 
umăr.

— Poate, totuși, ti-i culca un pic, Gi- 
cule. Te scol eu mai tîrziu.

Mama simte că trebuie s-adauge, ca 
să-l înmoaie :

— Cînd zici tu, atunci te scol. Zău...
II. îmbie și într-un fel l-ar vrea ca 

înainte. Palma ei, ușoară, a simțit că 
mușchii tresar. Gicu a crescut, e înalt 
ca tatăl său. Doar bărbia și tăietura gu
rii mai aduc a copil...

Adevărul e că și el vede plutind ca 
o ispită pe dinaintea ochilor cerga de 
pe pat, uscată, singurul lucru uscat, în 
țîrîiala asta nesfârșită care a umezit 
pînă și sarea din solniță și-a jilăvit ți
gările. Să zicem două ceasuri. Ar ador
mi imediat și n-ar mai cădea pleoape
le ca de plumb, nici nu s-ar freca la 
ochi scuturînd apoi din cap. Numai că 
mama n-o să-l scoale, n-o să se îndure 
și, poate, că nici n-o să se 
el trezi.

Mama, ca și cum ar ghici 
mîntă, îl asigură:

— Zău te scol. Tornea nu
Iată, de asta nu trebuia să 

că. Gicu 
cere :

— Adă

mai poată

se supărăm 
pomeneas- 

duce mîna spre șapcă, apoi îi

lămpașul, mamă, să-i mai

murmură

și îndârjite pe 
se învălmășeau, 
tunau. Ulițele 

se umpluseră de

pun gaz.
Atunci

Știe că tocmai 
răbda, îl va întărită și tot ce-i va spu
ne va fi zadarnic. E însă în firea lu
crurilor care se petrec în casa lor și-n 
alte case, în întreg satul. Și mai știe 
că nu ea are dreptate, ci acest fecioraș 
al ei și celălalt și bărbatul care a ple
cat pe ploaie s-aducă uruială pentru 
vitele gospodăriei ca să nu încalce „pro

gramul". Altădată nu s-ar 
fi urnit pe-o vreme ca asta 
din casă și-ar fi aruncat 
niște coceni în iesle și pînă 
și în grădină ar fi mers 
bombănind. Dar acum și-au 
pus singuri în traistă, au 
aprins felinarele de noapte 
la căruțe și s-au dus.

N-are alta de făcut de
cît să izbucnească la cel 
mic. Ii este mai la înde, 
mînă.

— Du-te, 
și stai 
nas.

Voise să rostească aspru 
vorbele. Gicu însă se aple
case și încerca felinarul. 
Coborî sticla apăsînd încet. 
Flăcăruia juca vioaie sub 
sticla încercuită în rom
buri de sîrmă. Și-ar fi do. 
rit o lanternă.

— Am să vorbesc cu 
secretarul vostru, ăla de la 
U.T.M., Tomea, n-ai grijă. 
Tocmai pe tine te-a găsit...

Cînd băiatul își ridică 
fruntea, mama văzu că a- 
cesta zîmbește și mai mult 
ca orilcînd i se dezvăluie 
mamei acea asemănare pe 
care o căutase în timp ce 
îl urmărea mîneînd.

— Cum de nu pricepi, 
mamă ? Digul încă nu-i 
destul de tare. Are abia un 
an. Am lucrat să-l întărim. 
Sînt acolo cincisprezece 
hectare. Cel mai bun...

Plouase tot timpul, iar 
ei, sub necontenita cerne
re a ploii, au păzit digul, 

să-i povestească mamei, ca

nu mai poate răbda mama, 
fiindcă nu mai poate

se adunau 
satului, șan- 

__ apă; iarba, 
frunzișurile pomilor, șirele de paie, 
se-nvălueau parcă într-o haină posomo
rită. Iți venea să le tot storci ca pe-o 
cămașă udă. Oamenii au așteptat o zi, 
apoi încă una, cu speranța că norii se 
vor scutura șl se va răzbuna vremea. 
Noaptea a treia, Husar, podarul de la 
Mureș, trecînd spre casă spuse doar 
atît:

— Crește, crește apa.
Apoi a sunat telefonul la sediu și paz

nicul, ca de obicei și-a pregătit hîrtia 
și creionul. După un sfert de ceas bă- 
tea în geam la președintele gospodăriei 
colective.

— Petroiță, urmă mama, a stat aca
să. Au săpat un șanț. La ei în grădi
nă nu-1 apăraie.

Și, ca prelungind urmarea firească a 
unor fapte, se pomeni că zice:

— Zece straturi de ceapă...
Gicu își imagină îndată grădina din 

dosul casei, năpădită de apă. Deasupra 
au rămas numai frunzișurile de stru
gurei și agrișe, iar în margine, tulpi- 
nele porumbului în lapte. Și mărul cu 
creanga ruptă se desprinde în noapte, 
obosit de atîta poamă, ca-n anii buni, 
gata să se încline. Mai erau acolo și

Desen

Pînă la urmă trebuie 
N-are cum îi explica 
ea se simte tot copil, 
i-ar spune, fie și ceva 
de seamă, ea le-ar în-

din grădinărie. 
să se facă om. 
mamei. Față de 
ca și cum orice 
serios, un lucru 
țelege toate ca pe o toană de copil. Sa 
nu vii acasă trei zile pentru ea pare 
o joacă. Dar nu se întreabă de ce nu 
vii acasă, de ce te lupți cu somnul pînă 
ce toate ți se-ncurcâ în minte și-ți joa
că năluciri în fața ochilor, ca la șoferii 
gata s-adoarmă de oboseală la volan? 
Ea nu s-ar mira, poate, nici dacă el i-ar 
cere să umple coșul cu pere și să-1 vadă 
plecînd să le vîndă în tîrg.

I-ar spune ce-a fost acolo, pe malul 
jos al apei, lîngă buturi I-un loc afu
risit Ce să priceapă ea ? Acolo s-au 
făcut lucruri mari. Cu ce s-acopereau 
pînă mai deunăzi casele ? Răspunde ! 
Acum nu se mai acoperă. Și de unde 
se strîngea stuful ? De-acolo. Iar „acolo" 
înseamnă azi 15 hectare de grădină — 
grădina gospodăriei colective. Și deoda
tă simți că de fapt nu se adresează 
mamei, ci acelui Petroiță care și-a să
pat șanț și nu s-a clintit pînă ce nu 
și-a văzut straturile ieșite de-asupra, 
dar că apa de la ei 
na vecină nu-i pasă 
gospodăriei.

s-a scurs în grădi- 
și nici de gradina

atunci, zice... 
pîn-ce-i cădea în

IN TOIUL S
tn 
de

tntem de acum 
plină campanie 
strîngere a recol
tei. In raionul A- 
lexandria, primii 
care au dat sem
nalul începerii,

primii care au intrat în lanu
rile de aur, au fost colectiviș
tii din Furculești. Mai întîi 
au tăiat orzul de pe 30 de 
hectare. Îndată ce-au fost 
strînse paiele, tractoriștii Tatu 
Gheorghe și Dobrică Ion au 
intrat cu tractoarele. Au arat 
și însămînțat, în cultură du
blă, porumbul siloz. Mirosul 
de grîne coapte s-a amestecat 
cu mirosul de pămînt reavăn. 
N-au poposit decît o zi și a 
început secerișul la grîu. Bri
gadierul de la a patra, Gheor
ghe Pîrjol, a vegheat tot tim
pul. In fiecare zi lua, de două, 
trei ori, cîteva spice și le fre
ca în podul palmei să vadă 
„dacă tecile se desfac de pe 
bob”. Și luni seara, cînd s-a 
întors în sat de la cîmp, a 
adus cu el și o mînă de spice.

— „E căzu’ să-ncepem! Pri
viți !”.

Și le-a întins celor de față 
un căuș de boabe de grîu. Pre-

ședințele Nica Marin, secreta
rul organizației de partid, Mo
hora Marin, și cu inginerul 
agronom Niculescu Constantin 
au hotărît: „de mîine începem 
la grîu; toată lumea la 
treabă”.

Cînd soarele mijea la răsă
rit, tractoristul Cristina Dumi
tru din brigada a 14-a de la 
S.M.T. Nanov se afla cu com
bina la marginea lanului de 
griu. Au sosit apoi secerăto- 
rile-legători ale gospodăriei, 
au sosit colectiviștii. Toate 
forțele fuseseră mobilizate. 
Toate energiile erau adunate 
într-un mănunchi puternic. 
Nici nu putea fi altfel. Pre
gătirile pentru campanie fuse
seră făcute cu temei și cu gri
jă, încă cu mult timp înainte. 
Totul fusese stabilit pînă la 
cele mai mici amănunte. În
treaga suprafață cu grîu — 
515 hectare — fusese împărțită 
celor patru brigăzi de cîmp. 
Apoi, fiecare brigadă o împăr
țise echipelor. In campanie 
vor lucra cele 2 combine, 2 
batoze și 7 tractoare ale bri
găzii de tractoriști și 32 sece- 
rători-legători ale gospodăriei 
colective. Fiecare echipă are 
repartizat un asemenea agre-

CERIȘULUI
gat. Au fost pregătite 3 maga
zii pentru înmagazinarea grî- 
nelor. Au fost, de asemenea, 
pregătite 70 de căruțe, 500 
saci din care 200 noi-nouți, 
cumpărați de curînd; au fost 
alcătuite echipele care să lu
creze la combine, la batoze, 
echipele pentru paie și căra
tul sacilor și alte echipe de 
intervenție. Acest plan de bă
taie, cu un tablou precis al 
forțelor care vor lua parte la 
bătălia pentru strîngerea grî- 
nelor, a fost prezentat în fața 
colectiviștilor. Președintele și-a 
încheiat cuvîntul astfel: „Așa 
stînd lucrurile, vom termina 
în 8 zile”.

— Mult! Vom termina în 
6 zile.

'Aceste cuvinte, care aveau 
de acum puterea unui anga
jament au fost sprijinite de 
toți cei prezenți la adunare.

— Să vă bizuiți pe contri
buția tuturor tinerilor. Nici 
unul nu va lipsi de la postul 
ce i-a fost stabilit — a inter
venit Stan Lițeanu, membru 
în comitetul organizației 
U.T.M. din gospodărie.

Ca să întărească cele spuse 
de Lițeanu, au mai luat cu
vîntul și alți tineri: Cîță Ma-

rian, Cună Georgeta, Șuică Di- 
dina.

Iată-i acum pe cîmp, pe toți. 
Sute de oameni, tineri și vârst
nici. Combina 
tarlalei cu grîu, 
nească.

— Fetele și 
ocupe posturile, 
dierul Pîrjol.

Toți sînt prezenți. 
Mohora la saci, Cună George
ta are grijă să nu se înfunde 
cupele cu boabe, Mandragiu 
Ion așează paiele în colector, 
Titi Șerban și Cristache Ște
fan sînt la încărcatul sacilor, 
iar Gheorghe Petre și Ilie 
Gheorghe îi transportă cu ate
lajele. Totul merge ca pe o 
bandă rulantă. Toți sînt har
nici, puși pe fapte mari.

Cu un zîmbet larg, președin
tele gospodăriei cerne dintr-o 
mînă în alta boabele mari, 
aurii. Combinele taie drumuri 
largi prin lan, căruțele, într-un 
lung convoi, transportă sacii 
spre magazii. Se lucrează in
tens. Din rodul ogoarelor în
frățite nu se va pierde nici un 
bob.

e in capătul 
gata să por-

băieții 
anunță

să-și 
briga-

Ținea

VASILE CÂBULEA

de TIA PELTZ

Ar fi vrut
mai de mult, cînd se-tîmpla ceva deo
sebit, cum au trecut apa, cum curentul 
le-a tîrît în joc luntrea, cum înjura po
darul pe hăbăucii din lume, fără a-i 
numi anume pe hăbăuci, care-1 poartă 
nebun în miez de noapte, cum băieții 
cobeau că apa dărîmă. Tornea, ei bine. 
Tomea tăcea și-1 ajuta pe podar. Apoi 
primul asalt, lopețile tot mai grele în 
mînă, luminile felinarelor ca niște licu
rici pe mal. Ceilalți oameni au trecut 
pe pod. S-au strîns vreo patruzeci și 
cinci și chiar cînd, spre dimineață, totul 
a fost gata, nu se-ndura nimeni să ple
ce. Știe mama ce-i aia 30 000 ori 15 Iei, 
adică invers treizeci de mii de lei ori 
15 ? Zece straturi de ceapă, gîndi el 
și se miră că Tomea tocmai despre asta 
le amintise cînd a fost vorba să se a- 
leagă pază pentru dig dintre utemiști... 
Petroiță nu era acolo, căci dacă s-ar fi 
nimerit să fie, atunci n-ar mai fi fost 
o problemă. De ce nu spune mama ce-a 
zis tata că n-am dormit acasă, dar de 
ce chiar ea i^a trimis de mîncare și încă 
ceva, de necrezut, țigări uscate, acolo ? 
Ce, numai zece straturi? Lasă, mîine 
o sta ea și ploaia, apoi îți meșteresc un 
șanț de ies și rădăcinile din pămînt, 
dacă vrei să se zbicească. Numai că 
vezi, noi acolo am mai ațipit, pe cînd 
Tomea...

Mama pune de mîncare în traistă. O 
înnoadă strîns.

— Ai grijă să nu răcești. Ți-am pus 
și o flanelă uscată.

Ușa scîrțîie în țîțîni. Băiatul se-ntoar- 
ce pe jumătate, ținînd încă mîna pe 
clanță.

— Știi mamă, rostește el 
cînd vorbele ca-n copilărie 
bea să-i spună trei lucruri 
cazuri de-astea ar fi fost 
fi scăpat un fir de apă și__ _ ____
toată munca și-atunci ce s-ar fi ales de 
grădina noastră? Tornea zice că ăsta-i 
un fel de examen.

— Vezi să nu ți se întîmple ceva.
Băiatul nu răspunde- Mamei îi e tea

mă, dar vezi, asta n-o poți scoate cu 
una cu două, ea crede că-s tot copil.

Femeia aude portița : a plecat. Strîn- 
ge și ea masa, apoi suflă în lampă și 
urcă în casa nouă. Bătrîna se mișcă 
în pat

— De ce
ducă?

— Știe el
Voia să-i

nu mai e copil, Gicu al lor s-a-nșurubat 
în viața satului. Băiatul are un rost 
acolo unde mai sînt patru zeci și cinci 
de băieți, că și bărbatul ei cu feciorul 
cel mare... și-apoi nu-i frumos că Pe
troiță nu se poartă cum se cuvine gîn- 
dindu-se numai la grădina lui, cînd a- 
colo, afară, ploaia poate mătura munca 
unui sat întreg, munca tuturor.

Adăugă numai;
— I-am pus- de mîncare și-o flanelă 

.uscată. Să nu răcească.

iute, încăle- 
cînd se gră- 
de-odată. In 
de-ajuns să 
s-ar fi dus

l-ai lăsat pe copil să se

bine ce face.
spună că tocmai de-aia, că



CONDIȚIILE DE ADMITERE
în școlile profesionale de mecanici agricoli, școlile tehnice
de maiștri mecanici agricoli și in școlile tehnice agricole

colectivizării agriculturii cerencheierea
o permanentă creștere a numărului de ca
dre de specialiști și a nivelului de pregătire 
a muncitorilor și tehnicienilor agricoli, ca
pabili să aplice în practică cuceririle științei

șl tehnicii înaintate.
Pentru anul școlar 1962/1963 în școlile din rețeaua 

Consiliului Superior al Agriculturii se primesc în
scrieri în condițiile prevăzute mai jos pentru următoa
rele meserii și specialități:

Școlile profesionale de mecanici agricoli pregătesc mecani
zatori pentru agricultură. Absolvenții acestor școli vor lucra 
ca mecanici agricoli în gospodării agricole de stat, stațiuni de 
mașini și tractoare și in stațiuni experimentale agricole.

Școlile profesionale de mecanici agricoli au o durată de trei 
ani și sînt organizate pe lingă G.A.S., SALT, și eentre școlare 
agricole.

Admiterea în anui I se face pe bază de concurs (pvam.nl 
în ordinea mediile;-, in limita locurilor planificate pentru 
care s-a ținut concursul (examenul).

La concurs se pot prezenta absolvenți ai școlii de 7 (8) ani 
in vîrsta de cel mult 17 ani, domiciliați de preferință în zona 
de activitate a unității agricole de stat de pe lingă care tune, 
ționează Școala, fii ai muncitorilor și salariatiior din între
prinderea în care este organizată școala, din alte unități agri
cole de stat, precum și fii ai țăranilor muncitori membri ai 
gospodăriilor agricole colective.

In funcție de necesități vor putea fi primiți și tineri din 
mediul sătesc absolvenți ai școlii de 7 ani în vîrstă de pină 
Ia 25 ani, cu stagiul militar satisfăcut. Cu acești elevi se vor 
organiza clase separate.

înscrierea la concursul de admitere se face între 15—30 
angust 1962, la sediul fiecărei școli din S.M.T., G.A.S. sau la 
centrele școlare stabilite de către consiliile agricole regionale 
ea centre regionale de examinare.

Concursul (examenul) de admitere se dă din materia prevă
zută in programele de învățămînt 
de mecanici agricoli și constă din

— Matematică — scris și oral ;
— Tehnologia meseriei (tractoare

tarea parcului de
orală -

— Desen tehnic
și oraL

Candidații care _________  __
a naționalităților conlocuitoare vor specifica 
de înscriere

Subiectele 
de examen.

Concursul
tem brie 1962 după cum urmează :

— Vizita medicală se face in zilele de 1—2 septembrie ;
— Probele scrise intre 3—4 septembrie;
— Probele orale intre €—19 septembrie
Afișarea rezultatelor se faee Imediat după terminarea 

examinării.
Actele celor care nu au reușit la concurs se eliberează In 

termen de 2 zile de la afișarea rezultatelor.
în perioada studiilor, elevii școlilor tehnice de maiștri me

canici agricoli primesc conform contractului o indemnizație 
lunară corespunzătoare salariului stabilit pentru meseria de 
mecanie agricol.

La absolvirea școlii ei primesc diplomă de maistru mecanic 
agricol după care sînt încadrați in producție la unitatea 
(G.A.S., S.M.T., uzină de reparații, stațiune experimentală, . 
etc-> cu care a încheiat contract la înscrierea în școala tehnică 
de maiștri agricoli.

Cei care părăsesc școala sau nu se încadrează după absol
virea școlii în producție la unitatea cu care au avut contract 
vor restitui cheltuielile de școlarizare.

de la școlile profesionale 
următoarele probe:

diui fiecărei școli, în baza unei cereri 
acte :

însoțite de următoarele

și mașini agricole, exploa- 
mașini agricole și tractoare) — examinare

doresc să fie examinați

desenelor) — scris

in limba maternă 
aceasta in cererea

la examenul de admitere.
probelor scrise și oraie se stabilesc de comisia

(examenul) de admitere se ține intre 1—11 sep-

1. Certificat de naștere (copie legalizată la
2. Diploma de maturitate sau certificat de

(în original) »
3. Certificatul de sănătate cu rezultatul analizei sîngelui, radiosco- 

pia pulmonară și examenul clinic (boli interne, O.R.L., oftalmologie, 
chirurgie, neurologie) ;

4. Declarația tip din care să rezulte starea materială a candidatului 
(a părinților sau a susținătorilor legați).

Nu se primesc înscrieri sub rezerva completării actelor.
Cererile nedepuse in termen nu vor fi luate în considerare.
In timpul concursului candidații vor avea asupra lor buletinul de iden

titate.
Examenul de admitere se ține intre 25—30 septembrie 1962 

și constă din următoarele probe :
— Matematică — scris și oraL
— Fizică - oral.
Candidați! care doresc să fie examinați în limba maternă a 

naționalităților conlocuitoare vor specifica aceasta în cererea de 
înscriere la examenul de admitere.

Subiectele probelor scrise și orale, se stabilesc de comisia de 
examinare, din materia cuprinsă în programele de învățămînt 
ale claselor VUI—XI din școlile medii de cultură generală.

Elevii admiși in școlile tehnice de hidrotehnică agricolă în
cheie un angajament cu școala, prin care se "
absolvirea școlii să lucrese cel puțin 3 ani la 
unde vor fi repartizați.

In perioada studiilor, elevii școlilor tehnice 
agricolă primesc burse in raport cu situația 
învățătură.

După terminarea școlii, elevii vor da examen de absolvire 
și vor primi diploma de hidrotehnician agricol, în baza căreia 
vor fi repartizați în producție.

școala la care se Înscrie) ; 
absolvirea școlii de 11 ani

obligă ca după 
locul de muncă

de hidrotehnică 
materială și la

Pentru înscrierea la concursul de admitere, eaițdidații vor completa 
o cerere la care vor anexa următoarele acte :

1. Certificat de naștere (copie legalizată de școala la care se înscrie)»
2 Certificat de studii (absolvire a școlii de 7 (8) ani, în original) ;
3. Certificat de sănătate eliberat de dispensar, spital sau policlinică, 

în care se va specifica rezultatul analizei sîngelui, radioșcopiei pulmo
nare și examenul clinic (boli ' ' 
neurologie) ;

4. Declarația tip din care să
a susținătorilor legali.

Nu se primesc înscrieri sub
Cererile nedepuse in termen
In timpul concursului candidații vor avea asupra lor buletinul 

identitate.

interne, O.R.L., oftalmologie, chirurgie,

rezulte starea materială a părinților sau

rezerva completării actelor, 
nu vor fi luate în considerare.

de

Școlile tehnice agricole, horticole, veterinare $ de contabi
litate agricolă pregătesc tehnicieni pentru agricultură in spe
cialitățile respective, care vor lucra în producție ca ajutoare 
directe ale inginerilor agronomi, inginerilor horticultori, me
dicilor veterinari și ai cadrelor cu pregătire superioară econo
mică din gospodăriile agricole de stat, stațiunile experimen
tale, circumscripțiile veterinare sau din alte unități agricole 
socialiste.

Școlile tehnice agricole au o durată de 4 ani și sînt organi
zate pe lingă unitățile agricole de stat (G.A.S. și stațiuni expe
rimentale) și in centre școlare agricole.

fn

și orale se stabilesc de eomlsia 
prevăzută in programele șcnlare

ține intre 1—!• »eplembrie dar*

în zilele de 1—2 septembrie ;

Examenul de admitere constă din următoarele probe:
— Limba romină — scris și oral;
— Matematică — scris și oral.
Candidații care doresc să fie examinați la matematică

limba maternă a naționalităților conlocuitoare, vor specifica 
aceasta în cererea de înscriere la examenul de admitere.

Subiectele probelor scrise 
de examinare, din mazeria 
ale claselor V-VII (VIII).

Concursul de admitere se
cum urmează :

— Vizita medicală se face
— Probele scrise intre 3—4 septembrie ;
— Probele orale între 6—10 septembrie.

Afișarea rezultatelor se face imediat după terminarea 
examinării.

Actele celor care nu au reușit la concurs se eliberează în 
termen de 2 zile de la afișarea rezultatelor.

Cursurile școlare încep Ia 15 septembrie.
Pe tot timpul școlarizării, elevii admiși în șpolile profesio

nale de mecanici agricoli primesc burse, constind din între
ținerea completă în școală.

Elevii admiși în școlile profesionale de mecanici agricoli vor 
încheia la înscrierea în școală, contracte cu o gospodărie agri
colă de stat sau stațiune de mașini și tractoare prin care 
se obligă ca după terminarea gcoiii să lucreze minimum 3 ani 
în unitatea respectivă sau la locul de muncă unde vor fi 
repartizați.

în cazul nerespqctării acestei obligații, elevii, părinții sau 
susținătorii legali ai acestora, vor restitui cheltuielile de șco
larizare.

La absolvirea școlii elevii primesc certificat (diplomă) de 
muncitor calificat în meseria de mecanic agricol în baza 
căruia vor fi încadrați ca mecanici agricoli în G.A.S.-uriie 
sau Ș.M.T.-urile cu care au încheiat contracte la înscrierea 
în școală.

După o practică de 3 ani in meseria de mecanic agricol in 
S.M.T, sau G.A.S. și satisfacerea stagiului miiitar, absolvenții 
școlilor profesionale de mecanici agricoli se pot înscrie la 
școala tehnică de maiștri mecanici agricoli.

Școlile tehnice de maiștri mecanici agricoli pregătesc mai
ștri mecanici care vor lucra în gospodării agricole de stat, sta
țiuni de mașini și tractoare și in uzine de reparat utilaj agri
col ca ajutor al inginerului la organizarea, îndrumarea și con
ducerea procesului de producție.

Școlile tehnice de maiștri mecanici agricoli au o durată de 
3 ani și sînt organizate pe lingă întreprinderile Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, precum și pe lingă 
uzinele de reparații pentru utilaj agricol ale Consiliului Su
perior al Agriculturii.

Admiterea în anul I se face pe bază de concurs (examen) 
in ordinea mediilor, în limita locurilor planificate pentru care 
s-a ținut examenul.

La concurs se pot prezenta absolvenți ai școlilor profesio
nale de mecanici agricoli, cu o practică în meserie de cel 
puțin 3 ani, recomandați de gospodăriile agricole de stat, sta
țiunile de mașini și tractoare, uzinele de reparații pentru 
utilaj agricol și alte unități agricole de stat productive, dintre 
cei mai capabili meseriași buni organizatori ai proeesului de 
producție. Cei recomandați trebuie să aibă vîrsta de 23—30 
ani și să fi satisfăcut serviciul militar.

înscrierile la concursul de admitere se fac între 15—30 
august a.c. la sediul școlilor de maiștri mecanici agricoli sau 
la centrele școlare de examinare stabilite pe regiuni în acest 
scop de către consiliile agricole regionale.

Pentru Înscrierea la concursul de admitere, candid ații vor completa 
o cerere la care vor anexa următoarele acte :

1. Certificat de naștere (copie legalizată de școala la care se Înscrie)»
2. Certificat de studii — diploma de absolvire a școlii profesionale 

de mecanici agricoli (în original) i
3. Certificat de sănătate, eliberat de dispensar, spital sau policlinică, 

în care să se specifice rezultatul analizei sîngelui, radioscppiei pulmo
nare și examenul clinic (boli interne, O.R.L., oftalmologie, chirurgie, 
neurologie)»

4. Declarația tip din care să rezulte starea materială a candidatului»
5. Adeverința de practică în meserie, eliberată de întreprinderea unde 

lucrează (S.M.T., G.A.Ș., uzina de reparații, stațiunea experimentală 
etc.) din care să rezulte că a lucrat efectiv 3 ani direct în producție 
ca mecanic agricol »

6. Recomandarea și contractul semnat de Întreprinderea unde lucrează»
7. Dovada de satisfacerea serviciului militar (obligațiilor militare).
Nu se primesc înscrieri sub rezerva completării actelor.
Cererile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.
In timpul concursului candidați! vor avea asupra lor buletinul de iden

titate.

Admiterea în anul I se face pe bază de concurs (examen) în 
ordinea mediilor, in limita locurilor planificate pentru oare M 
ținut concursul.

La concurs se pot prezenta absolvenți gj școlii de 7 (8) ani 
din mediul sătesc, din regiunea unde este situată școala ?i din 
cele învecinate, care nu au depășit vîrsta de 17 ani

Inserierile la concursul de admitere la școlile tehnice agricole 
se fac intre 15—30 august 1362 la sediul fiecărei școli sas U 
centrele școlare regieaale stabilite ca centre de matnare de

I
— Limba romină — seri* ți oral;
— Matematică — scris ți oraL
Candidații care doresc să fia exuntaașl la mit»»Ttird ta 

limba maternă a naționalităților conlocuitoare .Sr ipaiifii i 
aceasta in cererea de inseriere la examenul de admitere.

Subiectele probelor scrise și orale *e staMlese de eeoriria de 
examinare din materia prevăzută in programele țraiart ale 
claselor V—VH (VHI).

Concursul (examenul) de admitere se țiae latre 1—U teptem- 
brie 1962, după cum urmează :

— Vizita medicală se face ta zilele de 1—«
— Probele scrise Tntre 3—4 septembrie :
— Probele orale intre 6—lt septembrie. 
Afișarea rezultatelor se face imediat după

minării.
Actele celor care au *a reușit 1* eeeecrs se < 

men de 2 zile de la data afișării rezultatelor.
In perioada studiilor, elevii școlilor tehnice acriuuie primeau 

burse constind din întreținerea complet* ia țrsiM
Parte din elevi vor primi burse de stat
După absolvirea școlii ei ver fl repartizați ta producție ta 

unități agricole de stat.
Pentru acoperirea necesarului de cadre de tehnideal agrtceU, 

se recomandă consiliilor de conducere ale gospodăriilor agricole 
colective să trimită la școlile tehnice agricole elevi bursieri 
proprii, bursa acestor* constind din întreținerea completă In 
școală pe seama gospodăriei oolective Acești absolvenți se vor 
întoarce și vor lucra după terminarea școlii in gospodăria co. 
lectivă care i-a recomandat

Elevii admiși in școlile tehniee vor încheia la inseriere* ta 
școală contracte eu o unitate agricolă (G.A.8., GA.C., sau sta
țiune experimentală) prin care *e obligă ca după terminare* 
școlii să lucreze cei puțin 3 ani in unitate* respectiv*

In cazul părăsirii școlii sau * neprezentarii 1* locul de muncă 
la unitatea cu care au încheiat contract sau unde au fost re
partizați elevii, părinții sau susținătorii legali ai acestora, vor 
restitui cheltuielile de școlarizare.

în ultimul an de școală, care este destinat exclusiv practicii 
In producție in unitățile agricole productive fruntașe, elevii 
școlilor tehnice agricole vor munci in producție conform spe
cialității, fiind salarizați corespunzător eu munca depusă (cu 
excepția contabililor agricoli).

După terminarea celor 3 ani de studii și a anului de prac. 
tică, elevii școlilor tehnice agricole vor da un examen de ab
solvire ți vor primi diploma de tehnician ta specialitatea res
pectivă.

L
Hidrotehnicieni agricoli

I

Potrivit prevederilor Hotărîrii C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri privind dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntu- 
lui agricol din mai 1962.

A-. Școlile profesionale de agricultură, horticultură, viticul
tură și crescători de animale își încetează activitatea la sfîrși- 
tul anului școlar 1961/1962.

Elevii școlilor profesionale care la sfîrșitul anului școlar 
1961/1962 au promovat anul I vor fi admiși prin concurs în anul 
II al școlilor tehnice agricole de aceeași specialitate în limita 
locurilor planificate pentru anul II. înscrierile la concurs pen
tru anul II se fac între 15—30 august a. c., la sediul fidcărei 
școli, iar concursul se va ține între 1—10 septembrie a.c.

Examenul constă din următoarele probe:

a) La școlile tehnice agricole și horticole
— Matematica și agrimensura — scris și oral;
— Agricultură generală — scris și oral.
b) La școlile tehnice veterinare
— Matematică — scris și oral;
— Anatomia și fiziologia animalelor domestice—scris și oral.
Subiectele probelor scrise și orale se stabilesc de comisia de 

examinare din materia prevăzută în programele școlare pen
tru anul I ale școlilor profesionale de aceeași specialitate (la 
școlile tehnice veterinare din materia prevăzută în programele 
școlare pentru anul I ale școlilor profesionale de crescători de 
animale». Cei care nu vor reuși la concursul pentru anul II al 

vor fi mseriși din nou în anul I al școlilor teh
nice de acerași speri a^ute.

EevM care la «firțitul aautd școlar 196L 1965 au promovat 
Kul n al școlii profesorale vor fi înscriși direct în anui II 
el școlilor tensiee agricole de aceeași specialitate.

Elevii care la șCrșfml anului școlar 1961 1962 au absolvit 
școlile prcfesiocile agrittăe precum și absolvenții acestor școli 
dfal prCBMtifle ÎMI și nai vechi dar care nu au depășit vîrsta 
de 25 azi syr 5 pnmiți prin concurs în anul III al școlilor teh- 
r.te agrincTe de aceeași specialitate în limita locurilor planifi
cate pentru care se ține concursul.

înserierCe h a^s*. concurs se fac între 15—30 august a.c. iar 
exag.er.il intre 1—10 septembrie. Concursul constă din probe 
•cnse > orale din materiile prevăzute în anul 1962 pentru exa- 
gjh-.X de absolvire a școlilor profesionale în specialitatea res
pectivă (pentru absolvenții școlilor profesionale veterinare din 
MtBflle prevăzute pentru examenul de absolvire din 1959).

Elevii tare au rămas repetenți în anul I al școlilor profesio
nale se pot prezenta la concursul de admitere pentru anul I al 
șccLLor tehnice agricole. Elevii repetenți în anii II și III vor 
fi inscrișx cm nou* în anul I respectiv in anul II al școlilor 
tehnice, fără escamen.

Devii din pcolfle prefertonale agrieoU care își continuă stu- 
dîfle in peciile tehnice agricole beneficiază de aceleași drepturi 
r au aceleași obugapi ca și elevii înscriși în anul I al acestor 
școk.

B. Actualele școli tehnice de maiștri agricoli care pregătesc 
cadre Ip R>ai islitițili agrieniturț, horticultură, viticultura și 
meriț-ină veterinară precum și școlile tehnice cu durata de 2—3 
«u ( eu absolvenți ai școlilor medii de cultură generală) care 
pregătesc cadre in specialitățile agricultură, horticultură, medi
cină veterinară, topografie și contabilitate agricolă nu vor mai 
primi elevi în anul I in anul școlar 1962 1963, funcționind în 
behidare cu seriile de elevi în curs de școlarizare.

Ldmariri Mip&aiJUa/e m pot primi rfe le duecpâe centrelor șco
lare agrtce^e, consiliile egriee^e renoaaZe, consiliile agricole raionale, 
țotpodiriile agricole da tft, stațiunile da mașini ți tractoare ți 
aeețUla da fnrdfdmint ale sfaturilor populare regionala ți raionale.

N. R. IN CURIND IN COLOANELE ZIARULUI SE 
VA PUBLICA REȚEAUA ȘCOLILOR PROFESIONALE DE 
MECANICI AGRICOLI, A ȘCOLILOR TEHNICE DE 
MAIȘTRI MECANICI AGRICOLI ȘI ȘCOLILOR TEH
NICE AGRICOLE DIN ÎNTREAGA ȚARA.

Școlile tehnice de hidrotehnică agricolă pregătesc specialiști 
care vor lucra ca ajutoare directe ale inginerilor hidrotehnicieni 
agricoli în cadrul întreprinderilor pentru proiectarea și exploa
tarea sistemelor de irigații și la întreținerea lucrărilor hidro
tehnice din G.A.S. și G.A.C.

Școlile tehnice de hidrotehnică agricolă au o durată de 2 
ani și sînt subordonate Comitetului de Stat al Apelor.

Admiterea în anul I se face pe bază de concurs (examen) în 
ordinea mediilor, în limita locurilor planificate pentru care s-a 
ținut concursul.

La concurs se pot prezenta absolvenți ai școlilor medii de 
cultură generală cu și fără examen de maturitate. La note egale 
vor avea prioritate elevii proveniți din mediul sătesc.

înscrierile la examenul de admitere la școlile tehnice de 
hidrotehnică agricolă se fac intre 10—24 septembrie 1962 la se-

întreprinderea de Poduri Metalice și Prefabricate de Beton-Pitești.
In sec|ia mecanică de confecționare a stîlpilor pentru linii d® 

înaltă tensiune. Sudorii lucrează la finisarea stîlpilor metalici.
Foto : AGERPRES

A apărut

în limba romînâ în Editura politică
nr. 6 (46) pe anul 1962 al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului”
revistă teoretică și informativă a partidelor comuniste 

și mluncitorești.

Acest număr al revistei cu
prinde articolele : „P.C.U.S. — 
partidul întregului popor” de 
F. R. Kozlov ; „Diplomația so
cialistă — diplomația păcii pe 
arena internațională” de A. 
Rapacki; „Lupta pentru inde
pendență națională și proble
ma dezarmării** de E. Abdel- 
kader ; „Partidul Comunist din 
Canada și interesele naționale 
ale țării” de L. Morris ; „Pro- 
blemele Izraelului, lupta noa
stră și perspectivele ei” de S. 
Mikunis • „Problemele inte
grării economice a Americii 
centrale” de A. Guerra Borges 
și E. Mora Valvede; „Auto
matizarea și omul” de J. Auer- 
han ; „în lupta pentru școală 
și învățămînt” de F. Glaubauf.

în acest număr sînt publi
cate comentariile revistei con
sacrate unor probleme ac
tuale.

Rubrica „In partidele co
muniste și muncitorești” con
ține numeroase materiale in
formative cu privire la activi
tatea unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de pă- 
reri” sînt publicate în conti
nuare materiale ale discuției 
pe tema „Căile de dezvol
tare a țărilor care și-au epee. 
rit independența națională".

In cadrul rubricii „Cărți și 
reviste” este publicată o re
cenzie asupra cărții „In frun
tea maselor” de G. M. Oklad- 
noi, consacrată experienței or
ganizației regionale de partid 
Harkov, și o recenzie a cărții 
„Doctrinele economice și țările 
în curs de dezvoltare” a eco
nomistului burghez I. Guelfat. 
în care acesta recunoaște criza 
ideologiei burgheze și torta 
învățăturii marxist-leniniste.

Rubrica „Scrisori, note“ cu- 
prinde notele : „Tendințe noi 
în cinematografia engleză" de 
R. Bond ; „Atențiune — răz
vrătire..." de V, Tomm; „A. 
mestec sub masea compasiu
nii" de 8h. Javad

Stat publicate, de aseme
nea, noi materiale la rubrica 
„împotriva represiunilor ți 
persecutării democraților".

C A TI I
• V. I. LENIN — Opere ale. 

se, vol III (Editura politică). 
Volumul cuprinde o serie de 
scrieri și cuvîntări în care 
V. I. Lenin tratează probleme 
legate de apărarea patriei so
cialiste, de construirea socia. 
lismului și comunismului, for
mulează principiile politicii 
externe a statului sovietic și 
indică sarcinile partidului în 
domeniul activității culturale 
și ideologice. Dintre lucrările 
injcluse în volum menționăm; 
„Revoluția proletară și rene
gatul Kautski”, „Stîngismul— 
boala copilăriei comunismu
lui”, „Sarcinile Uniunilor Ti
neretului”, „Despre planul e- 
conomic unic”, „Despre im
pozitul în naitură”.

• Sub titlul general „Ora
șe și priveliști”, Editura Meri
diane a inaugurat o colecție 
de mici albume cu fotografii 
artistice, care, însoțite de un 
text introductiv, prezintă 
principalele orașe, centre 
muncitorești și regiuni pito
rești ale țării. Albumele oglin
desc realizări ale construcției 
socialiste, frumuseți naturale, 
monumente de arhitectură și 
artă.

Au apărut: „București”, 
„Cluj”, „Valea Prahovei”, 
„Iași”, „Băile Herculane” și 
„Brașov”.

• In Editura pentru litera
tură a apărut: L L. CARA-.

-----•----- ---------

GIALE - (ediție bibliofilă 
serie liliput) care cuprinde: 
vol. I Teatru ! „O noapte fur-, 
tunoasă", „O scrisoare pier, 
dută“ și „Conu Leonida față 
cu reacțiunea" ; vol. II și III 
Schițe; vol. IV Amintiri, nu. 
vele și povestiri,

în aceeași editură a apărut 
volumul de versuri al iul NI, 
COLAE LABIȘ „Primele iu. 
biri“, cu o prefață de Paul 
Georgescu.

• în Editura pentru litera, 
tură universală au apărut t 

CEAKOVSKI: „Un an 
viață" roman (vol, I) „Ca
pe care le alegem" (voi. 
Traducere din limba rusă 
Vladimir Cogan (vol. I),

Colectiviștii din comuna Cernefi,raionul Turnu-Severin, au pus bazele unui nou izvor de venituri : 
ferma avicolă. în fotografie o parte din „locatarii” fermei — bobocii de rafă.

Foto i AGERPRES

A. 
de 
Ue 
II). 
de 
Marin Sîrbulescu și Rodica 
Șiperco (vol. II). Prefață de 
Dan Răutu.

• în aceeași editură a apă
rut nuvela autobiografică 
„Stele în plină zi" de OLGA 
BERGGOLȚ. Traducere din 
limba rusă de Alice Gabrie- 
lescu și Eleonora Mirea, cu 
un cuvînț înainte de Maria 
Banuș.

• In Editura agro-silvică au 
apărut:

IGNAT CIREȘICA: „Agri
cultura generală". Luicrarea 
cuprinde elemente de climate, 
logie și pedologie, insistîndu-sa 
asupra formării șl însușirilor 
solului. De asemenea, cuprin
de noțiuni de tehnica culturii 
principalelor plante agricole,

E. RAICU și M. BICA: In. 
grășarea și condiționarea ani
malelor.

Broșura cuprinde cunoștințe 
și recomandări practice despre 
felul cum trebuie hrănite și 
îngrijite animalele în perioa
da de pregătire pentru tăiere 
(condiționarea animalelor), în 
vederea ridicării randamentu
lui, îmbunătățirii calității căr
nii și, respectiv, creșterii ve
niturilor bănești ale gospodă
riilor producătoare.

• In Editura tehnică a 
apărut:

„De ce se uzează mașinile" 
de ing. M. R. MUSTAFA. Lu. 
crarea face parte din „Colec
ția de atelier" și cuprinde 
principalele probleme in le
gătură cu uzura organelor de 
mașini și cu influența acesteia 
asupra funcționării și produc
tivității mașinilor folosite în 
diferite dojpenii ale tehnicii 
industriale. în partea finală 
a lucrării sînt prezentate me
todele folosite pentru micșo
rarea uzurii și pentru recon- 
diționarea pieselor de mașini 
uzate.

• In Editura științifică a 
apărut volumul „Ceața brună 
deasupra Bonnului" de CRĂ
CIUN IONESCU. In aceasta 
carte se înfățișează într-o 
formă interesantă, renașterea 
militarismului șl revanșismu- 
lui în Germania occidentală 
în perioada postbelică.

exag.er.il


r

Cabana Prislop din masivul Sebeș

în munții sebeșului
I

care își 
numele și localitatea, 
fi ușor străbătută. In- 
orientată înspre sud- 
kșpune prin deschide- 

colosală (45 m). Urmînd

n partea de nord- 
vest a orașului 
Petroșeni, la a. 
proximativ 11 km 
depărtare de tu
multosul centru 
minier, se află

așezările Peștera Boli, re
numită prin uriașul gol ce se 
deschide în dealul cu același 
nume, și Bănită cunoscută 
prin carierele sale de calcar 
metalurgic și decorul ei rus
tic. Stră-juite de dealuri și 
munți cu coame bogat împă
durite. acest* localități și te. 
renul din jurul lor oferă cu 
dărnicie nenumărate splendori 
naturale și vestigiile unor 
vremi de mult trecute. Nu de 
mult pe platoul superior al 
giganticului con care domină 
localitatea Peștera Boli, arheo
logii au descoperit și dezgro
pat zidurile unei cetăți dacice 
de pe timpul lui Buerebista.

Vastitatea fortificației, teh
nica folosită și munca titanică 
depusă aici de daci, impresio
nează. Monument al naturii, 
peștera Boli de la 
trage 
poate 
trarea 
est se 
rea sa 
firul apei care intră în peșteră, 
avem prilejul să admirăm o 
lume tăcută și puțin cunoscu
tă. în care soarele nu a pă
truns niciodată. E de ajuns 
lumina unui băț de chibrit 
pentru ca zeci și sute de mi
nuscule vietăți prinse într-o 
uluitoare mișcare să încreme
nească speriate și bănuitoare.

Vegetația abundentă, poie- 
nele odihnitoare, plantațiile, 
naturale de liliac sălbatic, care 
se întind în unele locuri pe 
mai multe hectare,cît și splen
doarea grotelor cu stalacmite 
și stalactite, și concrețiuni dia
fane, fac ca ținutul să fie 
mereu frecventat de excursio
niști amatori, tineri natura- 
liști, vînători, pescari etc.

★
Ascunse între munți, locali-

Vizitele dr. B. R. Sen
directorul general al F.A.O

După vizita făcută în re
giunea Dobrogea dr. B. R. 
Sen, directorul general al Or
ganizației pentru alimentație și 
agricultură a O.N.U., (F.A.O.) 
împreună cu experții care ne 
vizitează țara au sosit joi di
mineața la Institutul de cer
cetări pentru cereale și plan
te tehnice de la Fundulea, re
giunea București. Oaspeții s-au 
întîlnit aici cu specialiști ai 
institutului. Cu acest prilej, 
prof. Nicolae Giosan, vicepre
ședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, directo. 
rul general al Institutului cen
tral de cercetări agricole a 
prezentat activitatea de cerce-

(Urmare din pag. I) 

rîn’d remarcată de Sfatul raional. 
Cufsuri. Meditații de 4-5 ore. 
Cap organizatoric, pasiune, pri
cepere. Astfel încît numai după 
un an, atunci cînd a fost nevoie 
de un director nou și entuziast 
la Școala de 7 ani din comuna 
Șoldanu, alegerea s-a oprit asu
pra acestui cadru tînăr, utemist 
încă din 1951 și ales chiar ia 
Chirnogi secretar al organizației 
din comuna. La venirea în acest 
sat, mulți copii nu cunoșteau tai
nele alfabetului I La plecare și-au 
regretat profesorul. Iar astăzi, 
cînd face un drum prin ^comuna 
primului său an de învățămînt, îi 
ies școlarii întîmpinare, salu- 
tîndu-l cu bucurie.

— între Chirnogi și Șoldanu, 
Sergiu Davidescu a făcut un „tur 
de ciclism" amator prin tara- Va
canța și-a petrecut-o pe bicicle
tă, din Chirnogi la Breaza, din 
Breaza la Sinaia, din Sinaia la 
Bușteni (cartierul său general de 
vară — la o mătușă I), apoi 
peste munți la Brașov, la Tușnad, 
pînă la Izvorul Mureșului... Un 
drum de-a curmezișul patriei, îna
inte de preluarea postului de 
director al școlii, unde mama și-a 
început lîngă fiul ei, al 32-lea an 
de învățămînt.

Cel mai tînăr director din 
partea locului a început să rându
iască viața școlii intrînd și în 
viața satului. La Șoldanu exista 
gospodăria colectiva, „Flamura 
roșie", de 10 ani. Și nu una, cl 
trei. Sergiu își spunea la început: 
„aici poți trăi fără griji, nu ca la

Munții Sebeșului — schema marcajelor.

tățile miniere, Petrila, Lonea, 
munții Cîmpa, constituie prin 
așezarea lor, minunatele punc
te de plecare in munții Pa
ring și Sebeș.

Aceasta zonă cu o suprafață 
nu prea întinsă, dar frămîn- 
tată puternic a dat la iveală 
urme materiale ale omului 
primitiv (Valea Tăii). tezaure 
dace și romane (Lonea), a 
păstrat în adîncul cavernelor 
numeroase oase pietrificate, 
urme ale ursului de peșteră 
(ursus spelaesus), ale cerbului 
gigantic cu blana groasă (cer- 
vus megacerus), ale hienei și 
altor animale aparținînd epo
cii omului primitiv.

Privite de pe curmătura Su- 
rianului (1793 m) salba sate, 
lor și așezărilor miniere apar 
neasemuit de frumoase. Casa 
de odihnă Lonea, cabana Au- 
șel și cabana Surian, așezate 
la o depărtare de 6-7 ore una 
de alta, oferă condiții de a vi
zita fără oboseală principalele 
înălțimi ale Munților Șebeș— 
Vîrful Săi anele, Smida, Pătru 
și Vîrful Surian. Pentru o 
excursie în Paring poate fi 

tare în domeniul agriculturii 
în țara noastră, rezultatele ob
ținute de institutul de la Fun
dulea, și modul de răspîndire 
a acestora în gospodăriile a- 
gricole de stat și gospodăriile 
colective, precum și cu privire 
la relațiile institutului cu alte 
instituții similare de peste 
hotare.

Oaspeții au vizitat apoi cîm- 
purile experimentale, 
le de producție și 
zootehnic.

Seara, Comitetul
al R. P. Romîne pentru F.A.O. 
a oferit oaspeților o masă la 
restaurantul Lido.

(Agerpres)

Chirnogi". Numai că problemele 
erau altele : oamenii munceau 
pentru unificarea celor trei gos
podării într-una singură, care să 
îngăduie „specializarea", econo
misirea construcfiilor comune și 
dezvoltarea celor existente, ca 
ră aducă întreite avantaje fiecărei 
gospodării.

Școala trebuia deschisă, cură
țată, reparată. A avut sprijinul 
președintelui gospodăriei, Dumi
tru Mihală, și al colectiviștilor, 
care au muncit voluntar pentru 
școala copiilor lor și sprijinul 

DIRECTORUL ȘCOLII
președintelui de sfat — Petra 
Turcu. Și a început anul școlar...

Degrevat de ore, directorul are 
regretul clasei. Dar e sigur că o 
dată pusă pe roate treaba, el 
își va putea relua și cursurile, 
căci altfel nu-l mulțumesc, nici 
pe departe, toate satisfacțiile pă- 
mîntului la un loc. Care sînt pro
blemele centrale ale directorului 
nostru ? Ele s-ar grupa în trei :

O parte îi privește pe școlari, 
alta pe părinți, și a treia pe pro
fesori. Clasarea e arbitrară, căci 
tot atît de bine s-ar putea spune 
că prima e a profesorilor, a doua 
a părinjilor și a treia a elevilor. 
De fapt, toate trei sînt de aceeași 
importantă : lupta pentru o frec
ventă regulată ; educarea părin
ților ; angrenarea profesorilor na
vetiști în viafa obștească a școlii. 
S-ar părea că în anii noștri, tn 

luat drumul care întovărășește 
Jiul de est pînă la cota 821 
(marcaj turistic și indicator 
spre cabanele VoevoduL Pa
ring și Rusu).

Unice prin limpezimea ape
lor lor, lacurile alpine Cîloes- 
cu, Jiețul și Iezerul Pietros, 
reprezintă puncte de mare in
teres turistic. Muncelul Cîm- 
pii și Poiana Muierii, vestite 
prin petrecerile în aer liber 
care se organizează aici o dată 
pe vară de către ciobani au 
un farmec deosebit și prin 
aceea, că sînt smălțuite cu 
plante și flori a căror mireaz- 
mă parfumată inundă aerul 
de la începutul primăverii și 
pînă în toamnă tîrziu.

Coborîrea se poate face pe 
traseele turistice marcate, 
care duc în localitățile Petro- 
șeni și Livezeni pe drumurile 
cel® mai scurte.

A. NICHIFOREL 

național

culturi- 
sectorul

Noi btoeuri munc-toreșii pe strada Anton Pan dia orașul Roman.
Foto: ZAMFIR ION

care după veacuri de înhareric, 
porțile șco'ii s-au deschis larg 
tuturor copiilor, tn catalog nu ar 
trebui să existe nid o singuri 
absență, în afară de cazurile de 
boală. Nu se întîmplă însă întot
deauna așa : copiii care se nasc 
cu dreptul la învățătură, înscris 
în Constituție și înfăptuit în via
ță, nu știu totdeauna să-l respec
te ei înșiși. Mai trag chiulul, pă
rinții închid cîteodată ochii. 
Deci frecvența ia școală presu
pune, înainte de toate, educarea 

Cînd Constanja Sma- 
ore, și mama 

din umeri, iar 
o lasă tatăl 

să lipsească 
cursuri, atunci 

și învă-

părinfilor. 
randa nu vine la 
Constantei... dă 
pe Vasilica Dima 
său, Dima Marin, 
zile întregi de la 
încearcă și directorul, 
țăforul, și chiar președintele Sfa
tului, Petre Turcu, să discute 
cu părinți : cîfi din ei s-au putut 
bucura de carte în trecut ? Și 
dacă nu ajută discuția de la suflet 
la suflet, atunci intră în acțiune 
și brigada artistică a școlii. 
Directorul stă noaptea și scrie. 
Nu rapoarte. Nu planuri de 
lecții. Ci versuri satirice la ne
voie. Nu e poet, deși îi place 
poezia, dar compune „strigă
turi" care să usture mai mult pe 
părinfi decît pe copii. Intr-o du-

Parafarea unor acorduri 
de colaborare între R. P. Romînă

și Republica Dahomey
Joi, 28 iunie a.c., a avut loc 

la Palatul Republicii Populare 
Romîne solemnitatea parafării 
Acordului de colaborare cul
turală, a Acordului de cola
borare tehnico-științifică și a 
Programului de schimburi cui- 
tural-științifice pe anii 1962- 
1963 între Republica Populară 
Romînă și Republica Daho
mey, încheiate ca urmare a 
tratativelor ce au avut loc în
tre reprezentanți ai celor două 
părți cu prilejul vizitei făcute 
în țara noastră de către mi
siunea de bunăvoință a Re
publicii Dahomey, condusă de 
Sourou-Migan Apithy, vicepre
ședintele Republicii.

Totodată a fost adoptat un 
comunicat comun cu privire 
la desfășurarea și rezultatele 
vizitei misiunii de bunăvoință 
a Republicii Dahomey în Re
publica Populară Romînă.

Documentele menționate au 
fost semnate din partea Re
publicii Populare Romîne de 
către Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
iar din partea Republicii Da
homey de către Dl. Sourou- 
Migan Apithy, vicepreședin
tele Republicii.

----- •-----

Cocteil
Vicepreședintele Consiliului 

de Stat al Republicii Populare 
Romîne, Ștefan Voitec a ofe
rit joi seara la restaurantul 
Pescăruș un cocteil în cinstea 
misiunii de bunăvoință a Re
publicii Dahomey condusă de 
Sourou-Migan Apithy, vice
președintele Republicii.

Au luat parte : Anton Brei- 
tenhofer, Atanase Joja, Isac 
Martin, Roman Moldovan, 
Maria Rosetti și general de 
armată Iacob Teclu, membri 
ai Consiliului de Stat, Con
stanța Crăciun, Gogu Rădu
lescu, Corneliu Mănescu, loan 
Constant Manoliu, Voinea Ma
rinescu, miniștri, conducători 
ai unor organizații obștești și 
instituții centrale, oameni de 
știință și artă, generali și ofi
țeri superiori ai forțelor noas
tre armate, ziariști.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

★
Joi dimineața, înainte de a 

pleca din regiunea Dobrogea, 
misiunea de bunăvoință a Re
publicii Dahomey, condusă de 
Sourou-Migan Apithy, vice
președintele republicii, însoți
tă de Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afaceri
lor externe, a vizitat gospo
dăria agricolă de stat „Donca 
Simo“ din comuna Mihail Ko- 
gălniceanu, raionul Medgidia. 
Aici, oaspeții s-au interesat 
de gradul de mecanizare a lu
crărilor agricole și de alte as
pecte din activitatea gospodă
riei.

Tot în cursul zilei de joi, 
oaspeții au vizitat Muzeul de 
artă al R. P. Romîne.

(Agerpres)

Sergiu Davidescu a fost ales, de 
curînd, secretarul comitetului 
U.T.M. din comună.

Tinerii colectiviști și tinerii în
vățători, ba chiar și pionierii 
mai mari au amenajat un parc 
comunal pe un teren viran, au 
sădit brazi și flori. Utemiștii în
deplinesc și alte munci patrio
tice : defrișează de rădăcini pă- 
mînturi noi, înlocuiesc vița sălbă
ticită de pe alte terenuri, sau 
o scot cu totul din pămînt, acum 
cînd s-au unificat ogoarele celor 
trei gospodării și harta colectivei 
trebuie sistematizată. O parte 
din orele de muncă necesare di
gului de la Argeș au fost pres
tate voluntar tot de utemiști, de 
tineri, feste 200 de tone de în-

La solemnitate au asistat:
Din partea romînă : Gogu 

Rădulescu, ministrul comerțu
lui exterior, Anton Breitenho- 
fer, membru al Consiliului 
de Stat, Roman Moldovan, 
membru al Consiliului de 
Stat și vicepreședinte al 
C.S.P., general de armată Ia- 
cob Teclu, membru al Consi
liului de Stat, Eduard Mezin
cescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Alexe Eu
gen, vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
Mihai Petri, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
Mateescu Constantin, președin
tele Centrocoop, Dionisie Io- 
nescu, șeful Ceremonialului 
de Stat și experți.

Din partea dahomeyană : A- 
rouna Mama, ministrul aface
rilor interne și al apărării, A- 
lexandre Adanfie, ministrul 
agriculturii și cooperației, So
lomon Gilbert Chaudaton, 
membru al Adunării Naționale 
și Pierre Akeke, consilier teh
nic al vicepreședinției.

La solemnitate au rostit 
cuvîntări Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Romînp și Sou
rou-Migan Apithy, vicepre
ședintele Republicii Dahomey.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială 
și de înțelegere reciprocă.

în campionatele 

mondiale de lupte

U. R. S s.
pe primul loc

clasice

Cea de-a 14-a ediție c 
natelor mondiale de lupte, desfă
șurată în orașul Toledo (S.U.A.), 
s-a încheiat cu victoria reprezen
tanților U.R.S.S. care au cîștigat 
6 medalii de aur : 3 la lupte li
bere și 3 Ia lupte clasice. Spor
tivii sovietici au cucerit, de ase
menea, primul loc pe echipe în 
ambele competiții, demonstrînd o 
excelentă pregătire tehnică și fi
zică.

In competiția de lupte ____
membrii echipei U.R.S.S. au re
purtat 27 de victorii, au făcut 5 
meciuri egale și au pierdut o sin
gură intîlnire. Medaliile de aur 
au fost cucerite de luptătorii ti
neri Rîbalko, Kolesov și Abasidze, 
primii doi promovați anul acesta 
în selecționata pentru mpndiale.

Remarcabilă a fost și perfor
manța luptătorilor unguri, care au 
cîștigat două medalii de aur, la 
fel cu luptătorii turci.' Japonia, ca 
și la lupte libere, a obținut o me
dalie de aur, arătînd un evident 
progres.

a campio-

h
P»- 
1m-

§?ășâ.rJrrf au cărat tinerii 
c.'.to. Dar para’e. cu munca 
frioticâ, ufenușx.i satului iși 
bogățesc activitatea cuHuraU: 
Maria Vrșan. directoarea caminu- 
kn, lucrează mină în mină cu 
școala. Există în sat o echipă de 
teatru, alta de dansuri. Cînd s-a 
dus prima oară Sergiu Davi
descu la președinte, să ceară 
sprijinul pentru achiziționarea 
unor costume populare. Dumitru 
Mihală l-a bătut pe umăr pă
rintește : Noi n-avem încă un 
cămin cultural cumsecade : anul 
ăsta abia mărim magazinul și 
d-ta vrei dansuri în port natio
nal... Mai tîrziu, mai tîrziu l...“. 
Cînd însă s-a întors de la Se
siunea Marii Adunări Naționale, și 
de la manifestafia celor 11.000 
de fărani la 1 Mai, Dumitru 
hală l-a chemat el însuși pe 
rector: „Uite ce e, tovarășe.
fi văzut ce înseamnă fărani 
port national "I

Echipa căminului va fi deci 
zestrată în curînd și cu costume.

Dar ufemiștii întreprind nu o 
dată excursii : au văzut șantierul 
naval din Oltenifa, și sînt mîndri 
de portul lor la Dunăre.

Dacă ai înfreba-o astăzi pe 
mama directorului care vrea să-și 
depună în curînd candidatura la 
Partid : — Tot ai mai fi vrut ca 
fiul d-tale, să îmbrăfișeze o altă 
carieră ? Poate că răspunsul ei 
ar fi : — Ar munci mai ușor, dar 
nici o profesie nu e atît de fru
moasă ca educarea copiilor...

Mi- 
di- 
Să 
în

în-

La odihnă, la Băile Herculane.
Foto: N. STELORIAN

I N
La Invitația C.C.

FOR
La invitația C.C. al Crucii 

Roșii din R. P. Romînă, joi a 
sosit în Capitală o delegație a 
Uniunii societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie din

/////,

PE SCURT
Fotbal

0 Astăzi în nocturnă de la ora 
20,30 pe stadionul Republicii echi
pa de fotbal Rapid București va 
susține o nouă intîlnire interna
țională primind replica echipei 
austriece Admira, din Viena 

© Tot astăzi iși începe turneul 
în țara noastră echipa braziliană 
Metropol care va juca la Cluj cu 
Știința. Al doilea meci al fotba
liștilor brazilieni va avea loc 
miercuri 4 iulie la Oradea cu Cri- 
șana.

© Selecționata de fotbal a In
doneziei și-a început turneul în 
țara noastră, jucînd ieri la Ploiești 
cu Petrolul. Meciul disputat în 
prezența a 15 000 de spectatori, 
s-a încheiat cu scorul de 7—3 
(4—2) în favoarea fotbaliștilor ro- 
mîni.

Atletism
® Pe stadionul Bislet din Oslo 

a luat sfîrșit meciul internațional 
de atletism dintre echipele selec
ționate masculine ale Norvegiei și 
Iugoslaviei. Victoria a revenit at- 
leților iugoslavi cu scorul de 
111—98 puncte. Iată citeva rezul
tate înregistrate în ultima zi : 
200 m Bunaes (N) 21”6/1O 1500
m Hellan (N) 3'49 ‘4/10 •, 110 m

CASA DE ECONOMII ȘI 
CONSEMNAȚIUNI A 

REPUBLICII POPULARE 
ROMÎNE 

face cunoscut că la trage
rea la sorți lunară de bază 
a obligațiunilor C.E.C. din 
30 iunie a.c., in afara cîș- 
tigurilor obișnuite în va
loare de 2 000 000 lei. se 
vor acorda în plus cîștiguri 
suplimentare de cite 25 000 

lei și 10 000 let
La această tragere la 

sorți eu ciștiguri suplimen
tare participă toate obliga
țiunile C.E.C. procurate 
pînă la 29 iunie a-c. inclu. 
siv.

f---------—--------------
: A N U N T
; Trusful minier Deva, 
'regiunea Hunedoara

tace următoarele 
angajări:

— 3 ingineri constructori
— 3
— 4
— 2
— 3
— 2
— 4
— 4
— 4

ingineri electromecanici 
tehnicieni mineri 
tehnicieni constructori 
tehnicieni electromecanici 
ingineri economiști 
ingineri geologi și geologi 
ingineri topografi 
tehnicieni topografi

Pentru Exploatarea 
Minieră Certej Săcărimb ;

— 1
— 1
— 1
— 1
— 1
— 1
— 8

miner 
mineri

Exploatarea

— 2
— 1
— 1
— 1
— 1
— 2

inginer electromecanic 
inginer topograf 
tehnician topograf 
tehnician electromecanic 
geolog 
inginer 
maiștri

Pentru 
Minieră Muncelul Mic x

ingineri mineri 
inginer economist 
maistru miner 
inginer geolog 
tehnician topograf 
sudori

— 10 artificieri
— 20 muncitori calificați (mi-

neri, ajutori mineri).
Pentru Exploatarea 

Minieră Ghelar:

— 2 ingineri mineri
— 5 maiștri mineri
— 60 mineri
— 100 ajutori mineri
— 120 vagonetari
— 30 muncitori necalificați.

Angajarea se face cu înde
plinirea condițiilor de studii 
și vechime, conform H.C.M. 
1053/1960 pentru personalul 
tehnic superior, iar pentru 
maiștri conform H. C. M. 
1061/1959.

Pentru Exploatarea Minieră 
Ghelar se asigură cazare în 
dormitoare comune, iar masa 
la cantină contra cost

M A Ț I E
U.R.S.S., condusă de prof. dr. 
Grigori Miterev, președintele 
acestei organizații.

(Agerpres)

///

garduri Lorger (I) 14”4/10, 400 m 
plat Bosnar (I) 48"4/10; lungime
Ledic (I) 7,23 m; greutate Ander- 
sen (N) 17,31 m; ciocan Strandli 
(N) 62,05 m.

• Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Paris, cunos
cutul campion francez Michel 
Jazy a stabilit un nou record al 
lumii în proba de 3 000 m plat 
cu timpul de 7'49”2/10. Vechiul 
record era de 7’52"8/10 și aparți
nea lui Gordon Pirie (Anglia) din 
anul 1956.

Handbal

din orașul Plo- 
revenit handba- 
scorul de 14—9

• Cel de-al doilea meci dintre 
echipele reprezentative masculine 
de handbal în 7 ale R. P. Romîne 
și Danemarcei s-a disputat joi pe 
stadionul Petrolul " 
iești. Victoria a 
liștilor romîni cu 
(5—7).

Joi seara cele __ r . _
plecat împreună la Belgrad pentru 
a participa la un turneu interna
țional alături de 
Iugoslaviei și R. P.

doud echipe au

selecționatele 
Ungare.

Sah
a turneului• Ultima partidă 

candidaților la titlul mondial de 
șah, „întreruptă” dintre Gheller și 
Benko s-a terminat cu victoria 
marelui maestru sovietic care-1 e- 
galează astfel la punctaj pe ma
rele maestru Paul Keres.

Clasamentul definitiv al turneu
lui se prezintă astfel: 1. — Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.) 17,5 puncte ; 
2-3. — Keres, Gheller (U.R.S.S.) 
17 puncte; 4. — Fisher (S.U.A.) 
14 puncte; 5. — Korcinoi (U.R.S.S.) 
13,5 puncte; 6. — Benko (S.U.A.) 
12 puncte; 7. — Tal (U.R.S.S.) 7 
puncte,- 8. — Filip (R. S. Ceho
slovacă) 7 puncte. Fiind bolnav. 
Tal nu a mai jucat partidele din 
ultimele 7 runde.

Federația internațională de șah 
a hotărît ca pentru desemnarea 
locului doi să se dispute un meci 
de baraj Intre Keres și Gheller. 
Data și locul vor fi stabilite ulte
rior.

(Agerpres)

articole de 
marochinerie

'roduseale [întreprinderii
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COORDONATELE 
CALITĂȚII

(Urmare din pag. I)
Gheorghe Verchi, care taie 
cioatele la fierăstraie, și 
Stoica Pîrlog, așchietorul, și 
ascuțitorii Petre Enăchescu și 
Stan Anghelși uscătorul Du. 
mitru Pisică și toți ceilalți. 
Matematica e necesară fiind
că la P.A.L. se lucrează după 
rețetă. Dacă nu știi să faci 
calcule, ai încurcat-o. Așa era 
mai anii trecuți. Unora li se 
dădeau rețetele, se uitau la 
ele, dar făceau tot cum știau 
ei. De aceea multe mașini se 
„înecau" cu butuci, se rupeau 
cuțite, ieșeau plăci strîmbe. 
De acum nu mai merge. Deci 
— matematica I

S-a hotărît apoi ca fiecare 
în meseria lui să-și cunoască 
bine mașina, pînă la fiecare 
șurub, să-i știe pe dinafară 
indicii de utilizare, să-i de
prindă particularitățile, să-i 
cunoască „pulsul". Deci — 
tehnologie mecanică I

Și începutul a fost făcut. 
Tinerii ingineri Constantin 
Dobrescu, Eduard Erzlig, Cor
nelia Drăgan, Dumitru Stroie 
și alții au fost primii care au 
cerut să fie numiți lelctori. 
S-a dus o acțiune de grupare 
a tinerilor pe meserii, pe gra
de de pregătire, s-au alcătuit 
tematici pentru fiecare din 
cele 10 cursuri de ridicare a 
calificării. Succesul pe care 
l-a repurtat comitetul U.T.M. 
în mobilizarea tinerilor se 
poate citi în caietele de frec
vență : cu mici excepții, a- 
proape toți tinerii au partici
pat la lecții. Succesul se mai 
oglindește însă și în rezulta
tele obținute în producție de 
tineri ca Mihalache Vlad, ope
rator, Răfoiu Minciu și Gh. 
Mititelu, mașiniști, Ștefan Bă
lan, laborant, Aurel Verbițchi, 
mecanic, Al. Ghidescu, mai
stru și mulți alții.

Și iată că însușirea cunoș
tințelor, munca politică și 
de organizare, activitatea or
ganizației U.T.M. în vederea 
întăririi disciplinei etc. n-au 
rămas fără urmări.

— Să facem o socoteală, 
spunea tovarășul Toma Dră
gan, secretarul comitetului 
U.T.M. în ultimele 5 luni, din 
punct de vedere tehnic, în fa
brică nu s-a produs nici o 
schimbare. Cu toate acestea 
procentajul de plăci aglome
rate de calitatea I (plăci 
,,A“) a crescut de la 53 la sută 
în luna ianuarie (indicele de 
plan), la 70 la sută în ultimul 
timp. în primele 6 luni de la 
începutul anului s-au produs 
2 500 de tone plăci aglome
rate de calitatea I peste 
plan. Toți ceilalți indici au 
fost îndepliniți și depășiți.

Care este izvorul acestor 
rezultate ?

Explicația e simplă : mai 
multă disciplină, mai bună 
organizare, calificare mai 
înaltă. Trei dintre coordona
tele calității.

----- e-----

Cu prilejul Reuniunii 
Generale a Comisiei 

Electrotehnice 
Internaționale

Membrii comitetelor de spe
cialitate ale Comisiei Electro
tehnice Internaționale au fă- 
cut joi o vizită de studii la 
uzinele „Electroputere" din 
Craiova.

în cursul vizitei oaspeții,, 
s-au interesat de prpdus&îe 
care se execută aici. zEi au a- 
preciat nivelul tșhiiic al pro
duselor, calitatea transforma
toarelor, mașinilor rotative și 
a diverselor aparataje.

★
Joi după-amiază Comitetul 

executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei a oferit la res
taurantul Parc, un cocteil în 
cinstea participanților la cea 
de a 27-a Reuniune Generală 
a Comisiei Electrotehnice In-' 
ternaționale

A
Încălțăminte 
durabilă șiehganh
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PESTE. încheierea Conferinței 
Comisiilor naționale 

europene pentru UNESCO
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pentru dezarmare generală și pace

SOFIA 28 (Agerpres). — La 
28 iunie a.c. s-au încheiat la 
Sofia lucrările celei de a 
IV-a Conferințe a Comisiilor 
naționale europene pentru 
UJTXS.C.a Conferința, la 
care au participat delegați 
din 29 de țări europene, A 
ADOPTAT IN UNANIMITA
TE. LA PROPUNEREA DE
LEGAȚIILOR R. P. R. si 
UJLSS. O RECOMANDARE 
CU PRIVIRE 
SIPICAREA ____
UJgJLS.aO IN DOMENTUL 
EDUCAȚIEI _______
ÎN SPIRITUL PACH. RES- 
PECIULCT RECIPBOC ȘÎN-

ÎNTRE POPOA.

LA IXTES- 
AcnvrrATn

TtXEBEm.UI

• Peste 2000 de reprezentanți ai mițtf.r:: pentru P«c* O. K U
din 117 țări la Mo*cot«

MOSCOVA 28. — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Congresul mondial pentru de
zarmare și pace care va avea 
loc la Moscova între 9 și 14 
iulie, va fi cea mai reprezenta
tivă adunare generală a luptă
torilor pentru pace.

Aproape fără întrerupere 
sosește poșta în clădirea ce 
poartă pe frontispiciu inscrip
ția în cinci limbi: „Comitetul 
internațional de pregătire a 
Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace-. 
Pînă la deschiderea congresu
lui au mai rămas puține zile. 
Pulsul lui se simte de pe acum 
în capitala sovietică. Se pregă
tesc hoteluri pentru delegați. 
La Comitetul de pregătire 
ne-au declarat că pînă în pre
zent și-au anunțat sosirea pes
te 2 000 de reprezentanți ai 
mișcării pentru pace din 117 
țări. Sînt așteptate delegații 
reprezentative din S.U.A., An
glia, Franța. Și-a anunțat ple- 
carea spre Moscova delegația 
japoneză. 31 de țari din Africa

!și trimit. de asemenea, repre- 
zen tanțit

în același timp. listele con
tinuă să se completeze. Neîn
trerupt in încăperile Comite
tului sună telefoanele: pe fir 
Londra. Paris. Viena. Rana_

Pină în prezent și-au expri
mat asentimentul de a parti
cipa la congres Cyrus Eaton, 
industriaș și fruntaș al vieții 
publice din S.UA. canonicul 
~n :-z Z- llris 2
Mayer, om politic din Franța. 
NiemdUer, președintele Const, 
liului mondial al bisericilor, 
Allan Marshal, scriitor austra
lian, Heriberto Jara. generai 
mexican și mulți alți fruntași 
ai vieții publice din Europa, 
Asia, Africa, America.

Primii delegați au și sosit. 
Printre cei dinții a venit la 
Moscova cunoscutul luptător 
pentru pace din Statele Unite 
ale Americii Rockwell Kent. 
Din Norvegia a venit pastorul 
Ragnar Forbekk. membru al 
Consiliului Mondial al păcii.

La Moscova se află și Ivor

Dezbatere! asnpra probkmei
independenței Rhodes’ei de sud

Asped de la lucrările de construire a sălii mașinilor de la marea 
hidrocentrală Dnieprodzeqinsk (R-S.S. Ucraineană) care urmează să 
intre în hmcțune în anul 1963. La construcția acestei hidrocen- 
... e .. ----- =-ț-2 e omenie prefabricăfa de

beton armat.

Vizitat

cancelarului
Austriei

în U. K. S. S,
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 28 iu
nie a sosit la Moscova într-o 
vizită oficială Alfons Gorbach, 
cancelarul federal dl Republi
cii Austria.

Pe aeroportul Vnukovo, Al
fons Gorbach și persoanele 
care îl însoțesc au fost intim* 
pinate de Nikita Hrușciov, A- 
nastas Mikoian și alte persoa
ne oficiale. Cancelarul fede
ral al Austriei a fost salutat 
de reprezentanți ai oamenilor, 
muncii din capitala sovietică.

Cu prilejul sosirii înaltuh!9 
oaspete, pe aeroport se afla 
aliniată o gardă de onoare. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Austriei și Uniunii 
Sovietice.

Nikita Hrușciov și Alfons 
Gorbach au rostit cuvîntări 
pe aeroport.

Cancelarul federal va rămî- 
ne în Uniunea Sovietică pînă 
la 5 iulie și va întreprinde o 
călătorie la Leningrad, Ir
kutsk și Bratsk.

UN EȘEC AL ADVERSARILOR CONGRESULUI

investit Dantas

maselor 
de rînd ai 
publice și

a >. Mix

c

I

■ i ■ Tirguks in> 
e a Poznan. Pa- 
t_P. Polona.

LONDRA 28 (Agerpres). — La 
27 iunie, timp de peste trei ore, 
Comitelui executiv național al 
partidului laburist a cercetat 
„cazul” celor patru „rebeli" — 
Lordul Russell, lordul Chorley, 
baroneasa Vootton și canonicul 
Collins, care, în pofida interzi
cerii de către conducerea de 
dreapta a partidului, au luat ati
tudine în favoarea apropiatului 
congres mondial pentru dezar
mare generală și pace.

Din cauza opoziției 
largi ale membrilor 
partidului, a opiniei

presei democrate, Comitetul exe
cutiv nu a cutezat să ia măsuri 
disciplinare împotriva lor, limitin- 
du-se la „condamnarea" activității 
celor patru luptători pentru pace. 
In felul acesta s-a dat o nouă
lovitură simțitoare poziției
Gaitskell și a acolifilor Iul

T7 *„V ina

sc «o

De ce n-a

BRASILIA 28 (Agerpres).— 
Agenția France Presse anunță 
că Camera Braziliană a depu- 
taților a refuzat învestitura 
primului ministru desemnat, 
Santiago Dantas, cu 174 vo
turi contra 110.

înainte de scrutin Dantas a 
luat cuvîntul expunînd pro
gramul său care se axează 
pe o serie de reforme nece
sare țării.

în' .ajunul votului sute de 
muncitori au manifestat pe 
străzile capitalei braziliene 
purtînd pancarte prin 
cereau parlamentului 
sancționeze învestitura 
Dantas.

După cum relatează agen
ția Associated Press, votul 
contrar voinței populare dat 
de Camera deputaților se da- 
torește acelorași cercuri conser
vatoare care s-au opus instau
rării ca președinte a lui Joao 
Goulart anul trecut, după de
misia forțată a lui Quadros. 
Este vorba de Partidul social 
democrat și Uniunea naționa
lă democratică care împreună 
controlează parlamentul. Ace
ste partide, arată agenția a- 
mericană, se opun lui Dantas 
deoarece acesta s-a pronunțat 
pentru o politică de neinter
venție față de Cuba, refuzînd 
să sprijine politica agresivă a 
S.U.A. la conferința de la 
Punta del Este de la începu
tul acestui an. De asemenea, 
aceste cercuri se opun politi
cii lui Dantas de extindere a 
relațiilor cu țările socialiste.

Revin

Provocări ale clicii dantanste
WASHINGTON 28 (Ager- 

pres). — Recent postul ae ra
dio Tokio a transmis că in- 
cepînd de la 22 iunie un mare 
număr de nave militare «- 
mericane, inclusiv submarine 
și purtătoare de avioane. 
părăsit baza maritimă 
ricană de la Yokosuka, ieșind 
în larg pentru a efertui 
numite „aplicații în vederea 
apărării Mâni Chine: de txf*.

Referincu-se la planurile 
ciankaișiștilor de a nzvadi 
R. P. Chineza- agenpa France 
Presse relevă că ^rațiunea de 
a fi a guvernului, național -t 
de la Tai pe astfel denumeș
te agenția cuca ctankayr-i 
cuibărită in Tarran — UL) 
este recucerirea conrinmtuliiL 
Incepind din octotninta tru-

Tineri olandezi 
refuză să lupte 

în Ir anul de vest

» e

HA GA. Preș* relatează des
pre e*x*ri de militari olandezi 
care aa refuzat s* plece în 
Iriacol de vest unde Olanda 
LBceare* 6ă-și mențină cu 
faru dominația colonială. In 
prezent, in localitatea Herder- 
wijk «provinei* Gelderland) 
«e află arestați trei militari 
e*re nu au executat ordinul 
comandantului, scrie ziarul 
-De Vaarheid-. La Schevenin- 
gen *■ fost arestați alți cîțiva 

■■■! care au refuzat 
vest

militari
Hete in Irianul de

să

PE SCURT PE SCURT

celor 16

Amenințări 
zadarnice...

de dorința 
tmererahri suedez de a 

rriewe ia Festivalul 
al zrâeretahn și xtu- 
de Ia Helsridă. con- 
l'maa tineretulsă 

din Suedia a
baBtsrs M Ia Wran

her trier 5* c«*v se purcede 
că la festwal
esze recompctxbilâ cu calita
tea de membru cl uniunii". 
Conducâzorn Uniunii social, 
democrate amenință cu ex
cluderea nu numai p< acei 
cc-e vor pleca la festivalul de 
la Helsinki, ci și pe acei care 
Jac agitație pen-ru partici
parea la festival".

P^JcSA.

mijlocul 
partizanilor angolezi“

ăptăminalul tu
nisian ,.JEUNE 
AFRIQUE- a 
publicat recent 
sub semnătura 
ziaristului A. 
Herzog următo

rul reportaj scris după o 
vizită făcută în mijlocul 
luptătorilor pentru inde
pendența Angolel

Algeria în preajma
reierend um ului

Relatările trimisului special al Agerpres

DJAKARTA. Președintele 
Sukarno a declarat că Indo
nezia este gata să reia trata
tivele cu Olanda în proble
ma Irianului de vest dar, nu
mai după ce aceasta se va 
pronunța clar în favoarea 
principiilor care prevăd trans
miterea conducerii Irianului 
de vest Indoneziei.

BRUXELLES. După cum re
latează ziarul „La Libre Belgi
que", Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A. a discutat 
problema transmiterii către 
Belgia a informațiilor secrete 
cu privire la folosirea armei 
nucleare, cu care vor fi înzes
trate într-un viitor apropiat 
forțele armate belgiene în ca
drul acordului încheiat intre 
Belgia și S.U.A.

OSLO. — Acum 17 ani. ei- 
țiva cetățeni ai Norvegiei, o- 
cupatâ pe atunci de armata 
hitleristă, și-aa riscat viata 
pentru a-i salva pe aviatorii 
sovietici Piotr Smorodin și 
Iuri Potehin. Prezidiul Sovie
tului Suprem al UJLS^. a de
corat cu ordine și medalii ale 
Uniunii Sovietice grupul de 
norvegieni care au participat 
la salvarea aviatorilor sovie
tici.

Ambasadorul Uniunii Sovie
tice în Norvegia, N. AL Luni- 
kov, a inminat ordinele și me
daliile celor decorați

vernului portughez 
obține reînnoirea _______
prin care Statele Unite și-au 
instalat baze militare în insu
lele Axore.

a
acordului
pentru

HANOI. La 28 iunie a sosit 
la Geneva, la conferința in
ternațională pentru Laos, șe
ful delegației unite a Laosu-

RANGOON. Prezidiul Fron
tului de unitate națională din 
Birmania a publicat o decla
rație în care condamnă cu e- 
nergie amestecul S.U.A. în 
treburile interne ale Coreei. 
Cereri privind evacuarea tru-

LISABONA. Secretarul De
partamentului de Stat al 
S.UA., Rusk, care întreprinde 
o călătorie prin Europa occi
dentală a avut zilele acestea o 
serie de întrevederi cu repre
zentanții guvernului salaza- 
rist la Lisabona. După cum re
iese din relatările agențiilor 
de presă, Rusk intenționează 
să exercite presiuni asupra gu-

WASHINGTON. — în Sta
tele Unite * fost instituită o 
-Medalie a forțelor armate 
care an participat la corpuri 
expediționare Vor fi dis
tinși cu această medalie sol
dați! și ofițerii care au făcut 
serviciul in Berlinul occiden
tal după 14 august 1961, adi
că in perioada în care provo
cările militare americane din 
acest oraș împotriva Re
publicii Democrate Germane 
erau in toi. Medalia va fi 
conferită de asemenea solda- 
ților și ofițerilor încartiruiți 
în insulele Quemoy și Matsu.

Dreptul la obținerea meda
liei a fost extins ști 
personalului forțelor 
ționare americane din 
Vietnamul de sud.

asupra 
expedi- 
Laos și

„In noaptea întunecoasă, 
printre arborii înlănțuiți de 
liane, mica coloană s-a oprit 
deodată. Un murmur se răspân
dește printre oameni: „Am a- 
juns”. Sîntem în Angola, nu 
prea departe de frontiera con
goleză pe care o trecusem.

Simt acum prezența în jurul 
meu a angolezilor care m-au 
luat în primire în Congo și 
m-au însoțit pînă aici. Coloana 
se pune din nou în mișcare și 
în acel moment mi-am pus în
trebarea : „Ce se întîmplă totuși 
dacă apar portughezii Even
tualitatea este aproape imposi
bilă întrucît naționaliștii ango
lezi controlează întreaga zonă 
de frontieră dintre Angola și 
Congo.

In orașele de frontieră situate 
în Congo există 200 000 de an
golezi care au părăsit țara lor, 
pentru a se pune la adăpost de 
bombele, atacurile cu mitraliere 
și masacrele portughezilor. In 
majoritate sînt femei, bătrîni 
sau invalizi. Ei mențin contac
tul cu cei care luptă, transpor
tă arme sau însoțesc acele per
soane care, ca și mine, se află 
în posesia unui bilet de liberă 
trecere eliberat de U.P.A. (U- 
niunea Populațiilor din Angola) 
— hîrtie care nu este ușor de 
obținut și care trebuie arătată 
de sute de ori în Angola sen
tinelelor ascunse în junglă.

In Angola, luptele continuă 
cu intensitate. Angolezii duc 
lipsă de arme, de posturi de 
radio, de medici, de medica
mente, de o mulțime de lu
cruri dar nu de hotărîre. Am 
văzut, după un bombardament

ALGER 28. — Trimisul spe
cial Agerpres Tudor Vornicu, 
transmite:

Un fapt îmbucurător s-a în
registrat astăzi in Algeria. în
treaga țară a petrecut o noap
te în liniște. De la Bone, la 
frontiera de răsărit cu Tuni
sia pînă la Oran lingă gr a. 
nița Marocului, atentatele și 
acțiunile criminale ale O.A.S.- 
ului au încetat aproape cu to
tul. Cu trei zile înainte de 
referendumul de autodetermi» 
nare, șefii bandelor O.A.S. de 
la Qran au înțeles, este ade
vărat în al 11-lea ceas, că nu 
pot opri mersul Algeriei spre 
independență. Astfel, în zilele 
ce au mai rămas, cei ce au 
semănat teroarea la Oran dis
trugând numeroase clădiri și 
instalații vor profita cu sigu
ranță de aceste zile pentru a 
se refugia in grabă peste 
hotare și în special în Spania. 
Se semnalează că fostul ge
neral Paul Gardy, succesorul 
lui Salan la conducerea O.A.S., 
a fugit din Oran împreună cu 
«Iți conducători. Cîteva ore 
mai tirriu. colonelul Dufour 
Ht—o e—.triu-.e pcrcî, a dat

.......... -' - . ' ■ ■ ■ -
OAS" de c tnctta acțiunile.

De mai multe zile, la Oran 
O_AS..ișrii au început să a- 
runce uniformele și o parte 
din arme.

Joi dimineață, la Oran a 
fost organizată o întrunire a 
reprezentanților celor două 
comunități cu participarea au
torităților militare franceze 
unde a fost discutată reorga-

nizarea vieții orașului care, 
după exploziile și incendiile 
din ultimele zile se află în* 
tr-o stare de haos. In ciuda 
faptului că atmosfera s-a îm
bunătățit în ultimele ore, 
populația de origine europea
nă continuă să plece în Fran
ța. In fiecare zi mai bine de 
20 000 de persoane continuă să 
părăsească Algeria.

Pregătirile pentru ziua de 
1 iulie se desfășoară în con
tinuare cu aceeași intensitate. 
In aproape întreaga țară, ex- 
ceptînd o zonă îngustă din ju. 
rul Oranului sînt organizate 
numeroase întruniri cu cei ce 
vor vota la 1 iulie.

O atmosferă de entuziasm 
domnește pretutindeni, centre
le de vot fiind tixite de oa
meni. Sînt luate în același 
timp măsuri de securitate toc
mai pentru a se împiedica 
provocările cu ocazia votului.

ALGER 28. — Trimisul spe
cial Agerpres Tudor Vornicu 
transmite : Numai cîteva zile 
mai despart Algeria de referen
dumul privind autodeterminarea

cu 
noi 
sînt

portughez, răniți grav culcați pe 
tărgi improvizate care tint pur- 
tați pe jos la singurul spital 
unde pot fi îngrijiți, situat in 
Congo la 100 km. distanță de 
locul unde au fost răniți. Dar 
am auzit, de asemenea, de sute 
de ori aceste cuvinte rostite de 
oameni cu privirile strălucitoare: 
„Algerienii s-au luptat timp de 
șapte ani. Noi vom lupta, de a- 
semenea, atita timp cit va fi ne
cesar”.

Intr-o seară din cursul acestei 
călătorii in mijlocul partizanilor 
angolezi am ajuns la Fuesse, una 
din cele mai importante baze 
militare ale luptătorilor pentru 
independență, situată la 50 de 
km. de frontiera congoleză. Este 
un sătuc cu cabane din paie, 
ascuns de pădure unde trăiesc o 
mie de bărbați și femei. Două 
sute dintre ei sînt sub arme; 
restul de 800 așteaptă sosirea 
armelor și puștilor mitraliere 
pentru a participa la rîndul lor 
la operațiuni și să facă servi
ciul de patrulare. In apropierea 
unei cabane situată la intrarea 
în Fuesse, am văzut un mi- 
tralior instalat cu mitraliera lui 
în poziție de luptă. Jungla, îm
prejurimile localității sînt îm- 
pînzite literalmente de mitraliori 
și soldați. In Angola toată lu
mea participă la luptă. Femeile 
și tinerii fac instrucție cu arme 
din lemn pentru a fi per gătiți 
atunci cînd vor primi arme ade
vărate. In păduri, nu departe 
de Fuesse, au loc manevre, de 
data aceasta cu arme adevărate. 
Fuesse a fost distrus de mai 
multe ori de portughezi dar de 
fiecare dată cabanele au fost 
reconstruite într-un timp scurt.

Am avut prilejul să asist la 
plecarea unor patrule în mi
siune de luptă. Partizanii pur
tau grenade și arme automate 
de ultimul model. După șapte 
zile, una din patrule s-a înapo
iat. Oamenii erau obosiți de 
săptămîna petrecută în junglă, 
dar aceasta nu i-a împiedicat să 
cînte. Unul din comandanții an
golezi mi-a spus :

„înainte luam parte la ope
rațiuni în grupuri mai numeroa
se. In prezent operăm în gru
puri de cîte 5-6 oameni și pier
derile noastre sînt mult mai 
mici. In urmă cu cîteva zile, de 
exemplu, am surprins 
o unitate portugheza 
jeep-uri și camioane, 
asupra portughezilor, 
pat nici un singur

într-o vale 
avînd 200 
Am tras 
Nu a scă- 
portughez, 

iar noi nu am pierdut nici un 
singur om”.
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Patra’ele itribat zi și noap
te atrâxde orașelor ți drumurile 

ale țară — toate acestea amin
tind de războiul încă recent. Zi
durile cîtorva case, unde nnmele 
fostului șef al O.A.S., Salan, a 
fost scris de mii de ori, au fost 
acoperite acum cîteva zile 
vopsea neagră. în schimb, 
inscripții — și acestea
foarte numeroase — fac apel la 
algerieni să vină în fața urnelor 
la 1 iulie. Citești mai ales che
marea : „Algerianule fă-ți da
toria ! Votează!”. Altele cheamă 
pe cetățeni să răspundă prin 
„da !” la această consultare na
țională. Și nimeni nu se îndoieș
te că proporția celor ce vor răs
punde la 1 iulie afirmativ va fi 
covîrșitoare și, astfel, se va naș
te o nouă țară 
independentă.

De pe acum 
gătirile pentru 
independenței naționale a Alge
riei. La Alger va fi organizată 
o mare paradă, iar în întreaga 
țară vor avea loc mari serbări 
la care va fi invitată toată popu. 
lația.

africană liberă și

au început pre- 
sărbătorirea zilei

TUNIS 28 (Agerpres).— Minis, 
trul informațiilor al guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria, 
Yazid, a comunicat la conferin
ța de presă de la 27 iunie că 
guvernul se pregătește să se 
înapoieze în viitorul aproniat 
în Algeria.

— „AM UN... LEU ȘI VREAU SA-L BEAU"

Desen de V. VASILIU

Numeroase ziare engleze relevă că aderarea 
Angliei la „Piața comună* nu va aduce nimic 
bun Marii Britanii simbolizată, după cum se 
știe, prin faimosul Leu britanic.
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