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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Se extinde iluminatulfluorescent
Foto I AGERPRES

In excursie
pe Dunăre

a-

de 
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și schimbarea 
lămpi cu noi
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nu-

In întreprinderea mecanică Ro
man, mișcarea de inovații se dez
voltă continuu. Numeroși tineri 
dornici de a-și spori contribuita 
la bunul mers al producției, pro
pun soluții noi prin care se cbtin 
succese sporita. Utemiștii Vasile 
Alexa si Gheorghe Prisecaru, ,doi 
tineri Inimoși, au studiat Îndea
proape posibilitatea măririi pro
ductivității muncii la strunjirea 
carcaselor de la tipul de cuzineți 
Palier 01539. După numeroase În
cercări au reușit. Au realizat 
un nou tip de cu/it cu care 
se execută simultan două ope
rații. Aplicarea inovației a dus 
la creșterea productivității muncii 
cu 40 la sută, la scoaterea unui 
strung din exploatare (cel Ia care 
se executa separat una din ope
rații) și la economii de manoperă 
in valoare de peste 12 000 lei. 
Tinerii Gheorghe Scutaru și Nifă 
Vasile au coniecfionat și ei un 
nou tip de cufit de strunjit (se În
locuiesc astlel 2 cuțite). Rezulta
tul ? economii de peste 15 000 lei.

Printre inovatorii care întîmpinâ 
23 August cu noi realizări se nu
mără și Gheorghe Mironescu, 
Gheorghe Horodniceanu și Ion Bu-

RAPORTEAZĂ 
PETROLIȘTII

PLOIEȘTI (de la corespondentul 
nostru).

Economiile realizate de harnicii 
petroliști de la schela Boldești în 
acest an se cifrează la peste 
4 500 000 lei, iar beneficiile la a- 
proape 6 000 000 lei. Pentru succe
sele deosebite obținute în întrece
rea în cinstea fcilei de 23 August, 
brigăzile conduse de Ion Nuțu și 
Ștefan Parară — secția I pro
ducție, Constantin .Vasilescu — 
secția II-a producție și alte bri
găzi au fost declarate zilele a- 
cestea fruntașe. Printre rezultatele 
obținute de colectivele respective 
se numără și depășirea zilnică a 
planului de extracție a țițeiului 
în procent de 2,54—5,24 la sută, 
succese care înseamnă sute și 
sute de tone de țiței extrase peste 
sarcinile de plan.

Rezultate bune în întrecere au 
obținut și brigăzile de intervenție. 
Brigada condusă de sondorii șefi 
Constantin Mișcovici, Vasile Do- 
saru, Palada Sumache și Vasile 
Milițoiu au depășit norma la lu
crările de Intervenție cu 41,9 la 
sută. In luna Iulie, de exemplu, 
prin mai buna organizare a locu
lui de muncă și Intervenții rapide, 
durata de execuție a lucrărilor 
a scăzut cu 29,5 la sută.

Un prim bilanț în întrecere, 
care prin strădanie se va completa 
zi de zi cu noi succese.

cinteia 
tineretului

Muncitor
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Noi capacități 
intrate 

în funcțiune
a intrat în funcțiune

Aceasta ar putea să fie una 
din fotografiile pentru panoul 
de onoare. Voicu Marioara și 
Mivu Floarea sînt prietene ne
despărțite 
sau acasă, 
trebuia să 
de onoare 
muncesc la 
cepere, cu

nu numai la lucru 
Tot nedespărțite 

t'pară și la panoul 
pentru că de fapt 
fel, cu aceeași pri- 
aceeași sîrguință.

Fotografii da : M. CARANFIL

Mineri
în întrecere

rice s-ar spune, 
Sabin Ghioancă e 
zgîrcit la vorbă. 
Și asta îndeosebi 
în abataj. Așa-l 
cunosc toți orta
cii lui. La fapte

au 
hu

sar- 
cum

lor 
ieși vic- 
era ge- 

de con- 
tehnice 

a-

Vineri 
noua fabrică de aglomerare a 
minereului construită la Mo- 
ciur, în cadrul Combinatului 
siderurgic Reșița.

Majoritatea utilajelor și in
stalațiilor cu care este înzes
trată fabrica sînt realizate în 
țară. Procesul de producție 
este mecanizat și în bună 
parte automatizat în toate e- 
tapele fluxului tehnologic, în- 
cepînd cu încărcarea și doza
rea minereului brut și termi- 
nînd cu transportul aglomera
tului la silozul furnalelor.★

tn cadrul lucrărilor de dezvol
tare a industriei materialelor de 
construcție, la Fabrica de ciment 
din Fieni, regiunea Ploiești, a in
trat în funcțiune o nouă linie 
tehnologică. Prin aceasta capaci
tatea de producție a fabricii spo
rește cu încă 320 000 tone ci
ment anual.

Linia tehnologică este înzestra
tă cu utilaje moderne, fabricate 
în țară, a căror productivitate 
este de 2,5 ori mai mare față de 
cele realizate pînă acum. Prin
cipalul agregat — cuptorul de 
ardere — are o capacitate de 800 
tone klinclier în 24 de ore.

(Agerpres)
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Sudorii șl montoril Uzinelor 
„Unio“ din Satul Mare lucrea
ză la scheletul Vagoanelor 
basculanta necesare întreprin- . 
derilor miniera și fabricilor 

de ciment,

Iluminatul modern 
cu lămpi fluorescen
te sau cu vapori de 
mercur a fost ex
tins în acest an 
pe noi artere bucu- 
reștene : Calea Gri
viței, str. Mihail Emi- 
nescu, Bd. Dinicu Go- 
lescu și altele. în 
cest fel s-a ajuns ca 
în prezent circa 60 
kilometri de străzi 
fie iluminate în timpul 
nopții cu acest sistem 
avansat care are nu
meroase avantaje, ț e-

conomii însemnate , de 
energie electrică în 
condițiile creșterii flu
xului luminii și a du
ratei de folosire de 
4 ori în comparație cu 
becurile incandescen
te de aceeași putere, 
o lumină apropiată de 
cea a zilei etc. Acea
stă acțiune va conti
nua îndeosebi în noile 
cartiere. Astfel nu
mai pînă la sfîrșitul 
anului asemenea lu
crări vor avea loc în 
continuare, în cartierul

Ciulești, și pe 
Griviței, precum 
Bd. 1 Mai, Cal. 
nei, Șos. Viilor 
alte străzi. Pe 
zeci de kilometri 
străzi a fost îmbună
tățit sistemul de ilu
minare în timpul nop
ții prin reamenajări 
sau modernizări ale 
rețelei electrice exis
tente 
vechilor 
tipuri,

calea 
și pe 
Plev- 
?i PP

alți\ 
de

(A.qerpres)

MIC I ASOI.I DE OMOARE

Z
ilele trecute, peste 400 de 

muncitori, tehnicieni și 
ingineri de Ia întreprinde

rile „8 Mai" și „Unirea*  din o- 
rașul Tulcea au făcut o excursie 
pe Dunăre, la Galați și Brăila.

La această excursie organizată 
de comitetele sindicatului 
U.T.M. ale întreprinderilor 
pective au luat parte ți un 
măr însemnat de tineri.

Pe vasul dormitor remorcat de 
șalupa Chișcani, excursioniștii 
s-au bucurat de condiții optime 
de odihnă și distracție.

Poposind Ia Galați, excursio
niștii au vizitat orașul, blocurile 
svelte ți atrăgătoare din centrul 
orașului, Au vjzitat apoi orașul 
Brăila cu frumoasele parcuri și 
Lacul Sărat.■

 » obicei, la sediul 
fiecărei gospodării 
colective există un

panou de onozre. 
infr-o ramă împo
dobită frumos și a- 
coperifă cu sticlă, 

în chenare cu ornamente, sînt 
așezate portretele celor care au

ne-am simțit îndemnați să vă pre
zentăm un mic panou cu tineri 
fruntași din această gospodărie.

E o gospodărie cu foarte mulți 
tineri. Prezența lor la tot ce se 
Intîmplă în gospodărie, la torte ț 
lucrările mari și mici se face vi 
zibilă de fa prima privire.

Tineretul reprezintă aici o 
muncit mai mult și mai bine pen- forță de lucru1 recunoscută și ras
tru binele gospodăriei colective.

La gospodăria colectivă din co-

zarzavaturi . o fac cel 50 Sa țineri ufemisf de 
care lucrează aici, frol. Asta

Voicu Marioara, una dintre fe- ,'ș, înfîmplat 
fele de la grădină, lucrează aici . cîteva zile, 
de patru ani, timp în care n-a ? ; dintre 
lipsit niciodată de la lucru. Fap
tul acesta are o explicație. .Voicu 
Marioara spune că 
care o face aici îi place, 
că e o muncă frumoasă.

A învățat să facă orice 
Jucrare. A lucrat lai răsădit,

munca pe 
pentru

hcum 
.Unul 
treicei 

s-a și întors la 
lucru. Sînt eștep-i * 
tați și ceilalți,

’ Departe, în 
cîmp, la cîțiva 
kilometri e tur
ma de ol a;gos- 
podăriei. 2 000 
de oi pasc aici, 
produc Jînă /șî î 
lapte pentru 
gospodărie •’’și, 
bineînțeles, asta 
înseamnă venituri, . 
Planul anual 
lapte e de 
de litri do 
fiecare oaie, 
planul 
2,500 kg. Planul 
acesta 
zează prin munca 
ciobanilor. Nu-i o 
muncă ușoară. 
Programul zilnic 
încărcat. Mulsul, pășunatul, 
patul se fac la . ore fixe, 
fru< că se pășimează și noaptea 
pînă la orele 24,00, iar primul 
muls se face la 4 dimineața, cio- 
bznii au mult de lucru,

OSMAN IZET 
tîmplar.fel da 

la re- 
a fost 

făcut

pectată, de aceea secretarul:comi
tetului U.T.M,< e ,un personaj im

portant, chemat coltat, la irigat, Iar tot ca 
la •'fosta ședințe- .nevoie. De aceea a și

" ‘ ‘ pînă acum .180 de zile-muncă.
; .Un alt tînăr de la grădină, u

T
le, consultat în 
orice treabă mai 
însemnată. Este 
vorba da o auto
ritate cîștigată 
prin munca - sîr- 
guincioasă a su
telor de tineri, 

activitz- 
organizației 

U.T.M. de a 
concentra puterea 
de muncă a ’ ti
nerilor în folosul 
gospodăriei 
lective,

Un sector 
care se preocupă 
acum foarte 
colectiviștii 
grădina de 
zavafuri. Și 
nu numai pentru 
că grădinăritul e 
o meserie fru
moasă, ci și din 
motivul că de 
aici îi vin gospo
dăriei 
peste un 
de lei. Pînă acum 

600.000 de lei au și fost
cîștigați prin vînzareji produ
selor legumicole. Sînt 50 de hec
tare de grădină, lucrate cu mare 
grijă și migală, așa încît fiecare 

' hectar să'producă cel puțin 20 000 
de lei. Maree' majoritate a mun
cilor la grădina de legume și

Citiți
o ll-a:pagina

mărul tonelor de r 
cocsificabil scoase în 
peste plan se cifrează 
rul a 30.000 !

In ce constă secretul 
realizări ?

...Intr-o vreme, la orizontul 
480 se executa o lucrare de 
care depindea producția vii
toare a sectorului. Brigada 
care muncea aici obținea re
zultate slabe. Atunci s-a apli
cat în practică propunerea lui 
Sabin Ghioancă. Cei mai bu

ni ingineri și 
maiștri de sec
tor, cîțiva mi
neri fruntași, 
îndrumați de 
biroul organi

zației de partid, 
s-au dus la lo
cul de muncă 
respectiv pen
tru a da ajutor. 
S-au luat ime
diat unele mă
suri tehnice. 
Totuși rămîne- 

în urmă 
mare- Vă- 

zînd această si
tuație minerul 
Nicolae Onișor, 

membru de partid, a cerut să i 
se încredințeze lui țonducerea 
acestei brigăzi, cu toate că el 
avea în primire 
fruntașă. Onișor 
conducerea brigăzii rămase în 
urmă, maiștrii și inginerii i-au 
ajutat. Ajutor a primit briga
da și de la tovarășii din cele
lalte schimburi. Așa a fost 
rezolvată problema.

Desigur, acest fel de a mun
ci, elanul oamenilor, pricepe
rea lor explică în mare mă
sură 
mai 
ției 
unii 
narea sterilului în abataje și 
pe căile de transport. Atunci 
s-a luat o măsură potrivit că
reia fiecare crațerist sau lu
crător de la culbutoare are 
obligația de a opri transpor
tul atunci cînd observă ste
ril vizibil în cărbune... In
dicație care se aplică astăzi 
cu regularitate. Răspunderea 
muncitorilor pentru calitatea 
cărbunelui e tot mai mare.

...In întrecerea socialistă, 
sectorul III Lupeni aspiră la 
titlul de fruntaș pe bazinul 
carbonifer al Văii Jiului. La 
rîndul ei brigada condusă de 
comunistul Sabin Ghioancă 
aspiră la locul de fruntașă în 
întrecerea cu cele mai bune 
brigăzi de frontaliști. Un titlu 
pe care, pentru rezultatele ob
ținute pînă acum, îl pot primi 
pe merit.

sector, primul 
Sabin Ghioan- 

o figură a- 
dădea im- 

va intimida.

...Spre sfîrșitul anului tre
cut, atunci cînd toți oamenii 
muncii dezbăteau cifrele de 
plan pentru 1962, era mare 
frămîntare în sectorul III al 
minei Lupeni.

Minerii 
primit cu 
curie noile 
cini așa
fac întotdeauna 
oamenii har
nici, hotărîți să 
înfăptuiască o 
nouă realizare. 
Încrederea 
că vor 
torioși 
nerată 
dițiile
pe care le 
veau asigurate, 
de siguranță 
pe forțele pro
prii.

In adunarea 
organizată la 
a luat cuvîntul 
că. Tînăr, cu
proape de copil, 
presia că se 
Dar nu s-a întîmplat așa. Pen
tru că Sabin știa bine ce va 
spune. Nu era numai cuvîntul 
lui, ci al întregii brigăzi pe 
care o conduce.

— Noi ne angajăm...
Și în continuare a expus 

planul lor concretizat în cîte
va cifre, care indicau cu cit 
va fi depășit fiecare indice. 
Apoi, în puține cuvinte, a fă
cut o propunere :

— Pentru ca întregul sector 
să-și îndeplinească sarcinile 
de plan eu zic să nu lăsăm 
nici o brigadă să rămînă în 
urmă. Cum vedem că una 
șchioapătă, să-i venim imediat 
în ajutor; nu peste săptămîni 
sau :um, ci imediat...

Vorbe puține, dar cu miez. 
In abataj Sabin vorbește și 
mai puțin. Ortacii însă îl sti
mează, îl iubesc. El susține 
în orice ocazie că fiecare mi
nut face cit o tonă de căr
bune 1

Lucruri bune se spun și 
despre Ioan Ghioancă și Pe
tru Spînu, șefi de brigăzi 
fruntașe, despre întregul co
lectiv al sectorului. Afirmația 
aceasta poate fi sprijinită și 
de faptul ca în cursul celor' 
7 luni din acest an toate bri
găzile și-au depășit planul, că 
tot cărbunele a fost de cea 
mai bună calitate, adică n-a 
avut steril vizibil în el. Mai 
trebuie însă să amintim că nu-

cărbune
7 luni 

I în ju-

acestor

o brigadă 
a preluat

succesele obținute. Dar 
e ceva... Biroul organiza- 
de partid a observat că 
oameni neglijau selecțio-

Ing. N, ANDRONACHE

de

se reali-
La masa rofundă :

co-

de

mult 
este
zar- 
asta

bina

Vasile Ciunal „La virsfa Iul (18 ani) bucuria se 
manifestă prinfr-un surls limpede și deosebit".

Ridicarea
de lucru este 

adă- 
Pen-

Dar Vasile Ciunaf nu se plînge. 
El e tînăr și dorința . lui e să fie 
de folos gospodăriei. .Ca să poată

calificării tinerilor
constructori

MIHAI CARANFIL

Radu P. Sand u t „Munca mea merge bine, nu- 
și alte răspunderi“.

panoul de 
construcție, 
panou din

mai că eu am

venituri de 
milion

munri Mircea Vodă, 
onoare este abia în 
Adică se înlocuia un 
lemn, cu unul mai mare (acum 
sînt mai mulți fruntași). Așa că pe 
moment, panou de fruntași nu 
există. Există însă fruntași și mai 
ales mulți fruntași tineri. Așa că

■ 2/-*
dintre fruntași, e Radu P. Sandu. 
El este și secretarul organizației 
U.T.M. pe brigadă. Aici la gră
dină lucrează de 3 ani. E specia
list la irigat, der face ți ale. lu
crări cînd e nevoie.

„Munca mea merge
spune el — numai că eu am și 
alte răspunderi...1’ El 'trebuie să 
conducă viața de organizație a ti
nerilor din brigadă, să fie atent 
la respectarea disciplinei de 
muncă, să se ocupe de educația 
tinerilor. Ne-a povestit atunci 
cîteva cazuri de. care s-a ocupat 
în ultimul timp organizația ior. 
Cîțiva dintre băieți, Pop Sandu, 
Sfemafe llinca și, influențați de 
ei, Mincu Gheorghe, au părăsit 
înfr-o zi brigada legumicolă și 

. s-au dus după „niște chilipiruri“.
La prima adunare — și asta a fost 
doar peste cîteva zile — utemiștii 
din brigadă au discutat despre 
fapta acestor tineri, i-au criti
cat și apoi‘li s-a făcut și o ca
ricatură la gazeta postului

(Continuare în pag. a III-a)

Asigurarea bazei furajere 

o sarcină urgentă
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n condițiile, speci
fice ale acestui an, 
în care ' numărul 
de animale din 
gospodăriile colec
tive și de stat a 
crescut simțitor,

se impune din partea tuturor 
oamenilor muncii din agricul
tură o muncă susținută pentru 
asigurarea bazei furajere ne
cesare pentru hrana animale
lor pe timpul iernii.

Succesul acestei acțiuni de
pinde în cea mai mare mă
sură de efectuarea la timp a 
lucrărilor de însilozare a fu
rajelor, de strîngerea și depo
zitarea în bune condiții a 
tuturor resurselor furajere.

Tinerii colectiviști, tinerii 
lucrători din gospodăriile agri
cole de stat au în aceste zile 
datoria de a da cel mai di
rect sprijin conducerii unități
lor agricole pentru efectuarea 
de urgență a măsurilor pe care 
le recomandă Consiliul Supe
rior al Agriculturii.

Prima și cea mai urgentă 
dintre aceste măsuri este tre
cerea neîntîrziată la însiloza- 
rea porumbului în amestec cu 
leguminoase (soia, bob etc.),

La G.A.S. Vădeni, raionul Bră
ila, porumbul-siloz va da o 
producție bună. Sa pot vedea 
în fotografia noastră inginerii 
Alexandru Cîrlioru și Ion Tă- 
năsilă cercetînd stadiul de ve
getație înainte de însilozare.

Foto : AGERPRES

care completează valoarea nm 
tritivă a porumbului însilo- 
zat. :

Tineretul trebuie să dea un 
sprijin substanțial la începe
rea recoltării porumbului peni 
tru siloz încă în faza.de lapte, 
fără să se mai aștepte coa
cerea în lapte ceară, fiind evi
tată astfel întîrzierea însilozăi 
rii porumbului, uscarea și scă
derea valorii lui nutritive. Xn- 
silozarea trebuie efectuată „ÎS 
cel mai scurt timp, folosin- 
du-se în acest scop toate agre
gatele existente (tocătorile, ba
tozele modificate, combinele 
de însilozaț etc.),

Consiliul Superior al Agrii 
culturii recomandă gospodării
lor agricole colective și de 
stat, în scopul folosirii rațio
nale a culturilor de porumb, 
în urma unui studiu atent dar 
neîntîrziat, în acele raioane în 
care din cauza condițiilor cli
matice nefavorabile, unele la
nuri de porumb pentru boabe 
nu promit o producție satisfă
cătoare de boabe, ca ele să fie 
de îndată recoltate pentru în
silozare, iar lanurile de po
rumb pentru siloz care făgă
duiesc o producție bună de 
boabe să fie lăsate pentru 
maturizare și recoltare ca po
rumb pentru boabe.

Este necesar ca, în acest an, 
Să fie completate rezervele de 
furaje prin însilozarea în con
diții bune, conform recentelor 
recomandări făcute de Institu
tul Central de Cercetări Agri
cole. Tinerii trebuie să între
prindă acțiuni operative pen
tru însilozarea tuturor plan
telor care pot completa hrana 
necesară animalelor pe timpul 
iernii. Se recomandă însiloza
rea ierburilor de pădure și de

pe marginea drumurilor, a ro- 
gozurilor, bostănoaselor, a res
turilor legumicole, etc.; reali- 
zîndu-se amestecuri combinate, 
în așa fel încît să rezulte un 
furaj complet și consistent

Tot atît de importantă pen
tru asigurarea bazei furajere 
este terminarea recoltării fî- 
nețelor, lucrare care în multe 
regiuni (Suceava; Bacău, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară și al
tele) este întîrziată. Tinerii 
pot să dea un ajutor substan
țial în evitarea pierderilor ce 
pot surveni prin nerecoltarea 
la timp a fînurilor.

Paiele și pleava de la cerea
lele recoltate constituie și ele 
o importantă rezervă de fu
raje. Ele însă trebuie strînse 
și depozitate cit mai repede 
de pe cîmp, așezate în șire 
înalte; ferite de eventualitatea 
degradării. Tinerii colectiviști 
sînt^ chemați să sprijine gos
podăriile colective în efectua
rea neîntîrziată a acestei ope
rații.

Acestea sînt doar cîteva din 
sarcinile care stau în aceste 
zile în fața unităților agricole 
socialiste pentru a asigura ne
cesarul de hrană pentru ani
male. Organizațiile U.T.M. de 
la sate, avînd sprijinul orga
nizațiilor de partid și consul- 
tîndu-se cu conducerile unită
ților agricole și cu specialiștii, 
nu trebuie să întîrzie nici o 
zi în organizarea unor acțiuni 
la care să mobilizeze tineretul 
satelor în sprijinul începerii 
lucrărilor de însilozare a po
rumbului și a celorlalte furaje 
pentru însilozaț și terminării 
într-un timp scurt a acestor 
lucrări de mare . importanță 
economică.

faza.de


■
 n majoritatea întreprinderilor noastre se desfășoară o largă activitate da 

ridicare a calificării muncitorilor, de îmbogățire permanentă a cunoștin|e. 
lor lor profesionale. Larg răspîndită, activitatea de ridicare a calificării — 
a cărei formă de bază este cursul de ridicare a calificării — este rezultatul 
unei cerințe firești : în fața tuturor muncitorilor noștri stă sarcina sporirii 
continue a productivității muncii, a realizării unor produse de un înalt 
nivel calitativ. Necesitatea continuei ridicări a calificării muncitorilor este 

1n strînsă legătură cu permanenta introducere în uzinele și fabricile noastre, pe șan
tierele de construcfii, a tehnicii noi. Partidul a stabilit că organizarea activității de ri
dicare a calificării este o importantă sarcină a ministerelor, conducerilor întreprinderilor, 
organelor de partid, sindicale și U.T.M.

îndeplinind indicațiile partidului, răspunzînd cerințelor producției, în cea mai măre 
parte a ramurilor economiei naționale activitatea de ridicare a calificării se desfășoară 
cu succes. Forme de ridicare a calificării bine organizate întîlnim în industria construc
țiilor de mașini, prelucrătoare, textilă, confecții etc. Mai sînt însă unele domenii ale 
activității industriale unde pentru organizarea activității de ridicare a calificării se 
întreprind încă foarte puține acțiuni. Așa se prezintă lucrurile în domeniul construcțiilor 
și, în special, în ramura construcțiilor de locuințe.

în această ramură industrială, există trei categorii principale de muncitori : a) mun
citori care au o calificare ; b) muncitori care sînt în curs de calificare — în școlile de 
scurtă durată organizate pe șantiere în acest scop ; c) muncitori necalificați, care exe
cută operațiile auxiliare. Muncitorii care posedă o meserie interesează în mod deo
sebit, de ei depinzînd în cea mai mare parte calitatea lucrărilor, ritmul în care se în. 
deplinesc sarcinile și se respectă termenele pe șantiere, precum și prețul de cost al 
lucrărilor. Pentru ei se pune cu precădere problema perfecționării, a ridicării continue 
a gradului de cunoștințe profesionale, indiferent dacă au ajuns, la categoriile V—VI sau 
abia și-au trecut examenul pentru categoria a lll-a.

Cine se ocupă de organizarea activității de ridicare a calificării constructorilor 1 Ce 
trebuie făcut pentru aceasta ? Ce rezultate, ce experiență există în această direcție ? 
Care sînt formele cele mai potrivite pentru organizarea ridicării calificării în construc
ții ț Ce sarcini revin organizațiilor U.T.M. de pe șantiere în organizarea activității de 
ridicare a calificării tinerilor constructori ?

Pornind de la aceste întrebări, redacția ziarului nostru a organizat zilele trecute 
o discuție în jurul mesei rotunde cu un grup de specialiști. La consfătuire au participat : 
ing. H. KREINDLER, șeful secției învătămînt din Comitetul de Sfat pentru Construcfii și 
Arhitectură (C.S.C.A.S.) de pe lîngă Consiliul de Miniștri, ing. ILIE IONESCU, șeful ser
viciului îndrumări și control din sectorul învătămînt din Ministerul Industriei Construc. 
fiilor, STAN MARIN, maistru, secretarul organizației P.M.R. din întreprinderea 3 Con
strucții, ing. ISPAS TRAIAN, directorul Întreprinderii 1 Construcții, ing. LULU ROSEN- 
FELD, directorul întreprinderii de instalații montai și intervenții București, ION STOICA, 
șeful serviciului organizarea muncii de la întreprinderea 2 Construcții, ing. LUCIAN RA- 
DULESCU, normator la serviciul organizarea muncii din Direcția generală construcfii 
monta) a Sfatului popular al Capitalei, ing. MARIN STANCU, secretarul comiletului 
U.T.M.—Șantier „Dorobanți", ALEXANDRU POPOVICI, secretarul comitetului U.T.M. — 
Șantierul Balta Albă-Ceniru, MARIN RIZEA, secretarul comitetului U.T.M. din Direcția 
generală construcții montaj a Sfatului popular al Capitalei, maistrul LEON TRONECI, 
secretarul comitetului U.T.M. din I.I.M.I., VASILE TODEA, șeful comisiei tineret muncito
resc de pe lîngă Comitetul orășenesc U.T.M. București, I. GHIJULICĂ, membru în co
mitetul U.T.M. de pe lîngă D.G.C.M.

Publicăm mai jos spicuiri din stenograma consfătuirii și propunerile care s-au făcut

învățătura - 
o necesitate 
permanentă

e Ce măsuri se întreprind în pre
zent ? 9 E posibilă organizarea 
cursurilor de ridicare a calificării 
pe șantier ? • Este așteptat ajuto
rul organizației U.T.M. ?

REDACȚIA: Propunem să începem 
discuția cu situația de fapt. Ce s-a între
prins pînă acum și ce se face în prezent 
pentru ridicarea, calificării muncitorilor 
de pe șantierele de construcții 7

Ing. ILIE IONESCU (Ministerul Indu
striei Construcțiilor): în prezent, Ministe
rul Industriei Construcțiilor a cuprins 
în cursuri de calificare 5.500 de munci
tori".

REDACȚIA : Ați vorbit despre califi
care. Ce se face însă, pentru ridicarea 
calificării muncitorilor, pentru continua 
lor perfecționare, pentru însușirea per
manentă a unor noi cunoștințe teoretice 
și practice 7

Ing. I. IONESCU : Noi, la. minister, nu 
știm ce se face. Probabil că se face 
foarte puțin. în orice caz cu totul în- 
tîmplător și din inițiative locale. Nu am 
dat nici o indicație. Noțiunea de ridicare 
a calificării nu există în dispozițiile mi
nisterului nostru. Dar, chiar dacă s-ar 
întreprinde ceva s-ar întîmpina unele 
greutăți. Condițiile de pe șantier nu sînt 
aceleași ca într-o întreprindere de alt 
gen, trebuie lectori, muncitorii au mai 
puțin timp la dispoziție, iar pe de altă 
parte nu la fiecare șantier se aplică ace
leași metode ca să alcătuiești tematici 
unitare pentru cursuri.

Ing. H. KREINDLER (C.S.C.A.S.): Sînt 
de acord.

REDACȚIA : Faptul că noțiunea de 
ridicare a calificării nu există în nomen
clatura Ministerului Industriei Construc
țiilor, sau a C.S.C.A.S. nu justifică cu ni
mic lipsa de preocupare pentru organi
zarea acestei activități pe șantiere. Este 
știut că partidul a trasat sarcina nu nu
mai unuia sau altuia dintre ministere 
să se ocupe de această problemă, ridi
carea calificării muncitorilor fiind o în
datorire generală. Presa, radioul vorbesc 
zilnic despre experiența bună obținută 
deja în această privință în atîtea și atî- 
tea întreprinderi. Practica, cerințele 
muncii în întreprindere, sarcina sporirii 
permanente a productivității muncii, a 
calității produselor, tehnica nOuă, toate 

acestea i-au îndemnat pe tovarășii din 
alte ministere să treacă la organizarea 
activității de ridicare a calificării. Nu 
aceleași probleme se ridică și în fața 
constructorilor 7 Noi credem că da. De 
ce atunci C.S.C.A.S.-ul, Ministerul In
dustriei Construcțiilor n-au studiat ex
periența bună, n-au generalizat-o în ra
mura de care se ocupă 7 Uneori, to
varășii se justifică prin aceea că nu va 
fi așa ușor să întreprindă o asemenea 
acțiune. Desigur, că va fi greu. Dar dacă 
nici ministerul, nici C.S.C.A.S.-ul nu 
vor întreprinde nimic atunci cine s-o 
facă? Ce spuneți, totuși, despre faptul că 
pe unele șantiere s-a trecut la organi
zarea ridicării calificării 7 Este oare 
un lucru întîmplător 7

VASILE TODEA (comitetul orășenesc 
București): Nicidecum. Unde s-au or
ganizat asemenea cursuri înseamnă că 
acolo s-a ținut cont de cerințele pro
ducției. Și pe șantiere se simte în mod 
concret nevoia de a se organiza forme 
de ridicare a calificării muncitorilor^ de 
aceea mă miră faptul că tovarășii de 
la minister și C.S.C.A.S. n-au văzut acest 
lucru pînă acum. Eu cunosc chiar în
treprinderi care s-au adresat Ministeru
lui Industriei Construcțiilor cu rugămin
tea de a fi ajutate, de a li se da o în
drumare. Mă întreb: de ce ministerul 
și C.S.C.A.S.-ul nu și-au îndeplinit rolul 
de coordonator în vederea studierii și 
generalizării inițiativelor noi apărute pe 
șantiere ? Organizarea activității de ridi
care a calificării este una dintre aceste 
inițative pe care nu trebuia să o treacă 
cu vederea.

Ing. R. LULU (director I.I.M.I.): Așa 
este. Pentru organizarea activității de 
ridicare a calificării pledează sar
cinile ce ni le-a pus în față nouă, con
structorilor, Congresul al III-lea al 
P-M.R.: pînă în 1965 va trebui să con
struim peste 300.000 de apartamente. La 
tot pasul pe șantiere se folosesc materii 
și materiale noi. La noi, de pildă, s-a 
trecut la organizarea cursurilor de ridi
care a calificării. Ce ne-a determinat ? 
Ne-au determinat cerințele producției, 
necesitatea de a spori ritmul lucrărilor, 
introducerea permanentă a tehnicii și 
procedeelor noi de lucru, necesitatea de 
a da lucrări de tot mai bună calitate. 
Lunile trecute, spre exemplu, am fost 
puși în fața unei probleme deosebite: 
utilizarea în instalații, în locul țevilor 
de metal a țevilor de masă plastică. Este 
evident că lucrînd cu mase plastice, mul
te principii de lucru cunoscute de mun
citori se păstrează, sînt necesare 
însă și multe cunoștințe noi fără de 
care ei n-ar putea face față. Am încercat 
să organizăm cursuri pentru însușirea 
acestor cunoștințe la locurile de muncă, 
dar n-au dat rezultate (întreprinderea 
noastră lucrează în București pe 126 de 
șantiere). Am luat deci hotărîrea să le 
grupăm pe patru mari centre: Balta 
Albă Centru, Balta Albă — Est, Giu- 

lești și Grivița. O zi pe săptămînă, după 
terminarea lucrului, muncitorii (începînd 
de la categoriile 4—5 în sus) au trecut 
prin aceste centre. Am dotat centrele cu 
ateliere unde muncitorii să găsească tot 
ce le trebuie pentru a putea învăța nu 
numai teoretic dar și practic, am stabilit 
temele necesare, am numit lectori. Re
zultatele sînt foarte bune. Pe muncitorii 
care și-au însușit deja noile cunoștințe 
i-am trimis în prezent ca lectori în echi
pele și brigăzile din care fac parte. O 
atenție deosebită am acordat-o noi mun
citorilor tineri, fiindcă tocmai ei au 
cea mai mare, nevoie de cunoștințe teh
nice, de ridicarea calificării. în această 
privință rolul organizațiilor U.T.M., aju
torul pe care ele îl pot da la orga
nizarea ridicării calificării sînt foarte 
importante.

REDACȚIA : Dacă analizăm inițiativa 
luată de I.I.M.I. pentru organizarea ridi
cării calificării, vom vedea că ea este 
încă incompletă. Cele arătate pînă acum 
ne determină să stăruim asupra cîtorva 
probleme de bază și anume :

a) faptul că organizarea activității de 
ridicare a calificării este o necesitate 
evidentă, impusă de producție, forurile 
răspunzătoare de problema construcții
lor de loeuințe trebuind să se ocupe în 
mod direct de organizarea ridicării ca
lificării pe șantiere ;

b) acțiunea pe care aceste foruri o vor 
întreprinde, să-și propună ca scop în
sușirea tehnicii celei meii noi, perfecțio
narea muncitorilor pentru a putea realiza 
lucrări conform cerințelor actuale;

c) pe lîngă sprijinul C.S.C.A.S., al Mi
nisterului Industriei Construcțiilor etc. 
sarcina principală în organizarea ridică
rii calificării revine conducerilor între
prinderilor. Ele știu bine de ce au ne
voie pe șantier, ce cunoștințe le lipsesc 
muncitorilor, ce metode noi se introduc. 
De asemenea, sarcini deosebite revin or
ganizațiilor U.T.M. care trebuie să des
fășoare în rindul tinerilor o susținută 
muncă politică, să-i antreneze și sări mo
bilizeze pe tineri la cursurile de ridicare 
a calificării și la celelalte forme, să-i 
ajute să învețe;

d) pe .baza constatărilor făcute, redac
ția „Scînteii tineretului" propune să 
discutăm aici dacă și în construcții, prin
cipala formă de organizare a activității 
de ridicare a calificării să o constituie 
cursurile.

Ing. LUCIAN RĂDULESCU (de la 
D.G.C.M. a Sfatului Popular al Capita
lei) : în principiu, cu toate propunerile 
sîntem de acord. Din experiență pot să 
spun că și pe șantiere se pot organiza 
cursuri de ridicare a calificării. Greută
țile de care vorbea tov. inginer Ionescu 
există, dar ele pot fi ușor înlăturate. 
Noi am și sprijinit, de fapt, unele ini
țiative cum sînt cele despre care a vor
bit tovarășul director Lulu și rezultatele 
sînt bune. Cu ajutorul C.S.C.A.S.-ului, al 
ministerului și al sfaturilor populare 
ele vor fi generalizate.

9 Cum se organizează cursurile ? 
• Să discutăm despre tematici și 
despre lectori, e Principala răs
pundere revine conducerii între
prinderii.

Ing. ILIE IONESCU: Mă declar de 
acord cu cele spuse aici. Din cîte înțe
leg, noi, cei de la minister, va trebui 
să ne ocupăm de acum înainte în mod 
direct de ridicarea calificării muncitori
lor de pe șantiere. Aș vrea însă să mai 
lămurim cîteva probleme. Ca să organi
zăm cursurile avem nevoie de oameni 
eare să predea Ia aceste cursuri, de 
lectori. De unde-i luăm ? Trebtiie să a- 
locăm sume suplimentare pentru plata 
lor ? Dar de crearea tematicilor cine se 
ocupă ?

REDACȚIA: Problema alcătuirii te
maticilor este esențială pentru buna des
fășurare a activității de ridicare a cali
ficării muncitorilor. Va trebui să se 
apeleze din nou la experiența altor între
prinderi. Cele mai bune procedează ast
fel : conducerea secției desemnează un 
număr de specialiști, de obicei ingineri 
care cunosc bine specificul locului de 
muncă, sarcinile de producție, care știu 
ce cunoștințe le lipsesc muncitorilor, ce 
e necesar să învețe. Ei alcătuiesc tema- 
ticile cursurilor în raport de sarcinile 
concrete ale locului de muncă, în raport 
cu planurile la zi și de viitor ale sec
țiilor.

ING. RĂDULESCU: Părerea noastră 
este însă ca C.S.C.A.S.-ul și Ministerul 
Industriei Construcțiilor să ne ajute to
tuși prin stabilirea unor tematici-ghid 
după care conducerile șantierelor să se 
orienteze în organizarea cursurilor de ri
dicare a calificării. Aceasta este prima 
problemă. A doua : despre răspunderile 
care le revin conducerilor întreprinderi
lor. Tot C.S.C.A.S.-ul și Ministerul Indus
triei Construcțiilor pot da dispoziții pre
cise pe linie de conducere în această 
privință, să îndrume și să ajute condu
cerile întreprinderilor în organizarea 
activității de ridicare a calificării.

Ing. TRAIAN ISPAS : (director I.C.M.): 

S-a întrebat aici de unde luăm lectori.' 
Dar inginerii noștri care lucrează pe 
șantiere ? Ei nu pot preda la aceste 
cursuri ? Eu cred că lor trebuie să le 
cerem ajutorul. Și să nu uităm că în 
toate întreprinderile noastre • avem mulți 
ingineri care lucrează în birouri, la ser
viciile tehnologice, de proiectare etc. îi 
putem folosi foarte bine și pe aceștia. Cît 
despre plata lor, pentru cele cîteva ore 
pe lună dedicate ridicării calificării tine
rilor muncitori eu sînt de acord șă-i sti
mulăm, conducerile întreprinderilor vor 
putea lua măsuri pentru a-i stimula. 
Cred însă că nu este nevoie să alocăm 
fonduri speciale în acest scop.

REDACȚIA : Sîntem de aceeași pă
rere, cu atît mai mult cu cît în toate ce
lelalte întreprinderi din țară problema se 
rezolvă la fel.

Un factor

I. GHIȚULICA: Problema lectorilor 
nu este cel mai greu lucru de rezolvat. 
Mai important mi se pare însă altceva : 
să asigurăm mobilizarea muncitorilor la 
aceste cursuri, să facem ca fiecare 
cursant să participe cu tot interesul, să-și 
însușească cunoștințele predate. Pentru 
asta este necesar să se desfășoare o lar
gă muncă politică în rindul tinerilor.

V. TODEA : Sarcină care revine în pri
mul rînd organizațiilor U.T.M. de pe șan
tiere.

L. TRONECI: Aveți perfectă dreptate. 
Eu sînt secretarul organizației U.T.M. 
din I.I.M.I. Trebuie să vă spun că succe
sul întreprinderii noastre în privința or
ganizării ridicării calificării s-a datorat 
în primul rînd muncii politice desfășu
rată pe șantier. Ce s-a făcut pentru 
aceasta ? Comitetul de partid împreună 
cu tovarășii din conducerea întreprin
derii au stabilit să organizăm cursuri de 
ridicare a calificării. Imediat și tovarășii 
din conducerea organizației sindicale și 
noi, membrii comitetului U.T.M., am în
ceput să ne aducem sprijinul. Munca 
politică am început-o întîi în rindul 
inginerilor tineri pe care i-am convins 
cît de necesar este ca ei să fie în pri
mele rînduri ale acestei acțiuni. Ei ne-au 
ajutat, au devenit lectori, au ajutat la 
stabilirea tematicii cursurilor, au discu
tat cu muncitorii. Cu ajutorul lor am 
desfășurat în rindul tinerilor munca pen
tru a explica fiecăruia cît de important 
este să învețe, ce avantaje vor avea mun
citorii, ce avantaje va avea șantierul, 
cum vor influența cunoștințele căpătate 
asupra îmbunătățirii calității lucrărilor. 
N-a fost o acțiune chiar așa simplă, e 
adevărat, dar am reușit să mobilizăm la 
cursurile de ridicare a calificării pe toți 
tinerii, să facem ca ei să studieze cu 
pasiune.

Ing. LULU: Ajutorul organizației 
U.T.M. ne-a fost într-adevăr de mare 
folos.

REDACȚIA : Reținem în mod deosebit 
cele spuse de tovarășul Troneci despre 
necesitatea muncii politice în rîndul tine
rilor, pe care trebuie s-o desfășoare or
ganizațiile U.T.M. într-adevăr și expe
riența altor întreprinderi, unde activita
tea de ridicare a calificării se desfășoară 
bine, arată același lucru. Participarea ti
nerilor la cursuri depinde în mare 
măsură de acțiunile întreprinse de orga
nizația U.T.M. în vederea educării la 
tineri a spiritului de răspundere pentru 
calitatea și ritmul lucrărilor și în legă
tură cu aceasta, a convingerii tinerilor 
despre necesitatea învățăturii. în acest 
scop organizațiile U.T.M. trebuie să folo
sească cele mai diverse forme ale mun
cii politice ca : discuțiile cu fiecare tînăr 
în parte, folosirea postului utemist de 
control, a gazetei lor de perete, discu
tarea în adunările generale U.T.M., orga
nizarea de consfătuiri pe această temă 
etc.

trebuie să ajute!
MARIN STAN (maistru, secretarul or

ganizației de partid de la I.C.M. nr. 3): 
Și eu sînt de părere că organizațiile 
U.T.M. pot contribui într-o mare măsură 
la organizarea activității de ridicare a 
calificării. Dar, fiindcă s-a pus problema 

muncii politice, aș vrea să mai ridic o 
problemă : aceea a ajutorului pe care 
pot și trebuie să-l dea la ridicarea cali
ficării muncitorilor maiștrii și șefii de 
echipă. Avem pe șantiere mulți maiștri 
buni, adevărați profesori pentru tinerii 
care vin pe șantiere. Mai avem însă, din 
păcate, și unii maiștri cărora le este in
diferent dacă tinerii învață sau nu, trec 
ani și tinerii nu-și sporesc gradul de 
cunoștințe. Socotesc necesar, ca organi
zațiile U.T.M., organizațiile de sindicat, 
conducerile întreprinderilor și secțiilor 
sub conducerea organizațiilor de partid, 
să desfășoare o muncă politică în rîndul 
maiștrilor și șefilor de echipă, să-i edu
căm în spiritul dragostei pentru ridi
carea calificării tinerilor muncitori, să 
combatem orice manifestare nepotrivită 
a lor față de tinerii care trebuie să în
vețe. Cît de important este acest lucru 
veți înțelege dintr-un exemplu. Mai anii 
trecuți a venit la noi un grup de tineri 
absolvenți ai școlii profesionale pe care 
i-am repartizat pe lîngă cîțiva șefi de 
echipe. Ei bine, ei stagnau pur și simplu. 
Cînd întrebam de ce se întîmplă așa ni 
se spunea că... „nu pot" face mai mult, 
dar noi am văzut că aici era de fapt, 
dezinteresul șefilor de echipe. Am ho- 
tărît atunci să creăm o echipă separată 
de care s-a angajat să răspundă tînărul 
Petre Solzaru. Tinerii conduși de el sînt 
azi cu toții fruntași și, pe deasupra, elevi 
la școala medie serală în clasele 9, 10 și 
11...

Ing. LULU : Foarte interesant. Și la 
noi pe șantier s-au petrecut lucruri ase
mănătoare și uneori, se mai petrec și 
acum.

I. GHIȚULICĂ : Cred că în această 
privință, conducerile șantierelor pot face 
mai mult. Propun ca, odată cu răspun
derea pentru organizarea cursurilor de 
ridicare a calificării, — conducerilor în
treprinderilor- să le revină și răspunderea 
pentru a organiza ridicarea calificării cu 
ajutorul maiștrilor. E o formă pe care 
ținînd seama de specificul muncii pe 
șantier, o socotesc de mare eficacitate.

ION STOICA: Propun să vorbim și 
despre cartea tehnică destinată muncito
rilor din construcții.

Ing. TRAIAN ISPAS: Noi avem la 
șantier o bibliotecă care cuprinde circa 
9 000 de volume, printre care și cărți teh
nice. Iată însă că tocmai ce ne intere
sează nu există. Nu se găsesc suficiente 
cărți tehnice nici în librării. Vechile ma
nuale (ale zidarului, betonistului etc.), 
sînt de acum vechi, nu mai satisfac din 
punct de vedere al tehnicii noi și nici 
nu se mai găsesc. D.G.C.M. a luat iniția
tiva să organizeze cîte o mică bibliotecă 
tehnică în fiecare din cele 600 de dor
mitoare ale muncitorilor constructori cîte 
se găsesc în București dar... nu s-nu găsit 
cărțile necesare.

onsfătuirea cu specialiștii din
nostru, a scos în evidentă, după cum se poate vedea, o serie de pro
bleme importante. Din discuțiile purtate In consfătuire, în vederea organi
zării activității de ridicare a calificării în construcfii, se cristalizează cîteva 
sugestii și propuneri :

1. Să se alcătuiască un plan amănunțit pentru organizarea activității 
de ridicare a calificări, plan care să prevadă formele prin care să se des

fășoare această activitate (cursuri, ajutorul maiștrilor și șefilor de echipă, răspîndirea 
cărții tehnice, schimburi de experiență și demonstrații practice, cicluri de conferințe teh
nice etc.).

2. Ar fi bine ca odată cu dispozițiile date conducerilor întreprinderilor subordo
nate pentru a începe organizarea ridicării calificării, C.S.C.A.S. și Ministerul Industriei 
Construcțiilor să trimită acestora și cîte un plan tematic, care să fie ghid în organizarea 
cursurilor de ridicare a calificării.

3. Ca și în alte întreprinderi, organizarea activității de ridicare a calificării este ne
cesar să se bazeze pe cadrele tehnice și inginerești din șantiere. De antrenarea lor la 
această acțiune, pe lîngă conducerile întreprinderilor și șantierelor, și organizațiile sin
dicale, este necesar să se ocupe și organizațiile U.T.M.

4. Tematica definitivă a, cursurilor de ridicare a calificării va da cele mai bune 
rezultate dacă va fi stabilită de către conducerile întreprinderilor în urma consultării 
inginerilor, maiștrilor, muncitorilor fruntași de pe șantier.

5. S-a tăcut propunerea ca C.S.C.A.S. și Ministerul Industriei Construcțiilor să tra
seze sarcini precise conducerilor întreprinderilor și șantierelor pentru mobilizarea mai
ștrilor și a șefilor de echipă la activitatea de ridicare a calificării. Periodic să fie ana
lizată activitatea depusă de ei în acest scop.

6. Pârtieipanții la „masa rotundă" au considerat că ar fi de mare utilitate crearea 
de către C.S.C.A.S. și Ministerul Industriei Construcțiilor a unui colectiv care să se 
ocupe de stabilirea necesarului de cărți tehnice pentru muncitorii din ramura industriei 
construcțiilor, să stabilească tirajul, titlurile, problemele pe care trebuie să le cuprindă 
aceste cărți. Acest colectiv ar putea să se ocupe și de editarea materialului documentar 
necesar.

7. în întreaga activitate de ridicare a calificării pe șantiere este necesar să se dea 
o mare atenție demonstrațiilor practice, schimburilor de experiență, discuțiilor la apar, 
tamentul-etalon etc.

8. Sarcini deosebite revin organizațiilor U.T.M. în organizarea ridicării calificării 
pe șantiere, în mobilizarea cadrelor tehnice tinere, în stabilirea tematicilor pentru 
cursuri, în organizarea de biblioteci și a răspândirii cărții tehnice, în mobilizarea tinerilor 
la cursuri, la conferințe tehnice, în organizarea de schimburi de experiență, concursuri 
„Cine știe meserie, cîștigă etc. Studiind și aplicînd indicațiile trasate de partid în ve
derea organizării activității de ridicare a calificării, comitetele și birourile U.T.M. vor 
trebui să desfășoare o susținută muncă oolitică în rîndul tinerilor pentru a-i convinge 
de necesitatea învățăturii, pentru a le dezvolta gustul pentru citit, pentru a le forma 
pasiunea pentru studiul problemelor tehnice. Alături de celelalte sarcini, activitatea de 
ridicare a calificării tinerilor de pe șantiere va trebui să devină una dintre principalele 
sarcini ale organizațiilor U.T.M. de pe șantierele de construcții.

Ziarul ,,Scînjeia tineretului" va publica în paginile sale scrisorile sosite la redacție 
pe această temă în așa iei incit să contribuie la organizarea pe șantierele de construcfii 
a unei largi activități în scopul ridicării calificării tinerilor la nivelul sarcinilor mari pe 
care partidul le pune în fața muncitorilor constructori.

Ing. ILIE IONESCU : De tipărirea căr
ților tehnice răspundem noi, cei de la 
Ministerul Industriei Construcțiilor. Am 
încercat să rezolvăm problema, dar era 
necesar să fim ajutați. De aceea am ape
lat la celelalte ministere constructoare 
pentru a ne comunica ce cărți le sînt 
necesare, titlurile, și, mai ales, tirajul. 
Din păcate nu ne-au ajutat.

REDACȚIA : Trebuie, totuși, găsită o 
soluție și rezolvată problema. Dar, mai 
este o problemă. Să se tipărească 
cărți care să poată fi ușor modi
ficate, retipărite. O propunere ar fi să 
se publice, în loc de manuale, îndrumă
toare tehnice pe meserii, broșuri cuprin- 
zînd experiența și metodele de muncă 
ale fruntașilor in producție. Apoi, pe 
lîngă cărțile tehnice mai e nevoie și de 
anumite materiale documentare, care să 
vină în sprijinul celor care învață, este 
necesară o propagandă a activității de 
ridicare a calificării — prin afișe, pa
nouri etc.

Ing. LUCIAN RĂDULESCU : Mă ală
tur întru totul propunerii. Toate formele 
de ridicarea calificării propuse — cursuri, 
ajutorul maiștrilor, cartea tehnică etc. 
sînt foarte bune. Aș vrea să adaug că 
în organizarea activității de ridicare a 
calificării pe șantiere un mare accent 
trebuie să se pună pe schimburile de 
experiență, pe demonstrațiile practice la 
locul de muncă. Gîndindu-mă la specifi
cul muncii constructorilor socotesc că pe 
demonstrația practică trebuie să se ba
zeze în, primul rînd activitatea ridicării 
calificării lor. Din constatările noastre 
nici această formă n-a fost suficient uti
lizată pînă în prezent. Nu trebuie 
neglijate nici conferințele tehnice. Pro
pun deci ca atunci cînd alcătuim un plan 
în vederea organizării ridicării calificării 
pe un șantier să privim lucrurile în an
samblul lor și să apelăm — pe lîngă 
cursuri, la forme cît mai diverse, efi
ciente.

Ing. H. KREINDLER (C.S.C.A.S.): în
tr-adevăr, în ramura construcțiilor pen
tru ridicarea calificării muncitorilor nu 
se întreprind la ora actuală decît foarte 
puține acțiuni. Propunerile făcute în 
consfătuire le socotesc de asemenea foarte 
interesante. Și noi ne-am gîndit la unele 
măsuri cerute aici. Avem în proiect un 
regulament pe care îl vom completa. în 
legătură cu cartea tehnică sîntem de 
acord că trebuie să existe, o colaborare 
între toate ministerele constructoare pen
tru a ușura munca. C.S.C.A.S.-ul și-a 
propus să editeze pînă la începutul anu
lui 1963 îndrumătoare pentru muncitori, 
completate cu ultimele noutăți tehnice. 
Trei dintre ele au și plecat la tipar.

încă o dată, subliniez că prin eforturile 
tuturor organelor de conducere, ale mi
nisterelor sau întreprinderilor construc
toare trebuie să schimbăm actuala stare 
de lucruri privind ridicarea calificării 
muncitorilor de pe șantiere.

construcfii, organizată de redacția ziarului

va publica în paginile sale scrisorile sosite la redacție

Pagină realizată de EUGEN FLORESCU



Printre viitorii

studenti
At

tele bucureștene pentru 
cursuri.

eși studenții se află în vacanță, pe culoarele, în să
lile fi amfiteatrele facultăților există multă frămân
tare, entuziasm, tinerețe. Mii de tineri, din toate 
colțurile țării, dornici de a deveni studenți, se adună 
aici în fiecare zi pentru a urma cursurile de pre
gătire în vederea concursului de admitere în învă- 
țămîntul superior. Am vizitat cîteva dintre institu-

a vedea cum se desfășoară aceste

La Institutul 
agronomic 

„N. Băicescu"
Trecînd pe culoarul princi

pal de la parter care duce 
spre rectorat, ne-a reținut a- 
tenția un anunț aflat pe o 
ușă. Am citit : Centrul de în
drumare a candidaților. In- 
trînd, am aflat că pe aici au 
trecut pînă acum aproape 700 
de tineri care doresc să devi
nă ingineri agronomi, specia
liști în horticultură sau me
dici veterinari. Ei urmează 
zilnic cursurile pregătitoare, 
organizate de cele trei facul
tăți ale institutului în vederea 
concursului de admitere.

La acest centru se află în 
permanență cadre didactice 
care stau de vorbă cu viitorii 
studenți. Tinerii care doresc 
să se intereseze mai amănun
țit asupra dezvoltării Institu
tului agronomic „N. Bălces- 
cu“, asupra activității ce se 
desfășoară aici, a dotării insti
tutului cu laboratoare, mate
riale didactice etc. au la dis
poziție, la centrul de îndru
mare, un ghid al candidaților 
la concursul de admitere, ela
borat de institut, în care sînt 
cuprinse date despre toate a- 
ceste lucruri.

I-am văzut pe candidați în 
sălile de curs ascultînd cu 
multă atenție explicațiile pro
fesorilor. Impartiti pe grupe, 
viitorii specialiști în domeniul 
agriculturii repetă acum o se
rie de probleme importante 
din domeniul zoologiei, bota
nicii, bazelor darwinismului, 
chimiei și matematicii, disci
pline cerute la concursul de 
admitere. Cei mai multi din
tre candidati sînt tineri colec
tiviști și lucrători din gospo
dăriile agricole de stat, absol
venți ai școlilor medii tehnice 
agricole. Printre ei am întîl- 
nit pe Vasile Antohi, tehni
cian agricol la G.A.C. „Dru
mul belșugului", din satul 
Puești, raionul Rîmnicu Să
rat, Teodor Opriș, maistru la 
G.A.S. Joița, Vasilica Ioniță, 
tehnician agricol la G.A.C. 
„Scìntela", comuna Sudiți. ra
ionul Buzău, Ion Soltineanu, 

colectivist la gospodăria „Drum 
Nou“ din comuna Deagurile, 
raionul Costești, regiunea Ar
geș, Mihai Pitic, maistru vete
rinar la G-A.S. „Filimon Sîr- 
bu” din raionul Făurei și pe 
mulți alții. Toți candidați! cu 
care am stat de vorbă au a- 
preciat ca deosebit de folosi
toare cursurile de pregătire și 
și-au exprimat deplina mul
țumire pentru condițiile asi
gurate spre a putea urma a- 
ceste cursuri.

după admitere, primind 
din partea diferitelor 
prinderi. Sînt prezenți 
ceste cursuri tineri 
de la Uzinele „1 
Ploiești, Uzinele de 
trolier din Cîmpina, 
finăriile 
Onești, 
rile de foraj 
beni, Moinești, lucrători din 
domeniul petrolului de la Tîr- 
goviște, tehnicieni de la 
Comitetul geologic etc. Pînă 
în prezent au fost organizate 
șapte grupe de pregătire, după 
specificul facultăților și ținîn- 
du-se seama de nivelul de 
pregătire a candidaților.

— Baza pregătirii nu sînt 
prelegerile, ci activitatea di
rectă cu fiecare candidat — 
ne-a spus tovarășul asistent 
Alexe Strugaru, cu care am 
stat de vorbă. Se fac nume
roase probleme și exerciții de 
algebră, geometrie, trigono
metrie, analiză matematică, 
fizică etc. Ne străduim să ve
nim în sprijinul fiecărui can
didat. Mulți dintre ei au ter
minat școala medie cu ani în 
urmă. De aceea sînt cu atît 
mai interesați să valorifice Ia 
maximum timpul pe care-1 pe
trec participînd la această 
pregătire.

:— Cursurile de pregătire 
sînt de cel mai mare folos 
pentru noi, intervine în discu
ție tînărul sondor Mihai Ignă- 
țoiu de la întreprinderea de 
foraj Zătreni, regiunea Olte
nia. Aici aprofundăm o serie 
de cunoștințe însușite în școa
la medie, ne obișnuim să rezol
văm probleme și exerciții com
plicate. Pe măsură ce facem 
această pregătire, căpătăm tot 
maj multă încredere în noi și 
avem speranța că ne vom pre
zenta în condiții bune la con
cursul de admitere.

Despre foloasele cursurilor 
de pregătire și despre emoțiile 
cu care așteaptă importantul 
examen, ne-au vorbit și tine
rii Duțu Neagu, lăcătuș meca
nic la Rafinăria Ploiești, Pe
tre Moise, șudor electric și 
Ene Gheorghe, mecanic la Ra
finăria Teleajen și alții

burse 
între- 
la a- 

muncitori 
Mai" din 
utilaj pe- 
de la ra- 

Ploiești,Teleajen,
de la întreprinde- 

Zătreni, Bă-

GH ȘOVU

Viitori ingineri 
petroliști

La Institutul de petrol, gaze 
ți geologie frecventează cursu
rile de pregătire în vederea 
examenului de admitere circa 
550 de tineri. Marea lor majo
ritate își vor face studiile,

—®——

INFORMAȚIE
Recent, țara noastră a fost 

vizitată de un grup de medici 
din Belgia, Franța, Iran, Ita
lia, Maroc și Siria, bursieri ai 
Organizației Mondiale a Sănă
tății. Oaspeții au vizitat insti
tuții medicale, interesîndu-se 
de realizările obținute în R. P. 
Romînă în eradicarea paludis- 
mului.

(Agerpres)

Sosirea ministrului
Etiopiei in R. P. Romînă

(Agerpres)

Vineri seara a sosit la Bucu
rești Petros Sahlou, trimisul 
extraordinar și ministrul ple
nipotențiar al Etiopiei în Re
publica Populară Romînă.

La sosire Petros Sahlou a 
fost salutat de Gheorghe Lu- 
ca, directorul Protocolului 
Ministerului Afacerilor Exter
ne.

ln întîmpinarea 
Zilei minerului

Colectivele exploatărilor a- 
parținînd de trustul minier 
„Ardealul" întâmpină Ziua mi
nerului cu noi succese în creș
terea producției, îmbunătăți
rea calității și reducerea pre
țului de cost. De la începutul 
anului și pină la 10 august au 
fost extrase peste plan 38 900 
tone de cărbune, 877 tone de 
bitum, 1 294 tone de nisip bi
tuminös pentru asfaltări de 
drumuri. Procentul de cenușă 
în cărbunele extras a fost 
mai mic cu 1,2 la sută față 
de plan, iar productivitatea 
muncii în abataje a înregistrat 
o creștere de aproape 10 la 
sută. Consumul de lemn de 
mină pentru fiecare 1 000 de 
tone de cărbune extras este 
acum mai scăzut cu aproape 
2,5 mc față de plan. Minerii 
de la trustul „Ardealul" au 
realizat economii suplimentare 
în valoare de 4 milioane lei, 
față de 1 300 000 lei cit pre
vedea angajamentul lor pe tot 
anul.

(Agerpres)

Noi cadre 
de mineri

Un mare 
din centrul 
giunea Banat urmează' cursu
rile de mineri și ajutori de 
mineri organizate în exploa
tările de minereuri de aici. 
De curînd s-a prezentat la lo
cul de muncă prima promoție 
de absolvenți formată din 
54 de mineri și ajutori de mi
neri. Peste puțin timp rîndu- 
rile lor se vor completa cu 
mai mult de 300 de tineri care 
urmează acum cursuri de ca
lificare.

număr de tineri 
minier Bocșa, re-

(Agerpres)

Onești 
montoni de

(Agerpres)

CURT
nunchi: I. Olărescu 
picioare: Tr. Coguț

Programul primelor două etape ale categoriei A 
la fotbal

După cum s-a mai anunțat la 
19 august va Începe campionatul 
categoriei A de fotbal ediția 
1962/1963. In cursul zilei de vi
neri, federația de specialitate a 
alcătuit programul jocurilor pe 
etape.
. in prima etapă duminică 19 au
gust vor avea loc următoarele iri- 
tîlniri : C.S.M.S. Iași—Dinamo
București; Crișana Oradea —• 
Steaua București; Farul Constan
ța—U.T. Arad ; Progresul Bucu
rești—Petrolul Ploiești ; Știința 
Cluj—Știința Timișoara ; Rapid

PE S

București—Steagul Roșu Brașov ; 
Viitorul București—Minerul Lu- 
peni. Dinamo Bacău nu joacă în 
această etapă.

Iată jocurile etapei a Il-a : Pe
trolul Ploiești—Rapid București-i 
Dinamo București—Farul Constan
ța s Minerul Lupeni—Știința Cluj; 
Steaua București—Dinamo Bacăui 
U.T. Arad—Viitorul București i 
Știința Timișoara—Progresul Bucu
rești ; Steagul Roșu Brașov— 
C.S.M.S. Iași. Crișana Oradea stă 
în această etapă.

9 Pe poligonul de la Tunari au 
Început vineri campionatele repu
blicane de tir rezervate juniorilor. 
In proba de armă liberă calibru 
redus 3X30 titlul a fost cucerit de 
Tr. Coguț (C-S.M.S. Iași) care a 
totalizat 854 puncte. Iată rezulta
tele Înregistrate pe poziții: cul
cat : Tr. Coguț

288 puncte/
274 puncte. 

Proba femininii de 60 focuri cul
cat s-a încheiat cu victoria Ga- 
brielei Ranghelovici (Știința Bucu
rești) cu 580 puncte. Campionatele 
de juniori continuă astăzi. Dumi
nică încep întrecerile seniorilor.

Pe panoul de onoare

Brigada artistică a Întreprinderii miniere din Baia Sprie prezentînd un nou program în cinstea zilei 
minerului. Foto : Agerpres 295 puncte)

Rezultatele puteau
bunefi mai

mere parte a lu- 
la Combi- 

cauciuc sin- 
executafe de 
la grupul 4 

Șantiere I.M.B. întrecerea socia
listă ce se desfășoară pe echipe 
și brigăzi are ca obiectiv princi
pal scurtarea termenelor de exe
cuție a obiectivelor respective, 
depășirea 
realizarea 
calitate.

Datorită
a montorilor de pe acest șantier, 
la Combinatul de cauciuc sintetic 
au intrat în funcțiune majoritatea 
instalajiilor din grupul de secții 
fenol și acetonă care funcționează 
în cele mai bune condiții. Prin
tre echipele care și-au adus con
tribuția la realizarea acestor 
obiective se numără și cea con
dusă de tînărul Sava Parăscuță.

Această brigadă, formată din 9 
muncitori, lucrează în prezent la 
montarea construcțiilor tehnolo
gice de la instalafia D 4 din ca
drul Combinatului de cauciuc sin
tetic, Respecfînd normele tehnice

sarcinilor de 
unor lucrări

muncii pline

plen și 
de bună

de avînt

de lucru și folosind la maximum 
timpul de lucru, muncitorii din 
această brigadă și-au depășit lună 
de lună sarcinile de plen în me
die cu 1,35 la sută, iar lucrările 
executate de ei au primit numai 
calificativul „bine“.

Moniorii Balan Constantin, Joje 
Ștefan, Barbu Vesile se situează 
mereu în fruntea luptei centru 
lucrări de calitate. Ei sint nelip
siți de pe panoul fruntașilor în 
producție.

partachiada de vară a tine-
■ - ? - j a

intrat în faza finală. Se cu- 
deci să facem • 
al modului cum

5, partachiada de vara a tm 
retului din regiunea Cluj

un scurt bi- 
organizațiile 
sportive au 
la întreceri 

numai să 
etapă a 
sportive

BUTE CONSTANTIN 
mecanic

vine
lanț
U.DM. și asociațiile 
reușit să mobilizeze 
tineretul. E de-ațuns 
minlim că în prima 
cesfei mari întreceri 
masă au participat 174 374 de 
neri, dintre care 44 000 fete.

In timpul desfășurării primei 
etape au fost înființate încă 6 a- 
sociații sportive noi, iar numărul

a- 
a- 

de 
ti-

In vacantă, în satul natal

0 Duminică se vor disputa In- 
tîlnirile din cadrul ultimei etape 
a competiției de fotbal „Cupa de 
vară Loto-Pronosport". In Capita
lă pe stadionul Giulești se vor 
desfășura in program cuplat urmă
toarele meciuri: Metalul—Dinamo 
Obor (ora 15,45) și Steaua (tine
ret)—Rapid (ora 17,30).

9 Astăzi de la ora 19,30 pe 
ringul montat în incinta patinoa
rului artificial „23 August" va 
avea loc întilnirea internațională 
de box dintre echipa de tineret a 
orașului București și echipa de ti
neret a regiunii Lodz. Echipa țării 
noastre va avea următoarea com
ponență : C. Ciucă, C. Crudu, 
Gh. Anghel, FI. Pătrașcu, M. Du- 
mitrescu, C. Anton, V. Badea, P. 
Mentzel, Șt, Panduru și Ilie Ale
xandru. Marți echipa orașului Lodz 
urmează să întilnească la Constan
ta selecționata de tineret a Do- 
brogei.

Munții Retezat,

\ :

IHmÌH

și®

Studenții și elevii 
veniți în vacanța de 
vară în comuna Cio- 
hanu, raionul Hîrșova, 
sprijiniți de comite
tul comunal U.T.M., 
au organizat o inte
resantă excursie prin 
satele raionului Hîr
șova. Scopul? 
noașterea mai 
'aproape a istoriei și 

raionului, 
de elevi 
au vizi-

li., . 
geografiei

Peste 45 
fi studenți

Cu
inile-

Fier

lat împrejurimile sa
tului lor natal, ceta
tea Cius, ceta
tea Carsium (Hîrșo- 
va), comuna Topnlu.

Vizitînd aceste lo
calități, muzeele, mo
numentele istorice și 
arhitectonice din ra
ion, excursioniștii au 
făcut cunoștință cu 
multe lucruri din 
trecutul îndepărtat 
al poporului nostru, 
cu marile transfor-

mări petrecute pe a- 
ceste locuri în anii 
puterii populare.

Studenții Moroia- 
nu Constantin, Dima. 
Gh, Ică Marin, ele
vii Nistor Anița, Don- 
ciu Mioara, Mihala- 
che Vasile sînt ciți- 
va dintre participan- 
ții la acestă excursie 
interesantă.

CHIPERCEA N. 
colectivist

■ «vechi -oțelăriilor
La începutul anului, comi

tetul U.T.M. de la întreprin
derea de carotaj și perforări 
din Ploiești și-a propus, pe 
lîngă contribuția voluntară la 
demolarea vechiului atelier de 
strungărie, săpatul gropilor și 
plantatul pomilor în parcul 
orașului etc., să colecteze can
titatea de 25 tone de fier 
vechi.

In loc de 25 de tone, tinerii

au colectat pină acum cantita
tea de 50 de tone fier vechi 
care a și fost expediată oțelă
riilor.

Tinerii muncitori de aici 
s-au angajat ca pînă la sfîrși- 
tul anului să mai colecteze 
încă 10.000 de kg fier vechi.

C. DRÄGULIN
corespondent voluntar

CI E
' PLANETA FURTUNILOR: Pa
tria, Înfrățirea între popoare, Mio
rița ; UN PUMN DE NOTE : 23
August, Lumina ; LĂSAREA NOP
ȚII : București, Magheru ; UN OM 
TRECE PRIN ZID : V. Alecsandri ; 
FRUMOASA AMERICANĂ: Repu
blica, I. C. Frimu, Gheorghe Doja, 
G. Coșbuc ; CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI : Tineretului ; AL NOUĂ
LEA CERC ; Victoria, 30 Decern-

brie ; PESCARII DIN ARHIPELAG: 
Central ; PROGRAM PENTRU CO
PII : 13 Septembrie (10), După a- 
miază : NUMAI O GLUMĂ ; MI- 
CHEL ȘI MIȘUTKA — INTRE R1U- 
RILE METAURO ȘI MARECCHIA 
— RĂȚUȘTELE ÎNȚELEPTE — 
SAPA FERMECATĂ — ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICA NR. 5/962 : Timpuri 
Noi ; POMPIERUL ATOMIC : Ma
xim Gorki I MONGOLII : 1 Mai,

membrilor U.C.F.S. a crescut cu 
3569.

Cu toate acestea, numărul parfi- 
cipanților la Sparfachiada de vară 
din regiunea Cluj este încă mic 
față de posibilitățile existente. 
Unele asociații sportive 
namo-Aiud, Sticla-Turda, 
tria Sîrmei-Cîmpia Turzii, neacor- 
dînd o atenție deosebită organi
zării primei etape, nu au reușit 
să atragă la aceste întreceri de- 
cît un număr foarte restrîns de ti
neri. E necesar ca organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive să 
acorde mai multă atenție mobili
zării tinerilor la competițiile spor
tive locale și organizării temeinice 

acestora.
PAUL RADVANYI 

corespondent voluntar

â

(Agerpres)
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ca Di-
Indus-

Mic panou de onoare
(Urmare din pag. I)

STUDENTILA PRACTICĂ
intern în practică
Term ' ' ~ '

la 
Termocentrala Doicești. 

Intre muncitori și studenți 
s-au stabilit relații cu adevă
rat tovărășești, s-au legat prie
tenii. Am prețuit la tovarășii 
noștri de muncă, nu numai 
calitățile lor profesionale, dar 
și dragostea cu care ne.au în
conjurat și în afara uzinei; 
împreună la lucru, împreună 
la clubul întreprinderii.

In perioada practicii 
participat din plin la toate 
tivitățile inițiate de către 
ganizația U.T.M., am colectat 
și trimis spre oțelării 16 tone 
fier vechi, am participat la 
seara literară „Mihail Emi- 
nescu“.

POENARU GABRIEL 
student la Institutul 
politehnic-București

FE

am 
ac- 
or-

Floreasca ; POVESTE SENTIMEN
TALĂ : Cultural; CIELITO LINDO: 
Alex. Popov; PLĂCERILE ORAȘU
LUI: 8 Martie (grădină), Libertății 
(grădină); MAI TARE CA URAGA
NUL ; C-tin David ; M-AM SĂ
TURAT DE CĂSNICIE : V. Roai- 
tă (grădină), Flacăra ; SCRISOARE 
DE LA O NECUNOSCUTĂ: Uni
rea (grădină) ; TEROARE IN 
MUNȚI ; Alex.

TEROARE
Sahia (grădină),

să 
sile 
mină 
ci pur și simplu o necesitate pe 
cere ciobanii gospodăriei și-o pot 
satisface.

Turma de 500 de oi la care lu
crează Vasile Ciunai și-a îndepli
nit pînă la ora actuală planul a- 
nual de lapte, și pentru asta, cînd 
am stat de vorbă cu el, Vasile 
era bucuros. La vîrstc’ lui (18 ani) 
bucuria se manifestă printr-un su- 
rîs limpede și deschis.

El este unul dintre tinerii frun
tași care își trăiesc cu modestie 
bucuria de a se ști folositori co
lectivului.

Am stat de vorbă cu mai mulfi 
băieți și fete din cei 450 care lu
crează în brigăzile de cîmp.

Unul din ei, Mocanu St. Rcdu, 
conductor de atelaje, a făcut nu
mai în prima jumătate a anului 
acesta 250 zile-muncă. E o per
formantă ! L-am întrebat cum a 
reușit, și a răspuns ridicînd din 
umeri :

— Am muncit mult. Numai la 
transportul gunoiului de grajd, a- 
cuma la însămînjările duble, am 
făcut 27 de zile-muncă. In rest, 
am lucrat unde a fost nevoie. 
Cînd n-aveam de lucru cu căruia 
am lucrat la prășit cu sapa. Pe 
urmă, în campania de recoltei am 
lucrat zi și noapte.

— Ai vrut tu să faci multe zile- 
muncă î l-am întrebat.

— Nu m-am gîndit la asta. Am 
muncit pentru că a fost nevoie și 
m-am pomenit că s-au adunat 
procentele...

Nu goana după zile-muncă, nu 
interesul personal l-au făcut pe 
Radu să muncească. El a muncit 
pentru că a fost nevoie, a mun
cit pentru gospodărie.

Ideea aceasta, acest fel de a 
gîndi l-am întîlnit la multi tineri 
de aici cu care am stat de vorbă.

Mocanu Sevastița, Simion Du
mitru și mul{i alți tineri colecti
viști fruntași au muncit pentru că 
de munca lor a avut nevoie gos
podăria ca să obțină produsele și 
veniturile fără de care viata gos
podăriei colective nu poate merge 
înainte.

respecfe programul, Va- 
și-a cumpărat un ceas de 
„Pobeda“. Nu e cochetărie,

Epoca noastră socialistă gene
rează darnic poezie, în avîntările 
ei îndrăznețe și vaste.

„Versul l-a scris timpul, și nu eu,
Versul l-a scris timpul,
timpul meu“, declara Tiberiu 

Utan, într-un Epilog la întîia șa 
culegere poetică. Dar dacă timpul 
scrie versuri, el le scrie cu mina 
și uneltele poeților. Aceste unel
te, Tiberiu Utan și le-a dorit cît 
mai ferme, in primul său volum 
(Chemări — 1955), el și-a încer
cat mijloacele, arătînd că știe să 
învețe. Ucenicul mînuia sănătos 
cuvîntul, pricepîndu-se a-i da pli
nătate. „Se cunoaște — observă 
Al. A. Philippide — că poetul își 
trage seva din mediul nealterat 
al vorbirii poporului, mediul unui 
sat ardelean". Se cunoștea, de 
asemenea, după unele poezii din 
volum, că Utan va izbuti în direc
ția conciziunii expresive. Dar ace
le chemări ale debutului stau, 
totuși, departe de cîntecele pe 
care azi poetul le înalță cu o 
voce sigură și pură ; în răstimpul 
cîtorva ani, Utan a dobîndit un 
incontestabil timbru de maturitate. 
A doua sa culegere lirică (Ver
suri, 1961), ne pune în fața unui 
talent complex și echilibrat, capa
bil de o severă disciplină ar
tistică.

Sînt foărte rare — în această 
culegere — momentele în care 
scrupulul artistic el poetului să 
cedeze, elaborarea să rămînă 
neadîncită, să lase poezia in 
zona unui sentimentalism desuet 
(Floare albă), sau versurile să fie 
simplu declarative (Steag în Cos
mos, Insula fîntînii qînfăfoare).

Tineri creatori *)  TIBERIU UTAN

*) Țelul portretului de față 
— ca și al unor alte articole 
asemănătoare, pe care ziarul 
le va mai publica — este să 
prezinte sintetic, în legătura 
lor complexă, trăsăturile ar
tistice ale unor tineri creatori, 
din generația lui 23 August.

Numeri pe degete — chiar dacă 
le cauți anume — formulările, fi
gurile ce sună arbitrar, forțat.

E un volum pregătit fără gra
bă, și poate de aceea în pagi
nile lui poetul atinge o concizie 
remarcabilă. Căci în literatură se 
întîmplă așa cum spune Goethe : 
scrii lung cînd n-ai timp să scrii 
scurt. Cartea lui Utan mărturisește 
o artă concentrată, sfăpînită. Poe
tul știe rezuma sensul unui peisaj, 
al unui episod, într-o strofă sau 
două ; și e scurt nu printr-un 
efort de elegantă grațioasă, ci 
printr-o concentrare gravă a sen
timentului. Asta se vede, între 
altele, în unele piese din ciclul 
Lupeni, 1929, în care poetul își 
exprimă pregnant sarcasmul, con
damnând, cu energie strînsă 
și nudă pe exploatatori (Lume 
fără cer, de pildă, sau Patronii au 
dat poruncă). Unde poezia devine 
satiră dezvoltată, Ier versurile 
mai abundent polemice, ele sună 
mai convențional (Explozia, în a- 
celași ciclu, sau, în altă parte 
a volumului, Cum vă place). 
Pentru Utan o „notație“ în patru 
versuri nu e prilej de simplă și 
minoră ingeniozitate ; cînd în
cheie ciclul Lupenilor, orienfîn- 
du-l spre ziua noastră de astăzi, 
cînd înfățișează Mineri în lumină, 
el îi așează în raza unui gînd 
frumos și grev :

„Așa cum stau ca muntele de 
drepți

Nu știi spre care ochiul să-ți 
îndrepți.

Nu știi de stînca-i apără, în 
clin, 

■>ri ei pe umeri muntele 
îl țin...".

Și iată, în două strofe, o nota
ție lirică despre Bicaz, detată 
1957 : „Ca niște bivoli negri 
dorm munții rumegînd / vise mi
lenare, / în latul frunților finind / 
măritul soare, / Și vulturi mari, 
sub piscuri / tăiați parcă în stei / 
așteaptă-n neclintire / să iele 
apă-n pliscuri / cînd apa va a- 
junge pîn-la ei“.

Această artă de concizie nu 
cade într-o exactitate uscată ; 
Utan se silește a evita orice în
cărcătura prolixă, tocmai pentru 
a dărui versurilor putința de a se 
prelungi în ecouri vaste. Astfel 
lirismul său capătă uneori un 
ton adînc, tulburător, el merge 
spre zona marii poezii. Cine so
cotește miniaturală o astfel de 
scurtime, nu știe să citească :

„începi să fugi de mine, 
copilăria mea,

ospățul tău sfîrșit e, paharele-s 
deșarte,

în păr se furișează potecile de 
nea,

s-a rupt în urmă-o punte, un 
fluviu ne desparte, 

și te destrami ca fumul pe 
marile văpăi.

Sfîrșit îți este drumul, dar la
să-mi ochii tăi“.

Pe Tiberiu Utan nu-l caracte
rizează răbdarea și plăcerea des
cripției poetice. Cîte o strofă 
care întîrzie în dezvoltări des
criptive se încarcă de elemente 
prea locale (Scaldă, Rime îmbră
țișate). Utan e o natură de poet 
pentru care descripția, înțeleasă 
cu franche(e, ar frîna curentul li
ric, în vrem» ce la alții, la Ion 

Brad de exemplu, ea constituie 
un mediu bun conducător pentru 
lirism. Tot mai mult, în versurile 
Iu: Utan din ultima vreme, nota
țiile imediate, de aparență des
criptivă sînt doar un corp pe ca- 
re-l străpung săgetător, sensuri li
rice mai vaste, comunicate direct, 
adesea muzical. La Roma, de pil
dă, în piața' vestită care poartă 
numele Spaniei, poetului i se 
pare că aude picurînd sîngele 
acelei țări martirizate : îl ascultă 
înfiorat, în cuvintele îndrăgostiți- 
lor care se întîlnesc pe treptele 
piejii, în florile ce invadează lo
cul, mimoze și peonii. Tensiunea 
din versurile lui Utan se adună 
ades în fulgerări admirabile.

O astfel de poezie e închinată 
liricului spaniol J. L. Pacheco, ar
tist progresist, din care Tiberiu 
Utan traduce în prezent un vo
lum. Unele din versurile acestei 
tălmăciri au fost deja publicate ; 
un „Mic poem“ cît mai scurt, li
ricul spaniol îsi propune să-l um
ple „cu o undă de vis“. Dar „Cît 
de mic fie-un vis, / nu îl poate 
cuprinde-ntreg / cel mai mare 
poem dintre cîte s-au scris“. 
Ceea ce vreai Utan este, de a- 
semenea, să prindă în poeme 
scurte nesfîrșirea visului și a fru
museții- Ciclul cel mai realizat al 
cărții lui se cheamă Pămîntul vi
sează. E o temă dragă poelului 
nostru, tema frumuseții care 
scaldă cu lumina ei, tot mai 
mult, țara noastră de astăzi, pa
tria muncii demne și libere : 
tara care se îndreaptă harnică în 
zori spre uzină, țara fochistului și 
a tăietorilor din munți (Versuri). 
„Soare-n ferestrele / caselor noi, 

/ soare / în noi“, >- cîntă el 

într-un rînd, cu sentimentul unei 
continui explozii solare, desfășu
rată în inimi și în cuprinsurile ță
rii. Sub disciplina artistică pe 
care și-a impus-o de obicei Utan, 
izbucnesc seve tinere, foșnesc 
frumoase înaripări ale simțirii. Să 
citim în „Noepte de primăvară“.

„Deschide o fereastră spre
noapte și stai mut:

o pasăre albastră își țese 
așternut.

Ademenește-n slavă o lună 
ca de smalț 

spre care-mpins de aripi, îți 
vine să te-nalți.

Asculți : își scoate colțul un 
mugur dintr-o ghindă,

gorunul de pe-acuma vrea 
brațele să-ntindă,

peste milenii dure, spre fulger
și-nspre nor ;

în ferigile nopții se culcă 
un cocor“.

La Tiberiu Utan, tăietura netă 
a desenului nu împiedică imagi
nile să se nimbeze uneori cu 
răsfrîngeri de fabulos, să palpite 
vizionar. Conace arzînd, care evo
că anul 1907, aduce imaginea 
unui călăref stingher, ce trece 
sub lună ca un Corbea încă o 
dată „întors din baladă“. De alt
minteri Utan captează firesc 
ecouri din straturile experienței 
folclorice ; în versul său, modern 
construit, el poartă fără stridență 
sensuri și întrupări folclorice; a 
reveni în sat, după o absență 
lungă, e pentru el „să mă întorc 
de unde n-am plecat". Atent la 
tot ce aparține viitorului, poetul 

nu vrea să uite ceea ce ne-a 
lăsat frumos vechimes' existent®: 
noastre populare : de pildă, 
„știuta omenie / din tată-n fiu 
pe care o moștenim un pic“. Iar 
floarea de Busuioc i se înfățișea
ză ca un simbol și o emblemă 
de sănătoasă continuitate popu
lară t „Punte de argint te-aș ri
dica / între ce a fost și ce-o să 
fie". Fără ostentația specificului, 
poezia lui Utan stă prinsă auten
tic în realitățile noastre.

Dacă versurile lui au uneori alu
necare pură de cînfec, modulat 
cu finețe (Drum singuratic, Cîntec 
la Dunăre) e pentru că rîvnesc 
să regăsească, creator și modern, 
punțile comunicării celei mai largi 
lirice ; pentru că poetul se vrea 
legat de cititor printr-o comuni
care directă și eficientă ca aceea 
a folclorului. In cupa cîntecelpr 
sale Utan ne dă să bem un vin 
de aici, de la noi. Oricît de de
licat j-ar fi uneori sunetul, poezia 
lui nu se lasă ispitită de vagul 
atemporalului, a indeterminării 
istorice — cum se întîmplă cu 
versurile unor tineri confrați. El 
se voiește în aderență nedesmin- 
țită cu adevărurile vieții contem
porane.

Dar îmbrățișînd cu căldură fa
miliară lucrurile de la noi, T. 
Utan nu rămîne claustrat în optica 
unui îngust colț de țară. Poezia 
lui e deschisă spre lumea largă, 
sufletul lui răsună de vaste che
mări generoase. Sînt chemările 
care figurau și în titlul întîiei cu
legeri, acolo încă insuficient trans
puse artistic; chemările unui liric 
ce ascultă în susurul vrăjif al fîn- 
tînilor din Roma, vocea adincă a

marilor poeți pe care i-a dat 
Italia. Versurile lui Utan, din care 
revista Comunității europene a 
scriitorilor, „L'Europe letteraria" 
a publicat în traducere cîteva 
piese, însoțindu-le de o prezen
tare elogioasă, sînt versurile unui 
liric care se simte solidar cu 
luptele pentru progres și comu
nism ale prezentului. Uniunea 
Sovietică în care și-a fă
cut anii de studenție, îi in
spiră lui Utan un poem vi
brant, desfășurat cu o amplă 
mișcare inferioară : „Sună-ți mes
tecenii, / zvonul lor înfășoară 
planeta / în straie de liniște. / 
Sună-ți mestecenii — / obra-
zu.mi lipesc de pămîntul meu 
sfînt / și.i aud...". „Aș lua 
un bilet", spune o poezie, 
„pentru toate stelele cerului și 
pentru toate inimile oamenilor“. 
La Utan, drumurile așternute fără 
oprire devin un simbol al elanu
lui inflexibil. O spune categoric, 
în niște versuri — publicate acum 
cîteva luni în „Contemporanul“ 
— care sună ca un memento :

„Să nu obosești. Drumul
să îl simți și în somn sub picior. 
Depărtările lui să te cheme 
tulburător.
Asemenea codrului desfrunzit 
sevă să strîngi seară de seară, 
Zorile să te găsească întinerit 
ca pe-o pădure în primăvară.
Să nu obosești. Să te știi aș

teptat
In abataje, în lună, în stele, 
după un geam luminat 
de un surîs, sub perdele“.

E aici îndemnul dar și legămîn- 
tul înălțător pe care l-a închipuit 
un poet format în anii noștri so
cialiști, crescut de partid ; 
T. Utan reprezintă îndatoririle sale 
față da oameni inexorabile „w 
rotirea pămîntuiui“,

DAN HAULICA

Școala tehnică 
horticolă— Micasasa 
Raionul Mediaș — Regiunea 

Brașov
Anunță că primește în

scrieri pentru concursul de 
admitere în anii II și III 
pentru anul școlar 1962— 
1963.

Se pot înscrie la con
cursul pentru anul II elevii 
care au promovat anul I 
al școlilor profesionale hor
ticole și viticole, iar pentru 
anul III absolvenții școlilor 
profesionale horticole și < 
viticole în vîrstă pînă ia 4 
25 ani.

înscrierile se primesc în
tre 15—31 august 1962.

Examenul are loc între 
l—10 sept. 1962.

Informații suplimentare 
se primesc de la secretaria. 
tul școlii, telefon 4 Mica- 
sasa.

Centrul școlar 
agricol Drdgășani, 
regiunea Argeș

Primește înscrieri pentru 
ȘCOALA TEHNICĂ HOR
TICOLĂ și ȘCOALA TEH
NICĂ DE CONTABILI A- 
GRICOLI, fiecare cu dura
ta de 4 ani.

înscrierile se primesc în
tre 15—30 august 1962.

Examenul de admitere se 
va da Ia limba romînă și 
matematică și va începe la 
1 sept. 1962.

Se primesc absolvenți a 7 
clase elementare.

Relații suplimentare se 
pot obține de la Secretaria
tul școlii telefon 296.



La Varșovia s-a deschis „Cel mai important Congres £ £s

din istoria mișcării
internationale studențești“

e nna din noile clă
diri varșoviene am 
văzut o uriașă pla- 
cardă. Pictorul de
senase o bombă pe 
care miinile vigu
roase ale omului o

Înlătură de lîngă pătuțul co
pilului său. Imaginea nu era în
soțită de nici un cuvînt, dar 
sensul ei poate fi lesne tălmă
cit. Chemarea la lupta pentru 
pace căpătă o rezonanță deose
bită în ambianța orașului de pe 
Vistula. Zidurile Varșoviei, stră
zile sale, oamenii ce le animă, 
invită la aduceri aminte. Urgia 
războiului a transformat capi
tala poloneză într-un morman de 
moloz și ruine fumegînde. Iar 
din ruinele acestea a renăscut 
un oraș plin de farmec și ti
nerețe, într-o epopee pe lîngă 
care pălește faimoasa legendă 
a pasărei Phonix. Cînd revezi 
Varșovia descoperi de fiecare 
dată noi trăsături ce-i întregesc 
frumusețea.

Varșovia cunoaște freamătul 
caracteristic întîlnirilor tinerești. 
In această dimineață, cu soare 
din belșug și cu o temperatură 
sudică, străzile centrale au fost 
inundate de mulțimea delegați- 
lor din peste 100 de țări ale 
lumii, prezenți la cea de a Vl-a 
Adunare a organizațiilor mem
bre ale Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat. La Varșo
via te află și delegația tinere
tului din Republica Populară 
Romînă în frunte cu tovarășul

Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M.

Orele matinale au fost con
sacrate cunoașterii orașului și 
întîlnirilor cu tinerii polonezi. 
Delegația romînă, împreună cu 
reprezentanți ai tineretului din 
S.U.A,, ■ Canada, Australia, Ar
gentina și Irak au vizitat un in
stitut electrotehnic la Miedzyle- 
sie, o așezare aflată la marginea 
Varșoviei.

Prof. Skoczynski Zygmut a zu.

de
Prin telefon 

la trimisul nostru 
special

grăvit oaspeților tabloul activi
tății acestui institut, înălțat pe 
locul unde cu puțini ani în urmă 
se afla pur și simplu o pădure. 
Pătrundem într-o lume a mira
colelor științei și ne bucurăm să 
constatăm tinerețea celor ce cu 
pasiune lucrează acolo. Nume
roși tineri polonezi ne înconjoară 
cu dragoste, iar gîndurile lor le 
exprimă Pac Bohdan, secreta
rul organizației U.T.S. din in
stitut. Tovarășul Gheorghe Tran
dafir, prim-secretar al Comite
tului regional U.T.M. Dobrogea, 
a transmis salutul delegației 
noastre.

Abia reîntorși în hotelul mo
dern ce ne găzduiește, delegații 
s-au îndreptat spre Palatul Cul
turii și Științei, monumentala

clădire ce domină peisajul var- 
țovian. Aici, într-o strălucitoare 
sală au început lucrările Adu
nării. Acest eveniment la care 
asistăm a fost precedat de am
ple pregătiri ce au ’avut loc 
pe toate continentele precum și 
de o fructuoasă ședință a Comite
tului Executiv al F.M.T.D., des
fășurată în ultimele două zile.

Momentul inaugurării celei de 
a Vi-a Adunări a organizațiilor 
membre ale F.M.T.D, are un ca
racter solemn, pe care tinerețea 
participanților, exuberanța lor, 
£1 scot în relief cu un farmec 
deosebit. Cu aplauze puternice 
au fost primite salutul adresat 
din partea Consiliului popular al 
orașului Varșovia, precum și cu- 
vîntul rostit de Marian Renke, 
prim-secretar al C.C. al U.T.S., 
care a exprimat 
bucuria 
a 
a . -
lor membre ale Federației Mon
diale a Tineretului Democrat.

Președintele F.M.T.D., Pierro 
Pieralli, a prezentat un amplu 
raport referitor la activitatea 
F.M.T.D., la sarcinile ce-i revin 
în mobilizarea tineretului lumii 
la marea bătălie pe care popoa
rele o desfășoară pentru apăra
rea păcii, pentru triumful idei
lor coexistenței pașnice.

La ora cînd transmitem aceste 
rânduri, prezentarea importantu
lui document continuă.

EUGENIU OBREA
Varșovia, 10 august 1962

cu căldură 
tineretului polonez de 

găzdui această reuniune 
reprezentanților organizații-

— DECLARAȚIA, LUI JIRI PELIKAN CU PRIVIRE 
LA CEL DE-AL VII-LEA CONGRES ORDINAR AL 
U.I.S. CARE VA AVEA LOC ÎNTRE 18 ȘI 27 AUGUST 

LA LENINGRAD —

C
el de-al ,VII-Iea Congres 
ordinar al Uniunii In
ternaționale a Studen. 

ților (U.I.S.), care își va des
fășura lucrările între 18 și 27 
august la Leningrad, va fi cel 
mai important Congres din 
istoria mișcării internaționale 
studențești, a declarat Jiri 
Pelikan, președintele U.I.S.-

Jiri Pelikan a comunicat că 
la Congres vor fi reprezen
tate uniunile și organizațiile 
studențești din aproximativ. 
90 de țări ale lumii.

Sarcina principală a con
gresului este de a discuta și 
a aprecia activitatea U.I.S. și 
a mișcării studențești 
naționale pe perioada 
doi ani care s-a scurs 
ultimul congres.

Președintele U.I.S. a scos 
în evidență activitatea politică 
crescîndă a studenților din 
numeroase regiuni ale globu
lui

mi-

inter- 
celor 

de la

pămîntesc care participă

tot mai activ la soluționarea 
problemelor vitale ale contem
poraneității. EI s-a referit 
printre altele la acțiunile stu
denților din Algeria, Brazilia, 
S.U.A., Japonia și alte 
meroase țări.

Jiri Pelikan a anunțat că 
în ultimii doi ani peste 15 
ganizații naționale studențești 
și-au exprimat dorința de a 
se înscrie în U.I.S., ceea ce 
demonstrează creșterea presti
giului și influenței acesteia.

Sîntem convinși, a spus în 
încheiere președintele U.I.S., 
că cu toate deosebirile între 
părerile politice, tradițiile și 
structura organizatorică a or
ganizațiilor studențești parti
cipante, Congresul își va adu
ce contribuția la unitatea stu
denților care luptă în comun 
pentru pace, independență na
țională, drepturi democratice 
și reforme în domeniul învă. 
țămîntului.

S. U. A. : Tineri arestați
pentru antisegregaționism

or

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

La 9 august, în 
orașul Albany (sta
tul Ge orgia) au fost 
arestați încă 15 ti
neri de culoare pen
tru că au organizat 
o demonstrație de

protest
minute 
segregației.

Numai în ulti
mele cîteva săptă- 
mîni, în închisorile

de 45 de 
împotriva

din Albany au fost 
aruncați peste 400 
de participanți la 
demonstrațiile de 
protest împotriva 
discriminării rasi
ale.

Trebuie subliniat, totodată, 
că afișîndu-și „noua poziție“ 
S.U.A. apără, de fapt, vechea 
poziție, prezentată, oarecum, 
într-o lumină mai favorabilă.

în continuare, V. A. Zorin 
a analizat cauzele acestei po
ziții negative a S.U.A. în pro
blema condițiilor unui acord 
cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare. în fapt, a 
spus el, S.U.A. nu doresc un 
asemenea acord, 
încetarea experiențelor, 
intenționează ca 
de experiențe ce 
ză Tn momentul 
continue și pe 
experiențe.

GENEVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : în după-a- 
miaza zilei de 9 august a avut 
loc o ședință a Subcomitetu
lui celor trei puteri în pro
blema încetării experiențelor 
nucleare, la care au fost ascul
tate și discutate considerente
le expuse de reprezentantul 
S.U.A. în această problemă 
după înapoierea sa de la Was
hington.

A. Dean
S.U.A. pe 
zat-o drept 
că S.U.A.. șe pronunță acum 
pentru crearea 
mondiale de 
trol“ formată 
ționale, care 
supraveghere 
național. El a susținut, de a- 
semenea, că noile descoperiri 
științifice în domeniul detec
tării exploziilor nucleare nu 
ar înlătura, chipurile, anumite 
deziderate în ce privește ins
pecția temeinică la fața locu
lui. A. Dean a subliniat că 
S.U.A. nu pot accepta ideea 
inspecției la invitație, idee 
cuprinsă în memorandumul 
celor 8 state neutre.

A luat 
delegației 
rin. El a 
mănunțit, 
și a demonstrat că ele nu cu
prind, în principiu, nimic nou.

Dl. Dean ne-a făcut cunoscut 
că S.U.A. ar fi dispuse, să re
nunțe la posturile internațio
nale de control pentru detec
tarea exploziilor nucleare pe 
care S.U.A. și Anglia le-au 
propus anterior, dar în același 
timp, a arătat că S.U.A. sînt 
pentru crearea așa-numitei 
„rețele mondiale de posturi de 
control“, care ar fi alcătuită 
din stațiuni naționale puse sub 
supraveghere și control inter
național. Dl. Dean a arătat în 
continuare că se are în ve-

a expus poziția 
car.e g caracteri- 

„nouă". El a spus

„unei rețele 
posturi de con- 
din stațiuni na
șă fie puse sub 
și control inter-

apoi cuvîntul șeful 
sovietice, V. A. Zo- 
analizat, în mod a- 
propunerile S.U.A.

instituirea „unui con- 
internațional eficient“ a- 

activității stațiunilor

dere 
trol 
supra 
naționale pentru a avea si
guranță că ele funcționează 
după cum s-a convenit. în 
cazul de față este yorba, de 
fapt, de cunoscuta cerere a 
S.U.A. cu privire Ia crearea 
unei rețele de posturi inter
naționale, avînd însă un as
pect oarecum diferit.

Afirmația făcută de dl. Dean 
că rețeaua internațională de 
posturi1 ar putea fi micșorată 
oarecum din punct de vedere 
cantitativ, nu face decît să 
confirme faptul că, în esență, 
în poziția S.U.A. nu a inter
venit nici un fel de schimbare.

nu. doresc
Ele 

după seria 
se efectuea- 

de față să 
viitor aceste

Ședința din 10 august
rea armelor care trebuie să 
fie distruse.

într-o cuvîntare bine docu
mentată, V. A. Zorin a anali
zat poziția puterilor occiden
tale în problemele verificării. 
El a spus că foarte multe 
considerente din cele expuse 
de A. Dean în legătură cu 
primele două aspecte ale veri
ficării nu sînt în contradicție 
cu poziția sovietică.

în ce privește cel de-al tre
ilea aspect al verificării, adică 
verificarea armamentului ră
mas, partea sovietică nu pune 
această problemă, deoarece 
U.R.S.S. propune ca încă în 
prima etapă să fie lichidate 
în întregime toate mijloacele 
de transportare, exercitîndu-se 
un control deplin asupra în
deplinirii acestei măsuri.

Șeful delegației U.R.S.S. a 
analizat în amănunțime argu
mentele aduse de puterile 
occidentale în favoarea inspec
ției pe zone prin sondaj și a 
demonstrat că această inspec
ție nu este o metodă potrivită 
de verificare eficientă, ci des
chide doar calea spre cunoaș
terea prealabilă a potențialu
lui militar al țării. în condi
țiile cînd puterile occidentale 
refuză să accepte planul so
vietic de lichidare totală a 
mijloacelor de transportare a 
armei nucleare în primă etapă 
și vor să mențină 70 la sută 
din aceste mijloace și între
gul armament nuclear, inspec
ția pe zone prin sondaj nu 
face decît să intensifice pri
mejdia unui atac nuclear.

Adresîndu-se reprezentanți
lor puterilor occidentale, V. A. 
Zorin a declarat:

— Acceptați propunerea 
noastră cu privire la distru
gerea totală a tuturor mijloa
celor de transportare a armei 
nucleare în prima etapă și 
atunci se va putea crede că 
doriți într-adevăr să cădeți de 
acord asupra problemelor de
zarmării, și că nu vă preocupă 
doar ideea de a crea condiții 
favorabile pentru 
nuclear preventiv, 
propunerea noastră 
va fi mai lesne să 
acord în problemele 
lului în toate amănuntele și 
prevederile concrete.

Membrii comitetului au ho
tărât ca la 15 august comitetul 
să se întrunească din nou în
tr-o ședință plenară pentru a 
discuta problema mijloacelor 
de transportare a armei nu
cleare.

GENEVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ședința ple
nară din 10 august a Comite
tului celor 18 state pentru 
dezarmare a fost consacrată 
în întregime examinării pro
blemei măsurilor de dezar
mare referitoare la mijloacele 
de transportare a armei nu
cleare.

în discursul său, reprezen
tantul S.U.A., A. Dean, a pus 
accentul principal pe verifi
carea îndeplinirii măsurilor în 
prima etapă a dezarmării. Șe
ful delegației S.U.A. a anali
zat trei aspecte ale verificării: 
în primul rînd modul în care 
s-a înfăptuit distrugerea ar
mamentului a cărui lichidare 
a fost prevăzută în tratat; în 
al doilea rînd modul în care 
a fost executată reducerea 
sau lichidarea convenită a 
producției de arme, îndeosebi 
de arme de tipuri noi,' și în 
al treilea rînd felul în care 
vor fi verificate armele ră
mase pentru a împiedica dosi-

al Mihaelei

Tineri din 'delegații R.P. Romlne pe străzile capitalei Finlandei,

Albumul cu amintiri

rrOTIÎ/AIIII un succes o!ideilor 
TIU II VALUL de pece si prieten.

Izbinda sărbătorii tinereții
71 estivalul de la

1 a 
mai 

Și
f

i estivalul 
Helsinki 
fost cea 

impresionantă 
mai reprezentativă 
manifestare inter
națională de pînă 
acum a tineretului 
lumii. Cei 18 000 de 
tineri participanți 
au reprezentat 1 500 
de organizații, cu 
300 mai mult decît 
la Festivalul prece
dent. Organizații de 
tineret socialiste, 
comuniste, naționa
liste, radicale, reli
gioase, studențești, 
culturale și sportive 
din 137 țări, pre
cum și numeroase 
organizații interna
ționale și-au trimis 
delegați la a 8-a 
sărbătoare a tinere
ții, prieteniei și pă
cii. Nici un forum 
internațional nu a 
întrunit pe repre
zentanții atîtor țări, 
la nici unul din fes
tivalurile preceden
te nu au participat 
atîtea organizații de 
tineret.

Festivalul de la 
a repre- 
însemnată 
a ideilor 
prieteniei

Helsinki 
zentat o 
victorie 
păcii și
între popoare, între 
tinerii din toate ță
rile. Sforțările duș
manilor Festivalu
lui de a împiedica 
desfășurarea ace
stuia, de a boicota 
activitățile și mani
festările tineretului 
la Helsinki au e- 
șuat. Acțiunile hu
liganice ale provo
catorilor plătiți cu 
dolari n-au părut 
decit niște rînjete

neputincioase în fa
ța hotărârii tinere
tului din toate ță
rile de a lupta pen
tru triumful priete
niei și înțelegerii 
reciproce între po
poarele lumii, în
tre tinerii de pretu- 
dindeni.

Nici o acțiune, 
nici o întîlnire nu 
a putut fi zădărni
cită. Toate mani
festările participan- 
ților la Festival s-au 
desfășurat cu mult 
succes. Faptul că la 
aceste manifestări 
au participat peste 
550 000 de oameni, 
mai mult decît în
treaga populație a 
orașului Helsinki, 
constituie o dovadă 
a acestui mare suc
ces.

Delegații tuturor 
țărilor, în întîlniri
le, discuțiile și în 
celelalte acțiuni ale 
Festivalului s-au 
străduit să găsească 
ceea ce au comun, 
ceea ce unește pe 
toți tinerii. Și la 
Helsinki s-a văzut 
încă odată într-un 
mod impresionant 
că ceea ce-i unește 
pe tineri sînt ideile 
păcii, prieteniei, 
coexistenței, încetă-, 
rii experiențelor 
nucleare, interzice
rii armei 
dezarmării 
rale.

Tineretul
tria noastră a adus 
o contribuție în
semnată Ia reușita 
acestei minunate 
manifestări. Dele
gația noastră a avut

atomice, 
gene-

din pa-

întîlniri cu repre
zentanți ai organi
zațiilor de tineret 
și studenți din peste 
40 de țări de pe 
toate continentele, a 
susținut referate și 
a participat la dez
baterile a 14 reu
niuni și colocvii ale 
Festivalului. Arti
știi și sportivii noș
tri, aclamați și o- 
vaționați la fiecare 
spectacol sau între
cere sportivă, au 
cucerit inimile a mi*  
de spectatori, au 
cîștigat zeci de mii 
de prieteni. întrea
ga activitate a de
legației țării noa
stre a dovedit do
rința de 
neretului 
noastră, 
lui de a 
prietenie . 
rare cu tinerii 
pretutindeni.

pace a ti- 
din țara 
hotărârea 
trăi în 

și colabo- 
de 

____ Ca 
unul din cei 18 000 
de tineri partici
panți nu voi putea 
uita niciodată cele 
zece zile trăite la 
Festivalul de la 
Helsinki, care prin 
întîlnirile sale ti
nerești, manifestă
rile sale, spectaco
lele artistice și 
competițiile spor
tive a constituit o 
inaltă expresie a 
năzuinței comune 
a tinerei generații 
din toate colțurile 
pămîntului de a trăi 
în pace și priete
nie.

EFTIMIE 
GHEORGHE 
rectificator 

Uzinele „23 August" 
București

O tntîlnire spontană între tinerii delegați străini veniți la Helsinki. 
Veselia de pe fețele lor este o mărturie în plus care vorbește 

de la sine despre marele succes al Festivalului.

încheierea lucrărilor
Congresului O. I. Z.

Ziarul „Pravda" distins cu premiul 
internațional pentru ziaristica

■

f■ s
*

f ,,î
BUDAPESTA 10 (Agerpres), 

— La 10 august au luat sfîr- 
șit lucrările Congresului Organi
zației Internaționale a Ziariști
lor. In ultima zi a lucrărilor, 
participanții Ia congres au adop
tat rezoluțiile elaborate în cele 
trei comisii care au examinat 
problemele eticii ziaristicii, pro
blemele sociale și profesionale 
ți activitatea O.I.Z. Congresul a 
adoptat în unanimitate chemarea 
Ia unitatea ziariștilor, la lupta 
ți mai energică pentru adîncirea 
colaborării internaționale a or
ganizațiilor ziarițtilor.

Congresul a reales ca pre- 
țedinte al Organizației Interna
ționale a Ziariștilor pe Jean 
Maurice Hermann (Franța), iar 
ca secretar general pe Jiri Meis- 
ner (Cehoslovacia).

Inchizînd congresul,
Maurice Hermann a subliniat 
marele succes al lucrărilor sale.

Pentru activitate profesională 
remarcabilă ziarul „Pravda” a 
fost distins cu Premiul interna
țional pentru activitate ziaristi
că. In hotărârea Prezidiului 
O.I.Z. se spune că „Pravda” con
tribuie în spiritul Cartei O.N.U. 
la menținerea păcii în întreaga

Jean

ihaela Constantinescu, elevă 
în clasa e> Xl-a a Școlii 

„D. Cantemir“ se 
la care de obicei 
lecțiile. Acum însă, 

se găsește nici un 
un caiet de teme.

medii 
află la masa 
își pregătește 
pe masă nu 
manual, nici
Se găsesc însă vreo 40 de in
signe, zeci de vederi, fotografii, 
un carnet de însemnări și alte 
numeroase obiecte legate, fie
care, de momentele de neuitat 
trăite la al Vlll-lea Festival.

Ce scrie Mihaela ? Bucuroasă, 
răspunde ea însăși :

— „Tn ziua cînd m-am întors 
de la Helsinki prietenii m-au 
asaltat cu întrebări. N-au trebuit 
să mă roage pentru că și eu 
abia așteptam să le povestesc 
despre Festival. Cîfe lucruri in
teresante, emojionante nu se cer 
împărtășite. In curind va începe 
școala și ne vom întîlni toți co
legii. Ya trebui să le vorbesc 
despre prieteniile legate la 
Helsinki, fiindcă prietenii mei sînt 
și ai lor, despre manifestările din 
cadrul Festivalului, ve trebui ■’ 
le transmit impresiile de la ma
rea sărbătoare a păcii, priete
niei și tinereții la care am parti
cipat“.

In vederea
Fiaela Constantinescu 
tește. Tși sistematizează și com
pletează însemnările făcute, le 
așterne într-un caiet voluminos 
pe care l-a intitulat „Album 
pentru Colegi — amintiri de la 
Festival“.

Rejinem cîteva din notațiile fă
cute ;

„Tncă de la deschidere, Festi
valul a fost o demonstrafie im
presionantă a dorinfei tinerilor de 
a trăi în pace, o dovadă a holă- 
rîrii lor viguroase de a lupta 
pentru triumful ideilor păcii și în
țelegerii între popoare. Defilînd 
pe stadionul în care miile de 
tineri făceau să răsune cuvintele 
„pace și prietenie“ îmi devenea 
mai puternică încrederea că prin 
lupta unită a tuturor popoarelor 
dorința de pace și colaborare va 
triumfa"...

...„Festivalul a fost un minunat 
prilej de cunoaștere reciprocă. 
La întîlnirea pe care am avut-o 
cu tinerii din S.U.A. am cunoscut 
pe studenții Steve Athson și Paul 
Schif. Aceștia! s-au interesat în 
mod deosebit de condițiile de 
studiu pe care le are tineretul 
din patria noastră. Le-am vorbit

sa

acestui lucru Mi
se pregă-

despre faptul că învățămîntul la 
noi « gratuit, despre cantinele și 
căminele studenjești, despre bur
se, despre vacanfa în tabere la 
munte și la. mare. . Cu părere de 
rău, oarecum, cei doi prieteni a- 
mericani mi-au arătat situația grea 
în care învață cei mai mulți stu
denți din- țara lor, care, ca să poa
tă face față taxelor, ca să se în
trețină frebuie să muncească din 
greu, adesea noaptea, în timpul 
de odihnă.

Tn tot cursul întîlnirii noastre 
cu tinerii americani s-a făcut sim
țită căldura prieteniei, 
tea de a trăi în
Cîf de bine a exprimat acest sen
timent soția unuia din conducă
torii delegației tinerilor americani: 
„pentru copilul pe care-l voi 
naște, vreau pace. Pentru viitorul 
acestui copil, pentru viitorul tu
turor copiilor, trebuie să trăim în 
pace, să tim prieteni“. La aceasta 
a contribuit din plin Festivalul.

...Sîntem în vizită la tinerii li
banezi. Ne-au primit cu deose
bită bucurie, veseli, ne îmbrăți
șau. Ne-au prezentat cîntece și 
dansuri ale poporului lor. Aici 
am întîlnit cîțiva tineri, care au 
studiat în țara noastră. Unul din

necesita- 
înțelegere.

ei a rostit tn limba romînă ceea 
ce încercau să facă- loji tovarășii 
lui, prin zîmbete și 
mîini. „Sînteți pentru 
dragi și scumpi. Așa 
totdeauna".

...Fie că era din 
Franjo, din Congo 
din Germania sau China, sau din 
oricare altă țară, tiecare tînăr 
csre te întîlnea îți spunea două 
cuvinte. Le înțelegeai imediat 
pentru că îmbrățișîndu-l sau 
strîngîndu-i mîna le rosteai odată 
cu el în limba ta : „Pace și prie
tenie“, Aceste cuvinte au fost 
rostite pe toate străzile pe unde 
treceam, în toate sălile sau parcu
rile unde mergeam, la toate în- 
tîlnirile, din prima pînă în ultima 
clipă a Festivalului. Au fost rosti
te la deschidere cînd prinși la 
bfaf tineri din cele peste 100'de 
țări n-au simțit răcoarea serii, au 
fost rostite atunci cînd la închi
derea Festivalului tinerii au ple
cat să ducă în țările lor dorința 
unanimă de a trăi în pace și prie
tenie. Cu toții am plecat din Hel
sinki cu o mare bucurie în inimi : 
Festivalul s-a bucurat de un succes 
măreț".

stringed de 
noi prieteni 
vom fi în-

Nigeria sau 
sau America,

lume, la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între popoare.

P. A. Satiukov, redactorul-șef 
al ziarului „Pravda”, șeful dele
gației sovietice, a mulțumit con
ducerii O.I.Z. pentru înalta 
preciere 
lui.

P. A. 
delegația 
dicat să 
a premiului la Fondul interna
țional de solidaritate al ziariști
lor pentru ajutorarea ziaristicii 
din țările slab dezvoltate.

Un alt premiu internațional a 
fost decernat pentru activitatea 
remarcabilă în domeniul teoriei 
ziaristice profesorului Hector 
Mujica (Venezuela).

Cu diplome de onoare ale 
O.I.Z. au fost distinși 36 de zia
riști de seamă din lume.

La 10 august conducătorii de
legațiilor de ziariști care au so- 
Bit la Budapesta au fost primiți 
de Janos Kadar, președintele 
guvernului revoluționar muncito- 
reso țărănesc ungar, care a răs
puns Ia întrebările ziariștilor și 
a vorbit despre construirea so
cialismului în Ungaria,

a-
făcută activității ziaru-

Satiukov a anunțat că 
sovietică consideră in
verse partea bănească

un război 
Acceptați 
și atunci 
cădem da 

contro-

O declarație 
a guvernului 
Yemenului

TAIZ 10 (Agerpres). — La 8 
august, guvernul Yemenului a 
dat publicității o declarație în 
care reafirmă vechea sa pozi
ție față de teritoriile din sudul 
Yemenului, inclusiv Adenul.

„Toate regiunile din sudul 
Yemenului, inclusiv Adenul, 
subliniază declarația, sînt 
parte integrantă a regatului 
Yemen".

Conferința de la Londra cu 
privire la Aden, convocată de 
guvernele marionetă 
Ie sultanate, situate 
Yemenului, se spune 
nuare, este ilegală.

Controverse între 
principalele puteri 

ale N.A.T.O.

din une- 
în sudul 
în conti-

Presa americană acordă, 
în ultimul timp o deo
sebită atenție noilor con

troverse dintre principalele 
puteri ale N.A.T.O. în ziare 
și reviste apar tot mai multe 
articole în care autorii sînt 
nevoiți să recunoască creșterea 
bruscă a nemulțumirilor față 
de politica americană în Euro
pa occidentală.

„Popularitatea S.U.A. în Eu
ropa este în continuă scădere, 
scrie corespondentul din Roma

al ziarului York Ti-
mes“, și tot ce se poate face 
pentru a încetini această scă
dere, poate fi considerat liniș
titor. în prezent se conturează 
un antiamericanism puternic 
în Germania occidentală, în 
unele cercuri din Franța și 
chiar în Anglia". Corespon
dentul unui alt ziar american, 
„New York Herald Tribune", 
Cook, scrie despre 
ivită în domeniul înțelegerii 
reciproce și orientărilor în a- 
lianța atlantică“.

„prăpastia

PE SCURTĂ

Recunoașterile amare 
ale ziarului „New 

York Journal 
American“

MOSCOVA. — La 10 au
gust a avut loc un concert al 
orchestrei de muzică ușoară 
„Electrecord“, dirijată de Gelu 
Solomonescu, care se află în 
turneu în Uniunea Sovietică.

La concert au asistat A. 
Kuznețov, prim-locțiitor al 
ministrului culturii al U.R.S.S., 
S. Astavin, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Uniunii Sovietice, compozitori, 
scriitori, artiști și alte perso
nalități ale vieții culturale din 
Moscova, reprezentanți ai pre
sei sovietice, membri ai mi
siunilor diplomatice străine, 
precum și acreditați la Mosco
va. Au fost de față de aseme
nea N. Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, și 
membri ai ambasadei.

— Politica „orașului de front“, 
dusă de autorități pentru a 
alimenta încordarea politică și 
a împiedica normalizarea si
tuației în Berlinul occidental, 
creează tot mai mult primej
dia epuizării economice a a- 
cestui oraș. După cum rezultă 
din datele publicate în presă, 
în primul semestru al anului 
1962 volumul comenzilor pla
sate întreprinderilor din Ber
linul occidental s-a redus față 
de perioada corespunzătoare 
a anului trecut cu 14,5 la 
sută, comenzile din Germania 
occidentală s-au redus în a- 
ceastă perioadă cu 12 la sută, 
iar comenzile din alte țări au 
înregistrat o reducere chiar 
de 32 la sută.

s-a adus Ia cunoștință că popu. 
lația Indiei numără în prezent 
439 milioane de oameni, adică 
a sporit în ultimii zece ani cu 
21,5 Ia sută.

Guvernul a 
menea, că in 
ani procentul 
carte a crescut de la 16,6 
sută la 24 la sută.

anunțat, de ase. 
decurs de zece 
știutorilor de 

Ia

PARIS. — 
într-o vizită 
Bellkassem, 
Guvernului Provizoriu al Re
publicii Algeria.

La Paris a sosit 
neoficială Krim 
vicepreședintele

BERLINUL OCCIDENTAL.
DELHI. — în Camera infe

rioară a Parlamentului indian

TOKIO. — La 10 august a 
luat cuvîntul în parlament 
primul ministru Ikeda, șeful 
cabinetului japonez, care, 
după cum se știe, a fost re. 
cent remaniat. Primul mi
nistru a vorbit în linii mari 
despre faptul că guvernul va 
duce și de acum înainte „cu 
convingere” vechea sa poli
tică.

PARIS. — La 8 august în 
departamentul Var, din sud- 
estul Franței, s-a declarat un 
incendiu gigantic; în flăcări 
au pierit cîteva persoane. 
După cum relatează ziarele pa
riziene, incendiul s-a extins a- 
supra unei suprafețe de 20 
kmp.

DJAKARTA. — La 10 au
gust ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Suban- 
drio, a plecat la New York 
pentru a duce tratative cu re
prezentanții Olandei.

Ziarul „New York Journal 
American“ a publicat un arti
col al observatorului său G. 
Sokolsky, în care acesta își 
exprimă îngrijorarea față de 
situația financiară a S.U.A.

Nu încape îndoială, scrie 
autorul, că problema cea mai 
serioasă care stă in prezent in 
fața Statelor Unite este pro
blema sistemului nostru mo
netar.

Dacă țările europene vbr 
continua să pretindă aur pen
tru dolari, vom fi nevoiți fie 
să renunțăm la acoperirea in 
aur a dolarului, fie să renun
țăm la a da europenilor aur 
pentru dolari. In orice caz, 
dolarul se va devaloriza și 
vom suferi de pe urma unei 
grave crize economice.

Este posibil, continuă auto
rul articolului, ca Europa să 
ne oblige să renunțăm la eta
lonul aur.

Acest lucru creează o dile
mă foarte serioasă pentru pre
ședintele Kennedy.
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