
*

Metalurgiștii tirgovișteni
șiproductivitatea muncu

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cintela
etalurgiștii de la Uzina de utilaj petrolier din Tîr- 
goviște s-au pregătit intens pentru realizarea pla
nului de producție pe acest an. Invățind din expe
riența anilor trecuți, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii și-au îndreptat îndeosebi atenția înspre 
organizarea temeinică a producției și a locurilor 
de muncă în așa fel îneît să existe toate condițiile

pentru ca planul să fie îndeplinit ritmic și la toți indicii. Rit
micitatea. după cum se știe, constituie una din principalele căi 
de creștere a productivității muncii, de reducere a prețului de 
cost și de îmbunătățire a calității.

In aceste condiții, firesc este ca rezultatele obținute în pro
ducție să fie pe măsura grijii cu care s-au pregătit cifrele de 
plan. Care este însă situația ? Sarcina de plan privind creșterea 
productivității muncii a fost realizată pe uzină în semestrul I 
numai în proporție de 88,7 la sută iar în luna iulie de 83,4 la 
sută. Rămîneri în urmă s-au înregistrat și la alțl indicatori 
importanți din plan — preț de cost și producția marfă.

Cum se explică această stare de fapt ? Care sînt cauzele ? 
S-au pus în valoare rezervele existente ? Pentru a afla toate 
acestea au vizitat două dintre secțiile de bază ale uzinei.

SECȚIA MECANICA III
RACORDURI SPECIALE

Sarcina de creștere a pro
ductivității muncii pe primele 
7 luni a fost îndeplinită în 
proporție de 116 la sută. Este 
un succes de seamă la care a 
contribuit întregul colectiv al 
secției. în același timp, econo
miile realizate prin reducerea 
prețului de cost numai în tri
mestrul II se cifrează la 
104.000 lei. Cum s-a ajuns la 
aceste rezultate ?

In primul rînd este vorba 
aici de o bună organizare a 
muncii. S-a stabilit precis suc
cesiunea pieselor care trebuie 
executate în cele trei ateliere 
principale: eboș, tratamente 
și atelierul de finiție. S-au 
luat din vreme măsuri ca în 
fiecare lună să se întocmească 
grafice de producție prin care 
să fie urmărită zilnic realiza
rea ritmică a planului. Piesele 
au fost introduse în procesul 
de fabricație în ordinea ur
genței și a planului de livrări. 
S-a urmărit în același timp ca 
toate produsele executate să 
întrunească cerințele unei 
bune calități. Un rol deosebit 
de important în îmbunătă
țirea calității produselor l-a ' 
avut ridicarea calificării pro
fesionale a muncitorilor. Co
mitetul U.T.M. din secție (se
cretar Albu Lemnarul s-a o-

cupat îndeaproape de antre
narea și mobilizarea tinerilor 
la cursurile de ridicarea cali
ficării, organizate în secție pe 
specific de meserii și nivel 
de pregătire, stimulîndu-le 
dorința de a-și perfecționa 
continuu pregătirea profesio
nală. Urmînd cu regularitate 
cursurile, tinerii și-au îmbo
gățit cunoștințele de speciali
tate, au deci posibilitatea să 
contribuie mai activ la înde
plinirea cu succes a sarcinilor 
de plan. Un caîbul sumar fă
cut de specialiștii secției ara
tă că pe baza ridicării califi
cării profesionale a muncito
rilor, productivitatea muncii 
la mașinile prelucrătoare a 
crescut în medie cu trei la 
sută. Sub îndrumarea organi
zației de partid, cu sprijinul 
permanent al comitetului 
U.T.M. și al comitetului sin
dicatului conducerea sectoru
lui a urmărit îndeplinirea 
măsurilor din planul M.T.O. 
Așa se face că în lunile care 
au trecut au fost aplicate toa
te măsurile tehnico-organiza- 
torice prevăzute pentru acea
stă perioadă. Secția a fost do
tată cu noi utilaje moderne 
de înaltă productivitate, la 
care au fost repartizați să lu
creze și tinerii cei mai buni,

printre care Florea Neguț, 
Dima Cristescu, Leonid Sără- 
tescu. Paralel cu aceasta un 
accent deosebit s-a pus pe 
folosirea din plin a utilajului 
existent și modernizarea lui. 
Aceasta a făcut ca indicele de 
utilizare a mașinilor să se îm
bunătățească continuu ajun- 
gînd în trimestrul II la peste 
63 la sută. S-a asigurat astfel 
o mai justă folosire a mașini
lor, lucru care a contribuit la 
creșterea productivității mun
cii. S-au luat măsuri în ce 
privește îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. La atelierul 
eboș, de pildă, s-au construit 
două macarale pivotante 
pneumatice cu ajutorul cărora 
se ridică piesele pentru fixa
rea lor pe mașină. în acest 
fel timpul de lucru este —! 
judicios folosit, se cîștigă 
nic zeci de minute care 
folosite în realizarea unui 
măr sporit de produse.

Sînt și alte fapte care 
monstrează grija pe care o a- 
cordă acest colectiv folosirii 
depline a timpului de lucru. 
Pe la începutul anului a exis
tat o perioadă cînd în proce
sul de producție apăreau anu-

mai 
zil- 
sînt 
nu-

de-

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Realizări în comuna noastră
re-
in-

n comuna Smeeni, 
/ giunea Ploiești s-a 
* trodus curent electric 

încă din 1957. De atunci, lam
pa lui Ilici se aprinde în case
le a 550 de locuitori. Ceea ce 
ne-a bucurat pe toți a fost 
faptul că odată cu electrifica
rea comunei s-au construit o 
serie de obiective de interes 
obștesc, dintre care cele mai 
importante sînt: un cămin 
cultural modern cu o sală de 
spectacole de 300 locuri, o bi
bliotecă care posedă 5.400 vo
lume și o sală de lectură spa
țioasă.

In 1959 a fost dat în exploa
tare un S.M.T. și construit un 
spital cu tot utilajul necesar, 
iar în 1960 șirul construcțiilor 
se completează cu o moară 
care funcționează cu ajutorul 
motoarelor electrice, un maga
zin universal spațios și lumi
nos și o nouă școală pentru 
clasele V—VIII. Anul acesta 
șirul prefacerilor din comuna 
noastră s-a continuat cu mo
dernizarea iluminatului 
introdueîndu-se lumina 
rescentă. Oamenii de 
din sat devin tot mai 
Un număr de 284 familii au 
avut posibilitatea să-și cum
pere aparate de radio iar pe 
11 case lucesc în bătaia soa
relui antenele televizoare
lor. La magazinul univer
sal se aude deseori între
barea „cînd mai aduceți te
levizoare Dornici să fie 
la curent cu ultimele știri și 
noutăți culturale, 830 de fami
lii de țărani și-au instalat în 
case difuzoare.

Acestea sînt doar o parte 
din transformările care

avut loc în comuna noastră în 
anii regimului democrat-popu
lar. De aceea țăranii din co
muna Smeeni cu satele Săl- 
cioara, Moisica și Bălaia, mun
cesc cu și mai multă hărnicie 
pentru înflorirea pe mai de
parte a comunei lor.

NICHITA CHIVU 
secretar al comitetului U.T.M. 

din comună

PREGĂTIRI
public 

fluo- 
la noi 
bogați.

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului
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compio-

în pag. a IH-a:
Muncitor

Marți 28 august 1962

• Pregătiri și perspective. 
In pragul deschiderii 
noului an de învățămînt 
politic U.T.M.

S.M.T. din Ceaco- 
va, Peciul Nou, Fel- 
nac, Sînnicolau Ma
re și Orțișoara, care 
deservesc peste 50 
de mari G.A.C. din 
zona de șes a Ba
natului, și-au reali
zat înainte de ter
men sarcinile de 
plan pentru campa
nia agricolă de va
ră. Odată cu a- 
ceasta, mecanizato
rii de Ia aceste 
SMT-uri au îndepli
nit lucrările de a- 
rături și dezmiriștit

pe întreaga supra
față. Ca urmare a 
folosirii mai bune a 
capacității de pro
ducție a tractoare
lor și a celorlalte 
mașini, ei au exe
cutat un volum de 
lucrări agricole cu 
25-30 la sută mai 
mare decît în vara 
anului trecut. In 
prezent, mecaniza
torii fac intense 
pregătiri pentru re
pararea și revizui
rea întregului parc 
de mașini și utilaje 
ce urmează să fie

folosite la însămîn- 
țările de toamnă.

Pe întreaga re
giune S.M.T. au 
realizat pînă acum 
mai mult de 85 la 
sută din planul 
campaniei de vară. 
Pentru intensifica
rea lucrărilor agri
cole și îndeosebi a 
arăturilor și dezmi- 
riștirilor, peste 300 
de mecanizatori din 
S.M.T. din regiune 
lucrează acum în 
două schimburi.

(Agerpres)

Sala special amenajată pentru cei care vin să se înscrie la examenul de admitere la Centrul șco
lar agricol din strada Pictor Nicolae Grigorescu nr. 10 — București, este frecventată zilnic de zeci și 

sute de tineri. Mulfi vin aici îm preună ,cu părinții lor.
Foto; N, STELORIAN

PENTRU NOUL AN ȘCOLAR
Pregătirile pentru deschiderea 

noului an de învătămînt sînt în 
toi și în orașele și satele regiunii 
Ploiești, unde în acest an se 
dau în folosință școli noi cu peste 
130 săli de clasă.

In noul an școlar, în această 
regiune vor funcționa peste 1 200 
de școli elementare și medii, cu 
3 700 săli ' ' '
vilor fiind 
mai mare

de clasă, numărul ele- 
de aproape patru ori 
decît în anul 1938. 

(Agerpres)
★

în raionul Vișeu se fac intense 
pregătiri pentru deschiderea nou
lui an școlar. Pînă acum au fost 
confecționate și repartizate școli
lor de 8 ani și școlii me
dii Vișeul de Sus 900 bănci, 60

catedre, 70 dulapuri, 200 de scau
ne, 74 table de scris și mobilie
rul pentru laboratoare, in valoare 
de peste 700 mii lei.

Au fost luate de asemenea mă
suri pentru procurarea și reparti
zarea materialului didactic nece
sar. Pînă la data de 29 august se 
va termina distribuirea manualelor 
școlare gratuite pentru clasele 
I—VII. In satele Seud, Leordina, 
Poienii de sub munte, Dragomi- 
reșfi, Vișeul de Jos, Moisei și 
alte safe din raion vor fi date

în folosinfă înainte de deschide
rea școlilor 66 noi săli de clasă. 
fn 
au 
de 
au
vopsire și curățire generală. Ma
joritatea lucrărilor au fost efec
tuate prin munca patriotică a ti
neretului. S-au evidențiat tinerii 
din satele Șieu, Repedea, leud, 
Bofiza, Sălișfea, Săcele și altele.

ultimii 2 ani în raionul Vișeu 
fost date în folosință 139 săli 
clasă. In localurile existente 

fost terminate lucrările de re-

V. MOINEAGU

Muncitori-elevi în excursie

Aspect de la întreprinderea de construcții și montaje stîlpi de 
înaltă tensiune — secjia Otopeni.

Foto : AGERPRES

cu autocarele O.N.T. 
moașă excursie de mai multe zile. 
Itinerariul parcurs : Arad—Sibiu, 
Brașov, Constanta cu litoralul Mă
rii Negre, Pitești, Hunedoara— 
Arad, București, a constituit un 
bun prilej de confruntare a cu
noștințelor de cultură generală

NE VIZITEAZĂ

TINERI ARTISTI
MONGOLI

Erü- 
anti-

căpătale în școală. Muzeul 
kenthal din Sibiu, vestigiile 
chității văzute la Constanta, Mu
zeul de istorie a partidului din 
Capitală, sau uriașul Combinat 
siderurgic din Hunedoara sînt 
doar o parte din obiectivele vizi
tate pe care tinerii excursioniști 
nu le vor uita niciodată.

MIHAI HRINCU 
corespondent

In cadrul unui turneu pe 
care îl întreprinde în mai 
multe țări ale Europei, dumi
nică la amiază a sosit în Ca
pitală ansamblul de cîntece și 
dansuri populare al tinerilor 
artiști amatori din R.P. Mon
golă.

Ansamblul, compus din 33 
de persoane, -va prezenta spec
tacole între 28 august și 4 sep
tembrie a.c. în Capitală și în 
unele localități de pe litora
lul Mării Negre și din regiu
nea Brașov.

La sosire, în Gara de Nord, 
solii artei populare din R.P. 
Mongolă au fost întîmpinați 
de reprezentanți ai Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă și Oficiului de spectacole 
și turnee artistice O.S.T.A.

(Agerpres)

ELEVI LA ȘCOALA

BELȘUGULUI
ospodăria agricolă 
colectivă din Geoa- 

, giu, raionul Oră
știe. Dacă în mo
mentul constitui
rii ei, în proprie
tatea obștească a

colectiviștilor existau doar 
10—15 vaci cu lapte, 2'0— 
25 de porci, cîteva zeci de oi 
și nici un fel de pasăre de 
curte, în prezent gospodăria 
dispune de 548 capete de tau
rine din care 180 de vaci cu 
lapte, 279 de porci, 1.085 de oi, 
2.700 de găini și pui de găină, 
300 de gîște Și boboci etc.

Paralel cu sectorul zooteh
nic s-a dezvoltat și sectorul 
pomicol care cuprinde în pre
zent 85—90 ha cu livezi pre
cum și sectorul legumicol care 
in 1962 se întinde pe 8 ha iar 
în 1963 el va ocupa 30 de ha 
de grădină. De altfel, toate 
sectoarele vor crește în mod 
simțitor în anul viitor.

Colectiviștii știu însă că 
producția la hectar și implicit 
veniturile lor, vor crește nu
mai în urma aplicării cu stric
tețe și pricepere a celor mai 
noi metode agrozootehnice. 
Iată de ce au primit cu entu
ziasm vestea că începînd din 
toamna acestui an vor avea 
prilejul să-și îmbogățească cu
noștințele la cursurile agro
zootehnice cu o durată de trei 
ani. Mai bine de 200 de colec
tiviști din Geoagiu și Gelmari 
(gospodăriile din cele două 
sate s-au unificat) și-au și 
exprimat dorința de a parti
cipa la aceste cursuri. Prin
tre acești colectiviști se- 
toși de cunoștințe se numă
ră și tinerii crescători de a- 
nimale fruntași ca : 
Ion, Homorodean Ion, 
Ion, Ivan Constantin, 
nea Augustin, Candin Ana 
și alții care s-au angajat să 
urmeze cu cea mai mare re
gularitate viitoarele cursuri.

Pentru ca aceste cursuri să 
se deschidă și să se desfășoa
re în bune condițiuni, în 
G.A.C. din Geoagiu se fac încă 
de pe acum, sub îndrumarea 
organizației de partid, intense 
pregătiri. S-a stabilit ca aceste 
cursuri să se desfășoare pe 
următoarele cercuri: pomicul-

tură, legumicultură, viticul
tură, zootehnie și cultura 
mare, cuprinzind în felul ace
sta un număr cît mai mare de 
colectiviști din toate sectoa
rele gospodăriei.

Consiliul de conducere al 
gospodăriei, cu concursul ingi
nerului agronom, se îngrijește 
de asemenea, de asigurarea

Pregătiri pentru deschi
derea invățămintului a- 
grozootehnic de 3 ani la 
G.A.C. Geoagiu, raionul 

Orăștie

bazei materiale a cursurilor. 
S-a stabilit bunăoară ca lec
țiile teoretice să se desfășoare 
într-una din sălile căminului 
cultural în apropierea căreia 
va fi situat laboratorul. Ace
sta va fi înzestrat în curînd 
cu diferite aparate și mate
riale didactice. Acest laborator 
dispune deja de un microscop, 
germinatoare, flacoane pentru 
mostre, etuve, insectare care 
au început să fie populate cu 
insecte dăunătoare culturilor, 
cilindri de sondă Nekrasov 
pentru probe de sol, farina-

tome, un aparat de proiecție, 
termometre de sol, herbare 
etc. Inginerul agronom Gheor
ghiu Ion, împreună cu tehni
cianul agronom Doboș Aurel, 
lucrează apoi la selecționarea 
unui bogat material didactic 
de la o școală medie tehnică 
agricolă precum și la procu
rarea și alegerea unor broșuri 
care pot să le servească 
cursanților.

Rezultatele obținute pînă 
acum în pregătirea deschide
rii cursurilor de 3 ani sînt 
meritorii. Mai este însă nece
sar ca inginerul agronom al 
gospodăriei să atragă în acea
stă muncă de mare importan
ță pe toți brigadierii și șefii 
de echipă care să ajute la re
coltarea de mostre din diferite 
culturi, la efectuarea unor ob
servații concrete asupra dez
voltării unor culturi cărora li 
s-au aplicat anumite munci 
de întreținere, să consemneze 
în carnete rezultatele obținute 
etc. Toate aceste observații 
vor fi de un real folos atît 
lectorilor cit și cursanților în 
exemplificarea concretă a 
unor lecții.

LAL ROMULUS

Albu 
Lupu 
Ma-

Mai crește-mă cu inca-un cer, pamint, 
să nu mă tragă vremea veche de călcîi. 
Vreu să văd, vreu să fiu, vreu să sui 
cu oamenii, spre veacul celălalt.

Ieri, stelele erau departe, sus, 
azi mi-au ajuns Ia creștet — le-aud și le vorbesc, 
îmi dau pe spate capul și fruntea mi-o ciocnesc 
de cerul lor ; și văd și vreau mai sus.

Nenumărați părinți

Ierl mă-ngropa pămîntul pîn-Ia coapse, 
pin-la grumaz, pină mai sus. Ia frunte;
IVI-am smuls pămîntului, 1-asvîrl de pe pleoape 
și pentru zborul meu, l-adun sub talpă-munte.

Azi, ridicîndu-mă, privesc adine în lut: 
statuie-ngenunchiată-a neputinței 
— tiparul strimt din care m-am smuls.

Privesc in sus, 
pe cer îmi văd statura: cît cerul am crescut 1

FLORENȚA ALBU

i
Foto: PETRE LAICHICI 
corespondent voluntar

Pe măsură ce au fost elibe
rate tarlalele de păioase, la 
gospodăria agricolă colectivă 
din comuna losifalău — raio
nul Lugoj — au început ară

turile adinei de vară.

v cri ' wKI
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m încetat să mai 
trăim elementul sur
prizei atunci cînd, 
la redacție, în urma 
unei anchete, a unei 
campanii de presă, 
sau, pur și simplu în 

urma unui articol publicat, în
cheind bilanful, constatăm din nou 
că, în jurul problemei atacate, 
am primit un copleșitor număr de 
scrisori. Și totuși, lucrul acesta e 
de fiecare dată din ce în ce mai 
surprinzător. Dar iată o întîm- 
plare.

Un reporter, călătorind cu 
tramvaiul pe o linie bucureștea- 
nă, prinde sub observația sa pe 
un adolescent a cărui comportare 
nu e prea decentă. Cufundat în 
lectura unei cărți dubioase, tînă- 
rul nostru erou mănîncă corcodușe 
împrăștiind sîmburii ca pe niște 
alice, în jur. Taxatoarea îl admo
nestează cu privirea, pasagerii se 
uită la el cu reproș. O singură 
privire îngăduitoare : aceea a 
unei pasagere îmbrăcată într-o 
rochie galbenă. Dintr-un schimb 
de replici pe care adolescentul 
îl are cu o colegă de școală, re
porterul află că eroului nostru nu 
prea îi place să frecventeze orele 
de practică. Ziarislul rejine un

fragment din lectura de maculatu
ră ajunsă prin cine știe ce căi în 
mîinile elevului și, intrigat, îl ur
mărește profesional pînă la școală. 
Aici reporterul află că adolescen
tul este fiul tovarășei cu privirile 
îngăduitoare din tramvai. Că ea 
îi este profesoară, iar el, nu nu
mai fiu, ci și elev. Că e „unic" la 
părinți și că, acasă, profită din 
plin de acest privilegiu. La școală,

Eugen îl scutește de eforturi, îl 
scuză, îl acoperă. Veghează cu 
osîrdie la cuantumul calificativelor 
din catalog și uneori nu se jenea
ză să le influențeze creșterea. In 
schimb, rămîne indiferentă la 
transformările reprobabile din ca
racterul în formare al fiului său, 
e îngăduitoare cu slăbiciunile lui 
și, ochiul alteori treaz a| pedago
gului, capătă fafă de greșelile pro-

indecentă, care 
întîrziată 
unde se 
tat acasă 
cea oare 
leton într.

citește maculatură 
podurile caselor 

alin-
prin
aruncă vechiturile,
și răsfăfaf la școală. Fă- 
să i se consacre un foi- 

•-un ziar central ? Cine va 
lua în seamă astfel de lucruri mă
runte ?

Dar tocmai aici e esenfialul. 
Tocmai aici se produce acel lucru 
extraordinar. publicat în

priului fiu, un fel de orbire „ma
ternă". Reporterul consemnează 
toate acestea și, fără să-și poată 
ascunde violenfa indignării, îi re
proșează cu vehementă profesoa
rei faptul că, dacă nu îi poate fi 
fiului ei pedagog, atunci să-i fie 
cel puțin mamă. Iși aduce repor
tajul la redacfie, acesta apare în 
ziar.

Pînă aici s-ar părea că nu e 
nimic deosebit. In fond, ce mare 
lucru ? Un tînăr, fiul unei profe
soare și al unui contabil, cu Jinută

daforifă prezentei în corpul pro
fesoral a mamei la fel de „unice”, 
își poate permite ceea ce altor 
elevi de seama lui nici nu le 
poate trece prin minte. Pe elev 
îl cheamă Gheorghiu Eugen. Pe 
mamă, Heracleea Gheorghiu. El nu 
e lipsit de inteligentă, dar în toată 
activitatea sa de elev știe să pro
fite din plin de regimul preferen
țial pe care i-l rezervă poziția sa 
de „unic" al profesoarei. Mama 
e un pedagog conștiincios, dar nu 
cu propriul său fiu, ci cu aljii. Pe

paginile ziarului, reportajul „Cel 
puțin mamă“ a atras după 
sine un întreg val de scrisori. Din 
toate colturile tării, de la oameni 
de cele mai diferite profesiuni și 
vîrsfe, ne-au sosit în scris atitu
dini, comparații cu alte cazuri si
milare, sfaturi părintești pentru 
tînărul nostru erou și, deseori, o 
sănătoasă morală cetăfenească 
pentru mama sa. Părea un caz ba
nal care putea fi trecut cu ve
derea. Dar în fond el răscolea 
conștiințe și pasiuni.

Exigenja colectivității noastre 
fa|ă de individ, și îndeosebi fafă 
de tineretul aflat în formare ca 
schimb de mîine, a crescut pînă 
la proporții care într-o altă orîn- 
duire socială ar părea neverosi
milă. „Măruntul" caz Eugen 
Gheorghiu a intrat în dezbaterea 
colectivității. Unele opinii ale ci
titorilor au fost înserate în pagi
nile ziarului, altele se păstrează 
în scrisori, lată cîteva fragmente 
din cele ce n-au văzut încă lu
mina tiparului : „Tovarășă Hera
cleea, scrie mecanicul Andrei le- 
levschj din Brașov, strada Buzoia- 
nu nr. 1 A, dacă vă este greu să 
vă îndrumați singură copilul pe 
un drum luminos și neted dar 
pentru cucerirea căruia el trebuie 

să lupte, atunci cereți sprijinul ce
lor din jur căci fo)i vor fi bucuroși 
să vă ajute a-l regăsi nu pe 
„Gino", ci pe fiul dumneavoastră 
adevărat, pe Eugen, un fiu așa 
cum dorește orice părinte să aibă: 
bun, cinstit, harnic, folositor socie
tății..."

„Dragă redacție, m-a surprins 
comportarea elevului Gheorghiu.

IOAN GRIGORESCU

(Continuare în pag. a 2-a.)

La Casa de cultură a stu
denților din Cluj, se desfă
șoară in aceste zile o frumoa
să activitate. Astfel, s-a orga
nizat uni interesant ciclu de 
conferințe ca: „Festivalul de 
la Helsinki“, „Unitatea mon
dială a tineretului în lupta 
pentru pace“ etc. De aseme
nea, au avut loc simpozioane 
cu tema: „Dragostea pentru 
profesiunea aleasă" sau „Pro
fesiunea de inginer agronom 
— un titlu de cinste“ și altele.

In sala de spectacole au loc 
audiții muzicale, vizionări de 
filme. Nici latura distractivă 
n-a fost neglijată. Se organi
zează reuniuni — unele chiar 
cu o semnificație specială. Așa 
a fost reuniunea organizată 
pentru candidații la examenul 
de admitere. Mult disputate 
au fost întrecerile de atletism 
și înot organizate pe stadio
nul universității din Cluj etc.

CIGHER VASILE 
student
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rnrrnmi■ vor fi 
regiunii

tineretu- 
con-

ÎNTRECERI FINALE
Spartachißda de vară a tineretului

de fotbal

upă patru luni de 
întreceri pasionante, 
concursurile popu
larei competiții spor
tive Spartachiada de 
vară a tineretului, au 

ajuns în faza finală,
într-o convorbire avută zilele 

acestea cu tovarășul Nicolae Lețea, 
președintele Consiliului regional 
U.C.F.S. București, am aflat o se
rie de date interesante cu privire 
la desfășurarea actualei ediții a 
Sparfachiadei de vară a tineretu
lui. Interlocutorul nostru a ținut, 
mai întîi, să menționeze numărul 
mare de concurenți, 203 776 tineri, 
care au luat startul la întrecerile 
primei etape din orașele și satele 
regiunii București. îndeosebi, me
rită subliniat succesul de care 
s-au bucurat întrecerile de atle
tism, la care au participat 63 910 
concurenți, ca și întrecerile de 
gimnastică: 19 000 concurenți, ci
clism: 23 057 concurenți, frîntă : 
18 852 concurenți și volei: 15 370 
concurenți

în ma; multe orașe și sate ala 
regiunii au fost luate o serie de 
inițiative importante. De pildă, în 
comunele Brînceni, Brezoaiele, Ar- 
sache, Petroșani, Făcăieni, Frumoa
sa au fost organizat^ duminici 
sportive model, cuprinzînd Cele

mai îndrăgite discipline sportive 
și jocuri distractive.

De asemenea, se poate vorbi 
despre noile secții de handbal, 
volei și oină, care au fost create 
în orașele și comunele Urziceni, 
Slobozia, Gîrbovi, Smărdioasa, Sf. 
Gheorghe, Măldăieni.

Recent, tinerii sportivi și echi
pele clasate pe primele locuri la 
etapa a lll-a și-au disputat întîieta- 
tea în 4 centre de raioane; res
pectiv |a Călărași, Răcari, Giurgiu 
și Alexandria. Aici au avut loc 
pasionante concursuri de volei, 
handbal, trîntă și oină, la care 
s-au remarcat echipele colectiviș
tilor din Andrășești, Căzănești, 
Drăgăneșfi, Curcani, Băduleasa, ca 
și formațiile masculine și femini
ne Unirea-Tr. Măgurele, Sănătatea- 
Urziceni, S. N. Oltenița, Știința-Că- 
lărași, Știința-Titu și altele. Cu un 
deosebit interes au fost urmărite 
întrecerile de trîntă, sport care 
se bucură de o mare popularitate 
în satele regiunii București. Prin
tre cei mai buni concurenți s-au 
remarcat tinerii colectiviști: Gheor
ghe Păun din comuna Lehliu, 
Marin Neacșu, din comuna Vieru, 
Tudor Buiac și Vișan Arifmon din 
comuna Radu Negru.

Acum, cei mai buni concurenți 
se pregătesc cu intensitate pentru 
etapa finală pe regiune, care va

avea loc, într-un cadru festiv, pa 
stadionul „Dinamo“ din Capitală, 
în zilele de sîmbătă 1 și dumi
nică 2 septembrie. Aici 
desemnați campionii 
București la întrecerile Sparta- 
chiadei de vară a " 
lui, ediția 1962. Pe lîngă 
cursurile prevăzute în regulamen
tul competiției, vor mai avea loc 
și o serie de demonstrații de că
lărie și gimnastică, la care își vor 
da concursul și sportivi fruntași 
din loturile republicane.

S. SPIREA

Terenurile sportive
Palatul Pionierilor din Capita
lă au găzduit duminică dimi
neața întrecerile finale al« 
Sparfachiadei Palatului Pionie
rilor la fotbal, atletism, șah 
și volei

La startul celor 4 disciplina 
s-au aliniat aproape 300 pio
nieri. Cei mai buni au fost 
premiați cu diplome, echipa
ment sportiv, cărți, șocolată și 
bomboane.

Deosebit de Interesantă s-a 
dovedit și întrecerea a 
80 înotători care și-au 
tat întîietatea în finala 
Palatului Pionierilor. La 
cerile de natație au fost 
ționați cei mai buni 
1 000 pionieri care au învățat 
să înoate în această vară la 
bazinul palatului.

In fotografie : suporterii tși 
însuflețesc concurenți! prefe

peste 
dispu- 
Cupei 
între- 
selec- 
dintre

Foto : V. RANGA

TITUS POPOVICH

Cuba, teritoriu liber
al Americii“

ea de a doua etapă 
a câmp ionel tulul re
publican de fotbal 
a adus numeroase 
clarificai! In privin
ța actualului poten
țial al celor 

bune echipe din tară.
Formațiile care au folosii în 

Ihod judicios perioada de pregă
tire, oare au căutat să răspundă 
cerințelor jocului modern, au reu
șit deja să se distanțeze în cla
sament. Dintre aceste formații, 
tactilă să Hteitfionânt, în primul 
rlnd, pc Știința Cluj și Viitorul. 
Jucînd fa Ltipeni, în compania 
echipei Mlherul, stuclenlfi clujeni 
s-au dovedit Ia iei de impetuoși 
in atac, reușind să-l facă pe Mi- 
halcea să -scoată de trei ori min
gea din plasă,

Tinerii jucători de Ia Viitorul 
au condus cu 1—0 și 2—1 in 
partida de la Arad, dar n-au reu-

mai

0 întrebare
Aș vrea ca în rindurile de față 

să pun o întrebare, pe care de 
altfel am auzit-o rostită duminică 
după-amiază în tribunele stadio
nului „23 August" de mii de 
spectatori, pasionați iubitori ai 
fotbalului. Cum se face că tînă- 
rul și talentatul jucător Voinea a 
apărut în a doua etapă a campio
natului în formația clubului 
„Steaua ", cind.cu o etapă înainte 
jucase la „Viitorul", recent pro
movată In categoria A ? Este cu
noscut că transferările jucătorilor 
se fac înainte de începerea com
petiției și nicidecum după ce e- 
chipele iau startul în cea mal 
populară întrecere fotbalistică. 
Oare nu se încalcă aici o hotă- 
rîre cunoscută a federației de 
fotbal î

Noi, spectatorii, am aprobat și 
felicitat inițiativa ca echipa noas
tră de juniori, cîștigătoarea tur
neului U.E.F.A. -— ediția 1962, să 
fie menținută ca echipă în cam
pionatul categoriei A. Ne bucură 
că multe cluburi au înțeles să re
nunțe la jucători care ar fi în
semnat mult pentru ele în actua
lul campionat al categoriei A și 
B. Aceste cluburi au Înțeles foar
te bine «copul pentru care această 
echipă trebuie să-șl păstreze toți 
jucătorii și mal ales pe aceia care 
s-au format șl a-au omogenizat în 
echipă șl care de fapt sînt spe
ranțele fotbalului nostru. Intere
sele do club au fost — cum a de 
altfel șl firesc — subordonate 
unul interes comun, acela da a 
face ca fotbalul romînesc să pro
greseze. Am ff nespus de fericiți 
ca această tânără echipă ..Viito
rul", crescută cu grijă, să ne re
prezinte țara în competiții de 
marc anvergură și să aducă cu
lorilor patriei victorii de răsunet. 
Oare nu toți (Intern datori să fa
cem tot Ce ne stă în putință ca 
să sprijinim înfăptuirea lăudabilei 
inițiativei CiUbul „Steaua" de 
ce n-a înțeles acest lucru » A- 
ceasta este întrebarea.

șit si obțină dectt un rezultat egal 
(2—2). Ca și în partida de la Bucu
rești tinerii fotbaliști de la Viito
rul au dovedit precizie în execu
țiile tehnice, au jucat în viteză. 
Derutantele schimburi de locuri, 
rapiditatea acțiunilor olensive. ca 
si precizia șuturilor au entuzias
mat pe cei ceste 18 000 de spec
tatori care au 
iuz tribunele 
din Arad.

Cuplajul de 
tat în majoritatea timpului pe o 
căldură sMoeantă. a oferit puține 
satislactii SpcclatOtUor. dat destul 
de multe jucătorilor de ia Purul 
Constanta, ctire, inspirat îndru
mați de antrenorul Botcscu, au 
tinut în șah formația campioană. 
Echipa 
fără perspectivă. 
Etttmie 
la iei 
treaga 
pioni. 
CU exactitate, 
acțiunile ofensive ale dinamoviști- 
lor. Ne-au plăcut, în mod deose
bit, liniile de fundași și halfi de 
la Farul, din care mențiuni spe
ciale merită Firică, Brînzei și 
Piesa

Partida Steaua—Dinamo Bacău 
s-a încheiat cu un rezultat aștep
tat, obținui însă de jucătorii 
bucureșteni mult mai greu decît 
se prevedea.

„Capul de aliș" al etapei a iost 
meciul de la 
mafia locală 
bucureșteană 
mai siguri și 
mat elastici în replierile 
sive, au reușit să termine. învin
gători.

limolai Dtrtă la re- 
frumosului stadion

la Bucwesti. dlSDu-

Dinamo-Bueuresli a jucat 
Schimbarea lui 

eu Ungutoiu s-a dovedit 
de neinspirată, ca și in- 
tactică utilizată de cam- 
Conslăntenii s-au apărat 

destrămînd toate

Ploiești dintre for- 
Petrolul și echipa 

Rapid. Petroliștii, 
mal preciși in atac, 

deten-

ION CRISTIAN

VASILE IONE8CU
tehnician—Bucur«,fl

(Urmare din pag. 1)

Eu sînt fiică de colectiviști și «m 
absolvit anul acesta cursurile șco
lii medii, scrie Condorovici Maria 
„absolventă", din Suceava, strada 
Iile Pinfiiie nr. 56. Nu voi uita 
niciodată zilele de sfîrșit de an 
școlar cînd se împărțeau premiile 
elevilor, iar pe cărțile primite de 
mine scria : „premiu... și pentru 
rezultatele frumoase obținute în 
practica de producție". Trăim în
tr-o țară socialistă, unde tineretu
lui ti sînt create minunate condiții 
de învățătură, de muncă. De aceea 
muncesc cu cea mai mare plăcere, 
căci știu Că tot ce se face în țara 
noastră, e pentru noi, pentru bi
nele întregului popor“.

„Tovarășă profesoară, vă rog 
să-mi scuzați îndrăzneala de care 
dau dovadă intervenind în pro
blemele dumnevoastră familiare, 
scrie strungarul Dobroiu Avram, 
de la Uzinele „Metrom“ din Bra
șov.,. îmi pun întrebarea: Ce ați 
fi făcut dacă unui copil din clasa 
dumnevoastră i s-ar fi întâmplat 
ceea ce i s-a întâmplat lui Eu
gen? Ce hotărîri ați fi luat 
pentru îndreptarea acestuia ? De
sigur, v-ați fi interesat îndea
proape la părinți despre com
portările lui în timpul liber. Eu 
cred că cu alții faceți acest 
lucru, dar propriului fiu îi to
lerați greșelile, nu-l admonestați, 
nu’l ajutați să se îndrepte. Am 
speranța că dumnevoastră v-ați 
înțeles și mai bine rolul de mamă,

Turneul internațional de vo
lei masculin de la București a 
reunit 4 dintre formațiile care 
îu mai puțin do două luni se 
Vor alinia la startul ediției 1962 
a campionatelor mondiale pro
gramate în luna octombrie îu U- 
niuilea Sovietică.

Faptul acesta a sporit consi
derabil interesul pentru turneu! 
de la București, care a căpătat 
caracterul Unei repetiții de am
ploare și al unui examen de 
rificare a actualului stadiu 
pregătire a echipelor.

Locul întîi a fost cucerit

ve
de

de 
echipa Republicii Populare Ro
mîne, care a dispua în finală de 
redutabila formație a R. S. Ce
hoslovace, vice-campioană mon
dială și campioană europeană. 
Meciul a prilejuit Un serios exa
men pentru ambele echipe, sco- 
țînd în evidență atît progresele 
înregistrate de la ultimele cam
pionate mondiale, cît și elemen
tele tehnice și tactice asupra că
rora cele două echipe vor tre
bui să insiste pînă la plecarea 
Ia Moscova.

Jucătorii noștri au reușit în a-s

Un atac spectaculos șl eficace al formației noastre reprezenta
tive de volei, care a dispus duminică seara cu 3-O de formația 

R. S. Cehoslovace,
Fotei D, FLOREA

datorită scrisorilor de le cititori 
publicate de ziar“.

„Sînt mamă a trei copii de 
vîrstă școlară, scrie tovarășa Lia 
Balog din Arad, strada Pușchin 
nr. 4. Pentru creșterea și educarea 
lor corespunzătoare, am citit atît 
eu, cît și soțul meu, mai multe 
cărți și broșuri, mai ales lucrările 
lui Macarenko, din care am în
vățat, înainte de toate, marea 
răspundere ce revine părinților în 
creșterea și educarea copiilor. Și 
pentru că doi din copiii noștri au 
ajuns ufemiști (toți trei învață la 
Școala medie nr. 2 „Olga Bancic"

răspundea pentru economisirea 
curentului electric în casă, altul 
pentru economisirea apei etc. 
Apoi, le-am cerut îndeplinirea 
altor servicii, mai importante; fi 
puneam la diferite treburi gospo
dărești, chiar și la frecat podeaua, 
mai ales că eu, uneori, eram bol
navă. Nici unul din copii nu a 
făcut în silă treburile acestea, iar 
la școală, nu numai că învață bine, 
dar îi ajută la învățătură pe alții 
mai slabi. Anul acesta au obsolvit 
cu medii mai mari de 9 ducînd o 
activitate extrașcolară destul de 
bună. Toți trei au fost premiați și

Nenumărați
din Arad), citim și noi articolele 
din „Scînteia tineretului“ publi
cate la rubrica : „Să discutăm 
despre tinerețe, educație, răs
punderi“. Am curajul să afirm 
că, în această privință, noi am 
reușit să obținem rezultate pozi
tive. Cum ? Simplu. Am aplicat în 
practică cela învățate din cărți, 
finind, bineînțeles, o strînsă legă
tură 
din 
mul 
de
cu

cu școala, lată de altfel unul 
procedeele noastre : în pri- 
rînd, i-am obișnuit pe copii 

mici cu autoservirea, deci 
o muncă corespunzătoare 

vîrSfei. Mai tîrziu |e-am dat dife
rite răspunderi și am controlat în
deplinirea lor ; bunăoară, unul

trimiși în mod gratuit în diferite 
tabere de odihnă sau sportive“.

In aparență mărunt, „cazul" 
Gheorghiu s-a dovedit a fi de o 
mare importanță pentru numeroși 
părinți și tineri din țara noastră. 
După scrisorile pline de căldură, 
dar în același timp de severitate, 
pătrunse de simțul responsabili
tății comune dar în același timp 
acuzatoare la adresa celor ce au 
greșit în procesul de educare a 
lui Eugen, cu exlamații de reproș 
dar mai ales cu cuvinte de încu
rajare, după aceste scrisori sim
ple, trimise de oameni necunos- 
cuți dar care se declară membrii 
aceleiași familii, ai unei familii

ceasta partidă să cîștige la 
luptă primele dotiâ seturi, în 
care au făcut dovada unei re
marcabile maturizări a atacului 
în forță, la care s-au adăugat și 
serviciile puternice executate în 
special de Horațiu Nicolau și 
Gheorghe Corbeanu,

Resimțindu-se în urma efor
turilor depuse, reprezentanții 
noștri au început mai slab setul 
3 și datorită mai ales inefica
cității ridicătorilor (Ganciu, Fie
raru), care au executat pase gre
șite, departe de fileu, au permis 
jucătorilor cehoslovaci să acumu
leze punct după punct ajungînd 
pînă la scorul de 13-4.

Foarte puțini mai sperau în 
aceste momente că sextetul nos
tru va reuși să remonteze. Și 
iată că ceea ce nu mai spera a- 
proape nici unul din cei 3 000 
de spectatori au reușit să reali
zeze excelenții noștri jucători 
Horațiu Nicolau, Gheorghe Cor
beanu și Plocon, care arun- 
cînd în luptă ultimele resur
se și acționînd în atao cu exac
titate și forță au reușit să mo
bilizeze întreaga formație și «S 
o conducă punct după punct, 
minge după minge spre victo
ria finală.

Victoria de duminică seara 
ne bucură dar ne și obligă. Dacă 
jucători ca Horațiu Nicolau și 
Gheorghe Corbeanu s-au dove
dit a fi într-o formă deosebită, 
dacă linia întîia a acționat efi
cient și cu promptitudine, o 
parte dintre echipierii noștri 
(Fieraru, Derszi, Drăgan, Coste) 
mai au încă de muncit cu per
severență și seriozitate pentru a 
ajunge la nivelul solicitat de o 
apreciată evoluție în apropiatele 
campionate mondiale.

Pentru locurile 3-4 s-au întâl
nit formațiile R. P. Ungare și 
R. D. Germane.

Echipa maghiară, echipă mai 
rutinată, a reușit să-i depășească 
pe voleibaliștii germani.

Turneul internațional de volei 
do la București a fost interesant 
și util. Rămîne ca în" zilele care 
ne-au mai rămas pînă Ia confrun
tarea de la Moscova să mun
cim cu aceeași stăruință și pa
siune pentru a ne prezenta și în 
acest campionat la înălțimea aș
teptărilor,

ȘTEFAN ROMAN 
maestru emerit al sportului, 
antrenor al 

de

PE SCURT

de

• In ultima zi a meciului triun
ghiular de atletism dintre echipe
le de juniori ale R. S. Ceho
slovace, R. P. Romîne șl R. P. 
Polone, desfășurat la Hradec Kra- 
love, atleții romîni au obținut trei 
victorii. Calnicov a cîștigat pro
ba de săritură In lungime cu 
7,39 m, Al. Splridon pe cea de 
înălțime cu 1,99 m, iar Perju s-a 
clasat pe primul loc la 1 500 m 
cu timpul de 4'27 "5/10,

Concursul a fost cîștigat
atleții Cehoslovaci care au reali
zat cel mal bun punctaj.

• După meciul susținut la Aue, 
echipa selecționată de lupte libe
re a R.P. Romîne a evoluat în ca
drul unui turneu internațional 
desfășurat la Leipzig. Turneul a 
fost dominat de luptătorii romîni 
care au ocupat primul loc la 8 
din cele 8 categorii prin I. Vacile 
(cat. 57 kg), P. Cîrciuniaru (cat. 
70 kg), Șt. Tampa (cat. 78 kg), 
Fr. Ballo (cat. 87 kg), N. Pavet 
(cat. 97 kg) și I. Herman (peste 
97 kg). Gh. Tăpătoagă s-a clasat 
pe locul doi la cat.

• In cursul lunii 
sportivii romîni vor 
numeroase competiții 
nale. Atleții vor concura la cam
pionatele europene de la Bel-

52 kg.
septembrie, 

participa la 
internațio-

unice — patria noastră socialistă 
— e greu să găsești cuvinte care 
să exprime mai bine atitudinea 
colectivității noastre față de cele 
dezbătute. Problemele legate de 
educarea și pregătirea pentru 
viață a copilului „unic" s-au do
vedit a fi foarte apropiate de ini
ma oamenilor. Din multe scrisori 
venite la redacție am putut ve
dea că Gheorghiu Eugen nu e un 
caz tipic, dar nici pe departe sin
gurul. Intre alții care sesizează 
redacția noastră asupra unor ca
zuri asemănătoare, un cititor din 
comuna Rocșoreni, raionul Stre-

W * 1 •părinți
haia, regiunea Oltenia ne aduce 
la cunoștință cele ce se petrec în 
clasa a V-a a Școlii elemen
tare de 7 ani din Rocșoreni, unde 
învață elevul Matei Liviu, fiul la 
fel de „unic" a| directorului școlii 
și al profesoarei de științe natu
rale. Comportarea artistocratică a 
acestui elev față de colegii săi, 
fii de țărani colectiviști, disprețul 
său față de muncă, răsfățul osten
tativ, îngîmfarea Și brutalitatea, 
toate acestea se dezvoltă în micul 
Liviu, chiar sub ochii celor doi 
părinți pedagogi, care, în loc să-l 
corijeze, îl încurajează, lucru ce 
«tîrneșfe indignarea atât a elevilor

echipei R.P.R. 
volei

septembrie) șl lagrad (12—16 
jocurile balcanice de la Ankara 
(28—30 septembrie). In zilele de 
19 și 20 septembrie la București vor 
avea loc tradiționalele campionate 
internaționale de atletism ale R.P. 
Romîne. Reprezentativa 
de baschet va participa 
pionatele europene de la 
se (Franța) programate 
și 30 septembrie, boxerii vor evo
lua în cadrul Dinamoviadei de la 
Lodz (3—10), echipa de ciclism a 
R. P. Romine va lua startul in 
turul R. P. Polone (16—23 sep
tembrie), iar canotorii vor parti
cipa la campionatele mondiale de 
la Lucerna (Elveția) ce vor avea 
loc între 7 și 9 septembrie. Hal
terofilii și popicarii se vor între
ce în cadrul campionatelor mon
diale care au loc la Budapesta 
(16—22) și respectiv Praga (23— 
29). De asemenea, aeromodeliștii 
noștri vor participa la campiona
tele lumii de la Kiev (1—7) etc.

0 Vlslașli romîni au repurtat 4 
victorii în regata internațională 
de la Praga desfășurată pe rîul 
Vltava cu participarea unor cu
noscut! campioni din R. P. Un
gară, R. P. Polonă, Austria, Au
stralia, Danemarca, R. D. Germa
nă, Suedia și R. S. Cehoslovacă.

feminină 
la cam- 
Mulhou- 
Intre 23

cți și a colectivului de învățători 
și profesori din școală. „Nu știu 
dacă profesoara Aurelia Mafei din 
Rocșoreni a citit articolul „Cel 
puțin mamă“, ne scrie cititorul 
nosfru, că poafe și-ar fi dat seama 
cu un ceas mai devreme ce fel 
de om pregătește ea în propriul 
său fiu, pentru societatea noastră 
nouă..."

Este îmbucurător pentru noi fap
tul că în legătură cu cazul Eugen 
Gheorghiu, ne-au sosit scrisori de 
răspuns din partea școlii la care 
acesta învață, și din partea celor 
doi părinți, tovarășii Heracleea și

Itus Popovici a in
dus în cartea sa 
lespre Cuba pa- 
jini de jurnal ale 

■onducătorilor re
voluției, frînturi 
din articole de 

presă, detailate cronici asupra 
evenimentelor istorice. Toate 
acestea susținute și într-un fel 
declanșate de faptul trăit, vă
zut de scriitor. Cutreierînd 
„teritoriul liber al Americii", 
călătorul a simțit, în contact 
cu oamenii și realitățile Cu
bei, o emoție puternică. No
tele de reporter 
sînt niciodată o 
lină, indiferentă 
petăm ceea ce 
și alți cronicari: cartea des
pre Cuba comunică' fervoarea 
scriitorului, starea lui de 
exaltare. El este impresionat 
de mărețele acte de eroism ale 
luptătorilor cubani, de reali
zările sociale din cei cîțiva 
ani care au trecut de la a- 
lungarea lui Batista, este în- 
Cîntat de temperamentul fre
netic, de generozitatea și ab
negația, de entuziasmul și cu
rajul acestui popor. De aceea, 
elaborind minuțios însemnări
le consacrate Cubei, cu vaste 
incursiuni istorice, cu intenții 
monografice de fixare a mo
ravurilor, a mentalității, Ti
tus Popovici a insuflat celor 
mai științifice considerații un 
patetism care este propriu 
stilului său, un patetism al 
participării.

Ni se explică de ce era ne
cesară interferarea unei rela
tări istorice din trecutul Cu
bei : descrierea manevrelor 
hrăpărețe ale monopolurilor 
imperialiste prin care „cea 
mai prețioasă bijuterie a Co
roanei“ — colonie spaniolă — 
a ajuns o colonie nord-ame- 
ricană. Fața deșănțată a ve
che?. Cube apare aici vie, con
cretă, avînd pregnanța imagi
nii. Sînt reconstituite barurile 
luxoase în care domnea o li
niște a desfrîului. Plantele 
tropicale alcătuiau un fel de 
pădure, o seră, cântăreții 
negri făceau să răsune acor
durile melancolice ale unui 
„danzon“, bila albă a ruletei 
se invirtea, cu un mic zuruit 
vesel, lopățelele azurii strîn- 
geau maldăre de 1 000 de pe- 
sos la masa de bacara. Prin 
notații laconice, nervoase, de o 
sugestie imediată, se arată con
trastul între cartierele mize
re și palatele opulente, se dez
văluie resorturile rezistenței 
populare.

Luptei eroice a lui Fidel 
Castro și a tovarășilor săi i se 
conferă contururi de legendă. 
Reporterul știe să învie epi
soadele devenite istorice. Ne
închipuit de temerara debar
care pe pămîntul Cubei a 
citorva viteji este evocată în 
secvențe de film.

Extraordinara tenacitate a 
luptătorilor revoluționari, ho- 
tărîrea lor de a sluji neabă
tut, fără compromisuri cauza 
poporului, i 
entuziast al 
țăranilor au

Priveliștea 
inundată de 
citor, robust. Aici 
observația directă a reporte
rului. Pretutindeni, el remar
că animația unui popor des
cătușat, pornit să-și valorifi
ce talentele și energiile.

transmise nu 
consemnare 

de date. Re
au semnalat

sprijinul devotat, 
muncitorilor și 

pregătit victoria. 
; noii Cube este 

un soare strălu- 
intervine

Scriitorul stăruie firesc asu
pra sentimentului de solida
ritate internaționaliști. De 
fapt, peisajele transformărilor 
revoluționare îi amintesc 
continuu de imaginile patriei 
sale socialiste. Revine în de
cursul călătoriei, descripția 
manifestațiilor populare. Mul
țimea colorată, vie, fremătă
toare, veselă se scurge spre 
marea esplanadă străjuită de 
monumentul lui José Marți. 
Capul spiritualizat al gîndito- 
rului revoluționar cub an pare 
că se înclină în fața rîndu- 
rilor clocotitoare. O mare de 
capete, de stegulețe cubane, 
de batiste, de pălării care se 
agită, freamătul mulțimii, 
pânzele drapelelor care bat în 
vîntul dimineții, zîmbetul pe 
fețele oamenilor — exprimă 
elanul revoluționar, familiar 
scriitorului participant la 
imensele demonstrații, în zilele
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de sărbătoare, din țară. Din 
comuniunea de idealuri se 
naște în toate orașele prie
tenia strînsă între oaspeți și 
populația cubană.

Ceea, ce predomină în in
stantaneele culese de reporter 
este imaginea voinței explo
zive a Cubei. Scriitorul a fost 
receptiv in special la ne
număratele exemple de abne
gație și energie constructivă. 
La o școală de artilerie vin 
300 de tineri muncitori volun
tari. Verificarea se face prin- 
tr-un marș de peste 60 kilo
metri „Cea mai bună benzină 
este entuziasmul, spune di
rectorul școlii. Se pot face 
mulți kilometri fără să bei, 
fără să mănînci, și fără să 
dormi, cînd în fiecare piept 
bate idealul revoluției“. Sînt 
înregistrate roadele avîntului 
mobilizator. Un oraș nou: 
Nuevo Vista Alegre. Străzi 
largi, asfaltate, case mici viu 
colorate, grădinițe cu flori, 
echilibru și armonie, un ta
blou tonic și optimist. De două 
ori pe săptămînă se dă film 
gratuit, s-a ridicat o școală 
nouă, un club, o bibliotecă, 
un salon pentru televiziune. 
De curățenia noului oraș se 
îngrijesc locuitorii Și totul 
strălucește.

De unde provine puternicul 
elan general ? Din coeziunea 
între popor și conducătorii re
voluției, arată scriitorul. As
cultând mișcat o cuvîntare a 
lui Fidel Castro, Titus Popovici 
constată, privind în jurul său, 
forța ei de înrîurire. Perioa
dele sînt vaste, dar de o per
fectă rotunjime, vocea aspră 
vibrează profund ca o coardă 
gravă, întinsă la maximum, 
discursul întreg este o uriașă 
transfuzie. Poporul gîndește 
la fel și reacțiile sale sînt nă
valnice, 
festații, 
trînă, o 
ani, s-a 
primit diploma de absolvire a 
cursului de alfabetizare. Pe 
urmă s-a îndreptat spre o ta
blă și cu litere foarte mari și 
nițel tremurate a scris

„Querido Fidel' (Dragă Fi
del).

Pe Titus Popovici care ex
clamă : „Caldă, apropiată și 
dragă fantezie latină!“ sono
ritatea și plasticitatea cuvin
telor auzite îl impresionează, 
îl vrăjesc cu fascinația lor. 
Sînt intercalate mereu în în
semnări pentru păstrarea au
tenticității expresii elocvente, 
retransmise aidoma, care spo
resc puterea de sugestie a 
ideilor. Ca să ilustreze însem
nătatea experienței trăite aco
lo, scriitorul se referă la în
trebarea pe care i-a adresat-o 
un muncitor din Cuba: 
— „Es verdad que un pedazo 
de cozazon se le quedo aqui ?“ 
(Este adevărat că o bucățică 
din inima dumitale a rămas 
aici ?). Răspunsul îl consti
tuie, după cum mărturisește 
autorul, însăși cartea. Vene
rația poporului față de unul 
dintre conducători, Camilo 
Cienfuegos, prăbușit cu avio
nul în Ocean, reiese din îm
prejurarea relatată: toți lo
cuitorii Cubei au aruncat o 
floare roșie în mare și în timp 
de cîteva zile vasele au intrat 
în portul Havanei străbătând 
un covor de flori legănate 
ușor de valuri. Lucrurile sînt 
sintetizate în inscripția: „una 
fior para Camilo“.

După ce colindă splendide 
regiuni, Titus Popovici își ex
primă regretul de a nu fi poet 
spre a cînta virila grație a 
orgoliosului zbor al vulturi
lor, „las auras tinosas“, ful
gerul zvelt al palmierilor, „las 
palmas reales“. La farmecul 
melodios al cuvintelor, adaugă 
cugetarea gînditorului revolu
ționar cuban Marți, invocat 
în aceste pagini de multe 
ori ; „Hemos de poner la jus- 
ticia tan alta como las palmas“ 
(Trebuie să punem dreptatea 
tot atît de sus cît se înalță 
palmierii). Răscolitor răsună 
vorbele (alese pentru expresi
vitatea și pentru capacitatea 
lor de a ne transpune în at
mosfera locală) cînd ele des- 
tăinuie voința de luptă a po
porului, decis să nu permită 
invazia imperialiștilor, sabo
tajul contrarevoluției. O fată 
de 17 ani, cu dinții albi, cu 
un suris cuceritor îi declară 
scriitorului:

„Lucharemos con los dien- 
tes, eon las nas". (Vom lupta 
cu dinții, cu unghiile).

Însemnările începute odată 
cu decolarea avionului din pa
trie, întrerupte, cum am ară
tat, de dese referințe istorice, 
geografice, dezvoltate mai ales 
acolo unde călătorul a zăbovit 
și a contemplat locurile și 
oamenii, se încheie cu întoar
cerea în țară.

Note de drum ? Nu numai 
atît. O caldă și vibrantă măr
turie de adeziune la eroismul 
cuban, pe care Titus Popovici 
s-a străduit să-l prezinte cit 
mai autentic și cît mai ex
presiv.

S. DAMIAN

în cadrul unei mani- 
o femeie foarte bă- 
femeie de o sută de 
urcat la tribună și a

Anunț

Centrul școlar forestier Timișoara
Pădurea Verde

ANUNȚĂ t
Școala profesională de pădurari de vînătoare — recru

tează elevi absolvenți ai școlilor de 7 ani, cu stagiul militar 
satisfăcut, pînă la vîrsta de 35 ani, din regiunile : Argeș, 
Banat, București, Crișana, Dobrogea. Hunedoara, Oltenia, 
Ploiești.

Școala profesională de pădurari — recrutează elevi absol
venți al școlilor de 7 ani cu stagiul militar satisfăcut, pînă 
Ia vîrsta de 35 ani din regiunile Banat, Oltenia, Argeș.

înscrierea elevilor la ambele școli se face prin întreprinde
rile forestiere din regiunile respective pînă la data de 1 sep. 
temprie 1962.

Se asigură elevilor, pe toată perioada școlarizării, echipa
ment și întreținere gratuită.

Școala tehnică de personal tehnic, specialitatea silvicul
tură — recrutează elevi absolvenți al școlilor medii de cul
tură generală cu sau fără examen de maturitate în vîrstă 
de 17—25 ani din regiunile : Banat, Crișana, Hunedoara, 
Maramureș.

înscrierea se face prin întreprinderile forestiere din regiu
nile respective pînă la data de 24 septembrie 1962.

Centrul școlar are internat și cantină în incinta școlii.
Durata de școlarizare la toate școlile centrului școlar 

este de 2 ani.

tarea elevilor în afara școlii și in
fluența pe care o exercită familia 
asupra lor. Noi am sesizat faptul 
că elevul Gheorghiu Eugen își 
schimbă foarte mult atitudinea și 
modul de comportare în prezența 
mamei sale. Am atras atenția to
varășei profesoare Heracleea Ghe
orghiu asupra acestui fapt și am 

sfătuit-o să-l transfere la altă școa
lă, deoarece copilul lăsa să se în
țeleagă în anumite împrejurări că 
are o situație favorizată. Consi
derăm că articolul ridică un aSpect 
educativ destul de serios și anu
me, îngăduința exagerată pe care

și prieteni
Mihai Gheorghiu. Considerînd în- 
tîmplarea relatată de reporterul 
nostru și concluziile ce se des
prind din aceasta, ca fiind juste 
și pline de învățăminte pentru pe
dagogi și părinți, conducerea Șco
lii medii nr. 36, ne scrie urmă
toarele :

„Cu toate că cei mai mulți elevi 
au o conduită corectă, corespunză
toare educației ce o primesc în 
școală și în familie, mai există, 
totuși cazuri asemănătoare cu cel 
al lui Gheorghiu Eugen. Pentru a- 
ceasfa, articolul este un semnal 
și în același timp un îndemn de a 
urmări cu toată atenția compor-

acordă copiilor lor unii părinți. 
Această manieră de a arăta dra
gostea față de copii este dăună
toare, și ea s-a manifestat nu 
numai la tovarășa profesoară 
Gheorghiu, 
alți părinți.
redă fapte concludente, cunoscute 
în colectivul 
hotărît
unui consiliu pedagogic, 
apoi
U.T.M.
rat cu
fesoară 
înțeles 
mit prin intermediul acestui arti-

ca mamă, dar și la 
Pentru că articolul

școlii noastre, am 
să-l prelucrăm în cadrul 

să fie 
discutat în organizațiile 
pe clase și într-un lecto- 
părinții. 
Heracleea Gheorghiu, 
sprijinul

Tovarășa pro-
a

ce l-a pri*

col și, pe lîngă atenția ce o va 
acorda în viitor copilului său, este 
de acord să-l transfere la o altă 
școală".

O asemănătoare autocritică, 
dublată însă de numeroase rectifi
cări, explicații și justificări, con
ține și scrisoarea părinților Mihai 
Gheorghiu, contabil, și Hariclea 
Gheorghiu, profesoară. Dincolo de 
acestea rămîne însă clar, că cei 
doi părinți au primit, cu inima cam 
strînsă, dar totuși, au primit aju
torul colectivității.

Ceea ce era mai important însă, 
s-a produs. Pînă să apară în pa
ginile ziarului nostru, Gheorghiu 
Eugen era fiul unei singure fami
lii. O dată încredințată colectivi
tății, problema sa i-a adus nenu
mărați părinți, și prieteni. Un 
caz în aparență banal, mărunt, 
dar cîtă preocupare din partea a- 
tîtor oameni care pînă acum cre
deau că nu se cunosc unul pe al. 
ful, care poate se considerau stră
ini. Și iată-i pe toți, din cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării, dez- 
bătînd cu dragoste și pasiune, dar 
mai ales cu grijă părintească, 
unul și același lucru : cum poate 
fi ajutat să se îndrepte unul din 
cei 17 000 000 de cetățeni ai pa
triei noastre, cum poate fi spri
jinită o mamă și, în același timp, 
o profesoară în misiunea ei de pă
rinte și de pedagog î

Sîntem o singură familie, și ca 
în orice familie sănătoasă, fiecare 
membru, „trebuie să răspundă 
pentru atitudinea sa oriunde și 
oricînd", cum scrie un cititor.

La Centrul școlar agricol 
din comuna Brăne.ști, raio
nul Lehliu, regiunea Bucu
rești, se primesc înscrieri 
cu actele necesare pînă la 
30 august la următoarele 
profile de școli:

1. La Școala tehnică ve
terinară de 4 ani — se pri
mesc candidați în anul I 
— absolvenți ai școlilor de 
7 ani cu vîrsta între 14— 
17 ani.

2. La Școala tehnică a- 
gricolă de 4 ani se primesc 
înscrieri în anul II — pro
movați! anului II de Ia 
școlile profesionale agrico
le care nu au depășit vîr
sta de 25 ani.

Școlile sînt mixte, iar 
întreținerea și școlarizarea 
sînt complet gratuite.

Școala de meserii
Focșani 
anunță

Școala de meserii din 
Focșani anunță că înscrie
rile pentru examenul de 
admitere, se fac pînă la 
30 august 1962, pentru ur
mătoarele meserii:

— lăcătuși mecanici
— croitori confecții pen

tru femei, copii și lenjerie
■— gospodărie
— tâmplari de mobilă și 

articole tehnice
— dogari
Acte necesare :
— certificat 

(copie)
— certificat 

elementare (original)
— certificat de sănătate
— declarație tip din care 

să rezulte starea materială 
a părinților.

Examenul începe la 1 
septembrie 1962. Orice alte 
amănunte se pot lua de la 
secretariatul școlii din str. 
Ștefan cel Mare nr. 12.

de naștere

de 7 clase

ȘCOALA POPULARĂ 
DE ARTĂ

ANUNȚĂ
înscrierile pentru exame

nul de admitere în anul 
școlar 1962/19G3 la secțiile : 
actorie, regie, canto, instru 
mente muzicale și arte plas
tice se primesc pînă Ia 
august a.c. la 
școlii din str. 
nr. 100.

între 15—31 
loc cursuri de

Informații 
la telefon 23.68.08.

31
secretariatul 
Cuza Vodă

august au 
pregătire, 
suplimentare



ÎN PRAGUL DESCHIDERII
NOULUI AN DE INVATAMINT

POLITIC U. T. M.

PREGĂTIRI
Șl PERSPECTIVE

ontinua îmbunătă-
I țire a calității în- 

vățămîtitului poli
tic constituie o 

| principală preocu- 
' pare a Comitetu

lui raional U.T.M,
Gurahonț. Măsurile de curînd 
stabilite în vederea deschide
rii noului an de învățămînt 
au ca scop generalizarea și 
punerea în valoare a expe
rienței bune dobîndită de 
cercurile fruntașe, creșterea 
numărului de cursanți, selec
ționarea și buna pregătire a 
propagandiștilor. Spre aceste 
probleme au fost orientate în 
primul rînd adunările genera
le ale organizațiilor de bază 
U.T.M. în care s-a analizat 
desfășurarea învățămîntului 
politic U.T.M. Aici s-au sta
bilit totodată măsurile pentru 
înlăturarea neajunsurilor con
statate și îmbunătățirea des
fășurării învățămîntului poli
tic al U.T.M. în noul an. Cî- 
teva din aceste măsuri meri
tă o deosebită atenție.

S-a constatat că în noul an 
de învățămînt e necesar să 
se pună un mai mare accent 
pe actualizarea lecțiilor, pe 
expunerea lor într-o strînsă 
legătură cu sarcinile economi
ce locale. Fiecare lecție va fi 
însoțită de materiale ilustra
tive, în scopul fixării cunoș
tințelor. Se vor organiza, de 
asemenea, mai multe vizite, 
excursii, întîlniri cu activiștii 
de partid și de stat, cu frun
tași în producție etc.

In planurile de măsuri ale 
organizațiilor de bază U.T.M., 
întocmite sub îndrumarea și 
cu sprijinul comitetului raio
nal U.T.M.. sînt înscrise sar
cini privind asigurarea unor 
scurte expuneri, accesibile 
cursănților și care să cuprin
dă o tratare corespunzătoare 
a problemelor esențiale. Pla
nurile cuprind și alte preve
deri importante. Obligativita
tea participării membrilor din 
comitetele și birourile organi
zațiilor de bază U.T.M. la ex
punerea lecțiilor și la ședin
țele de discuții care au loc în 
cercuri, definitivarea planului 
de seminarii în ședințe ale co
mitetelor sau birourilor orga
nizațiilor de bază sînt numai 
cîteva din acestea. O parte 
din măsurile preconizate deja 
au fost înfăptuite. încadrarea 
tinerilor într-o formă sau alta 
de învățămînt s-a făcut după 
preferințe, pe baza unor dis
cuții individuale, potrivit cu 
pregătirea politică și cultura
lă a cursănților. Respectarea 
acestui principiu a sporit in
teresul tinerilor pentru învă
țămînt, a ridicat răspunderea 
organizațiilor de bază U.T.M. 
pe linia îndrumării tinerilor 
spre cercurile solicitate. Nu
mai în cîteva săptămîni s-au 
purtat discuții cu peste 3 000

de tineri cursanți, înscriși 
32 de cercuri „Să ne cunoaș
tem patria socialistă* și „Sta
tutul U.T.M.“.

în organizarea șl conduce
rea învățămîntului, un rol im
portant îl are justa selecțio
nare a propagandiștilor, pre
gătirea lor. Comitetul raional 
U.T.M. a dovedit multă răs
pundere în rezolvarea acestei 
probleme. Toți cei 99 de pro
pagandiști, selecționați în or
ganizațiile U.T.M. pe baza în
drumărilor și a ajutorului co
mitetului raional sînt fruntași 
în muncă, exemple în pregă
tirea politică și în instruirea 
profesională.

După selecționarea și 
confirmarea propagandiștilor, 
principala atenție a comitetu
lui raional s-a îndreptat spre 
pregătirea lor. Un număr de 
75 de propagandiști, din rîn- 
dul celor cu mai puțină ex
periență în această muncă, au 
frecventat cursurile de pregă
tire, cu o durată de 10 zile, 
la centrul de regiune. Ceilalți 
propagandiști vor fi pregătiți 
în cadrul cursurilor organiza
te de către comitetul raional 
al U.T.M. Apoi, în tot cursul, 
anului, propagandiștilor li se 
vor crea toate posibilitățile de 
a participa în cadrul progra
mului de instruire de la cabi
netul comitetului raional de 
partid. Atît la cabinetul comi
tetului raional de partid, cît 
și prin discuții cu membrii 
din biroul comitetului raional, 
cu activiștii 
fi sprijiniți 
conspectelor, 
desfășurarea 
convorbirilor, 
nor teze teoretice, a documen
telor de partid. Propagandiș
tii vor audia în acest an mai 
multe conferințe, vor partici
pa la schimburi de experien
ță, în cadrul cărora vor fi 
prezentate lecții model, con
sultații, se vor dezbate proble
me metodologice, de folosire 
a bibliografiei și cele privind 
metodele de documentare.

Valea lalomifei — în Bucșgi.

Vizitele delegației parlamentare belgiene
In zilele de duminică și luni 

delegația de deputafi și senatori, 
membri ai grupului parlamentar 
belgiano-romîn, în frunte cu Ed- 
mond Machfens, însoțită de de
putății Alexandru Boabă, Cornel 
Burtică, Petre Drăgoescu, C. Pa- 
raschivescu-Eălăceanu și de depu
tatul Petre Nicolae, președintele

Sfatului popular al orașului Con
stanța au vizitat Delta Dunării, 
G.A.S. Murfatlar și G.A.C. „23 
August“,

Luni seara, parlamentarii bel
gieni au asistat la un spectacol 
folcloric în sala Teatrului de sfat 
din orașul Constanța.

(Agerpres)

Terenuri redate agriculturii

TELEGRAM E
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romln, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
Dragi tovarăși,

în numele întregului popor coreean și al nostru personal 
vă exprimăm dv și, în persoana dv, poporului frate romîn pro
funde mulțumiri pentru urările cordiale pe care le-ați adresat 
cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a eliberării Coreei.

Relațiile frățești statornicite între popoarele țărilor noastre, 
strîns unite prin comunitatea de idei și de țeluri în marea 
familie a lagărului socialist, se întăresc și se dezvoltă pe zi 
ce trece în lupta comună împotriva politicii agresive a impe
rialiștilor americani, pentru triumful marii opere a păcii și 
socialismului, ceea ce contribuie la grăbirea construirii socialis
mului în țările noastre și la întărirea unității și coeziunii lagă
rului socialist.

Vă dorim din inimă, dv și poporului frate romîn, noi succese 
în lupta pentru grăbirea construirii socialismului în țara dv., 
pentru o pace trainică în Balcani și în întreaga lume.

KIM IR SEN
Președintele Comitetului 

Central al Partidului 
Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de 
Miniștri al R. P. D. Coreene

Phenian, 25 august 1962

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene

I-Yrpipntpi cnlo

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a eliberării naționale 
a poporului romîn trimitem Excelenței Voastre, în numele 
poporului și guvernului revoluționar al Cubei și al nostru per
sonal, felicitările noastre cele mai călduroase.

Insurecția armată de la 23 August, organizată și condusă 
de Partidul Comunist Romîn, în frunte cu conducătorul său 
de prestigiu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a lichidat dictatura 
militară antonesciană vîndută hoardelor barbare naziste care 
ocupau țara și participarea Romîniei la războiul antisovietic, 
determinînd intrarea sa în coaliția antifascistă în frunte cu 
glorioasa Uniune Sovietică și începutul revoluției populare care 
a construit o viață nouă și fericită pentru eroicul popor romîn.

Exprimăm urări ca solidaritatea și colaborarea dintre 
popoarele cuban și romîn să se consolideze și să se întărească 
în interesul efortului comun pentru construirea unei societăți 
socialiste, al apărării păcii în lume și al solidarității cu toate 
popoarele care luptă pentru independența și autodeterminarea 
lor națională, împotriva dușmanului comun — imperialismul.

Vă transmitem încă o dată expresia celei mai înalte con
siderații.

Dr. OSVALDO DORTICOS Comandant
TORRADO FIDEL CASTRO RUZ

președintele Republicii prim-ministru al guvernu-
Cuba Iui revoluționar

Havana

salariați ei vor 
la întocmirea 
pregătirea și 

seminariilor și 
în însușirea u-

P. LUNGU

Anul acesta, în fiecare raion 
din regiunea București, s-au 
constituit colective de specialiști 
care au studiat folosirea cu 
randament sporit a terenurilor 
slab productive sau nefolosite. 
Astfel, în regiune au fost iden
tificate aproape 9 700 ha ocu
pate cu pășuni slab productive, 
vii cu viță hibridă, livezi pară- 
ginite, păduri, tufișuri și mără- 
cinișuri, drumuri inutile, vetre 
de sat și suprafețe virane etc. 
Din acestea au fost puse în cul
tură 4 767 ha și însămînțate în 
mare parte cu plante furajere. 
Colectiviștii din Călinești, raio
nul Alexandria, de exemplu,

care au desțelenit acum doi ani 
o suprafață de 27 ha teren con
siderat complet neproductiv, au 
realizat anul trecut producții de 
porumb de cîte 3 000 kg boabe 
la hectar, iar anul acesta au re
coltat producții bune de grîu.

Cele mai mari suprafețe au 
fost puse în cultură in raionul 
Fetești, 1 113 ha și în raioanele 
Giurgiu, Slobozia, Roșiori de 
Vede și Urziceni — cîte 500-700 
ha. In regiune acțiunea de iden
tificare și punere în cultură de 
noi terenuri nefolosite pînă a- 
cum este în plină desfășurare.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Marți dimineață, la Amba

sada R. D. Germane la Bucu
rești a avut loc o conferință 
de presă.

Karl Kormes, consilier co
mercial, a vorbit despre a- 
propiata deschidere a Tîrgului 
de toamnă 1962 de la Leipzig.

★
Duminică seara a sosit în 

Capitală scriitorul englez Gra
ham Greene, care ne va vizita 
țara timp de două săptămîni, 
la invitația Uniunii Scriitori
lor din R. P. Romînă.

(Agerpres)

Tînăra filatoare Lucreția Holban de la întreprinderea „Țesătura“ din lași »-a întors de curînd de 
la Festivalul de la Helsinki. în fiecare pauză și după orele de producție ea povestește tovarăși

lor de muncă aspecte de la marea întîlnire a tineretului lumii.
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Metalurgîștii tîrgovișteni 
și productivitatea muncii

(Urmare din pag. a l-a) 

mite ștrangulări. Din această 
cauză exista pericolul ca ate
lierul de finiție să nu poată 
să-și desfășoare activitatea în 
bune condițiuni.

Colectivul a căutat să găsea
scă cauzele. S-a constatat ast
fel că „gîtuirea“ în producție 
era cauzată de faptul că sin
gurul cuptor din atelierul tra
tamente folosit la operația 
de normalizare după călire 
era prea mic. Piesele care 
erau supuse acestei operații 
trebuiau să aștepte mai mult 
timp decît cel prescris în fișa 
tehnologică. S-a discutat mult 
despre acest lucru. în consfă
tuirile de producție, în adu
nările generale U.T.M., tine
rii au făcut propuneri pentru 
rezolvarea problemei respec
tive. Și așa cum este și fi
resc atunci cînd există preo
cupare se găsesc și soluții. 
Problema a fost rezolvată 
prin adaptarea unui cuptor,

SECȚIA I -•

A fost cea de-a doua secție 
vizitată. Specificul său de lu
cru este în multe privințe a- 
semănător cu cel al secției a 
IlI-a mecanică-racorduri spe
ciale. în ambele secții volu
mul cel mai mare de lucrări 
îl constituie prelucrările me
canice. Ambele au fost înze
strate cu utilaj modern de 
înaltă productivitate. Și to
tuși rezultatele obținute de 
colectivele celor două secții 
sînt situate la poli diferiți. 
Iată numai cîteva exemple.

Aici cel mai mare indice de

existent în atelier, care s-a 
reamenajat în acest scop. Prin 
punerea în funcțiune a ace
stui cuptor s-au eliminat 
complet strangulările în pro
ducție, jar atelierul de finiție 
primește ritmic lotul de pie
se necesare prelucrării.

Cîte neajunsuri nu provoa
că într-un atelier de prelu
crare la cald încărcarea cup
toarelor. S-a calculat de 
exemplu că pentru încărcarea 
unui cuptor unde se încălzesc 
piesele pentru călire, doi 
muncitori pierd în fiecare zi 
în medie 50—60 de minute. 
Iată o rezervă de creștere a 
productivității muncii, și-au 
spus muncitorii. După multe 
frămîntări, s-a găsit o soluție 
de rezolvare și pentru această 
problemă. S-a construit o 
platformă la gura cuptorului 
acționată cu aer comprimat 
cu ajutorul căreia se scurtea
ză durata de încărcare a cup
toarelor cu peste 50 la sută.

MECANICĂ
utilizare a mașinilor obținut 
în acest an nu a depășit 53 
la sută. Există un decalaj 
prea mare între rezultatele 
obținute de către cele trei 
schimburi. Multe mașini nu 
sînt folosite la întreaga lor 
capacitate. Absențele nemoti
vate reprezintă o cifră destul 
de mare. Numai în luna iulie, 
numărul absențelor a fost de 
peste 800 ore. De asemenea 
volumul remanierilor se men
ține ridicat. Față de această 
situație apare foarte ciudată 
părerea șefului secției, un tî-

năr inginer, cum că remanie
rile n-ar constitui o problemă 
prea importantă. Așa să stea 
oare lucrurile? Să vedem. 
Dintr-un calcul sumar reiese 
că în timpul (numărul de 
ore) folosit în luna iulie pen
tru remanieri șe putea mon
ta complet o pompă triplex, 
unul dintre produsele confec
ționate aici. Iată dar că re
manierile nu sînt chiar lu
cruri mărunte că ele scad 
productivitatea muncii și în
carcă prețul de cost al produ
selor. Sînt lucruri cunoscute 
dar față de care nu s-au luat 
măsuri concrete, eficace. Sar
cina de creștere a productivi
tății muncii nu a fost îndepli
nită în această secție în nici 
una din lunile care au tre
cut. Pe șapte luni indicele 
productivității muncii a ajuns 
la 98,2 la sută la atelierele 
prelucrătoare și 95,8 la sută 
la atelierele de montaj.

Deși se cunoaște că de mul
tă vreme atelierul de montaj 
își desfășoară activitatea mai 
mult în salturi, că în lipsă de 
piese pentru montaj lucrările 
sînt înghesuite spre sfîrșitul 
lunii, (și aceasta are reper
cusiuni asupra calității mai 
ales) nu s-au luat măsuri 
care să ducă la înlăturarea a- 
cestei deficiențe. Din această 
cauză nici nu s-a creat un 
decalaj între atelierele prelu
crătoare în ordinea succesiu
nii asamblării lor. Acest lu
cru se face destul de rar și 
atunci cînd se face nu se ține 
cont de volumul de lucru pe 
care-1 necesită fiecare. Ordi
nea firească ar trebui să fie 
ca piesele cu un volum de 
lucru mai mare, să fie exe
cutate mai din vreme, creîndu- 
se astfel decalajul necesar

unei desfășurări normale a 
ciclului de fabricație. Comi
tetul organizației U.T.M. din 
această secție, deși a cunos
cut și el aceste lucruri, s-a 
dovedit lipsit de inițiativă, de 
operativitate. în adunările ge
nerale U.T.M. în loc să se dis
cute despre probleme legate 
de contribuția tinerilor la îm
bunătățirea calității, la crește
rea productivității muncii, ti
nerii s-au pierdut în proble
me mărunte, care puteau fi 
rezolvate pe alte căi. Nu a 
existat o muncă de perspec
tivă prin care să se fi urmă
rit îndeaproape problemele 
de producție.

Este adevărat că însuși co
mitetul U.T.M. din uzină s-a 
mulțumit cu o astfel de stare 
de lucruri. în planul său de 
muncă nu au fost trecute ac
țiuni care să fi dus la antre
narea activă a tinerilor din 
uzină, la creșterea producti
vității muncii, la îndeplinirea 
tuturor sarcinilor de plan.

★
Două secții, cu aceleași con

diții dar cu rezultate diferite. 
La Uzina de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște productivitatea 
muncii este rămasă încă în 
urma cerințelor. Posibilități 
pentru realizarea și creșterea 
acestui important indice de 
plan există în uzină. Se cere 
însă ca atît conducerea tehni- 
co-administrativă cît și comi
tetul sindicatului și comitetul 
U.T.M. să mobilizeze întregul 
colectiv Ia mai justa folosire 
a timpului productiv, a mași
nilor și agregatelor, Ia însu
șirea și aplicarea procedeelor 
moderne de lucru, la descope
rirea șl valorificarea rezerve
lor interne.

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Poporul și Guvernul Republicii Indonezia mi se alătură în 
a transmite Excelenței Voastre și prin dv. poporului romîn 
felicitările cele mai sincere și cordiale cu prilejul sărbătorii 
naționale a Romîniei.

Mă folosesc de acest prilej pentru a adresa Excelenței Voa
stre cele mai bune urări pentru noi succese în construirea mai 
departe a socialismului în Romînia, pentru fericirea și bună
starea personală a Excelenței dv. și pentru prosperitatea po
porului romîn.

SUKARNO
președintele Republicii Indonezia

Djakarta

Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul sărbătorii naționale, a 18-a aniversare a elibe
rării țării de către glorioasa Armată Sovietică, adresăm poporu
lui romîn frate cele mai călduroase felicitări și cele mai bune 
urări de mari succese în construcția socialistă a țării.

Ne exprimăm convingerea că vechea prietenie care leagă am
bele noastre popoare frățești și aliate și care se bazează pe 
principiile nemuritoare ale marxism-leninismului va trăi în 
veci, se va întări necontenit tot mai mult pentru binele lor 
comun, pentru binele lagărului socialist și al păcii în Balcani 
și în întreaga lume.

Prezidiul Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

Tirana

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

In numele meu personal și în numele colegilor mei, membri 
ai Consiliului Suveranității, transmit Excelenței Voastre și po
porului romîn prieten, felicitările cele mai călduroase cu oca
zia zilei eliberării. Urăm Excelenței Voastre și poporului romîn 
progres continuu și prosperitate.

MOHAMMED NAJIB AL RUBEI 
președintele Consiliului Suveranității 

al Irakului
Bagdad

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

In numele popoarelor din Iugoslavia și al meu personal vă 
adresez, cu prilejul sărbătorii Republicii Populare Romîne, cele 
mai frumoase felicitări și sincere urări pentru bunăstarea po
porului romîn și fericirea dv. personală.

IOSIP BROZ TITO 
președintele R. P. F. Iugoslavia

Telegrama ministrului S.V.A. la București

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit o telegramă din 
partea ministrului S.U.A. la 
București, William A. Craw-

ford, îq care acesta transmite 
poporului romîn, în numele 
președintelui și poporului Sta
telor Unite ale Americii, urări 
de bine cu ocazia zilei de 23 
August
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Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne 
adresez Excelenței Voastre cele mai bune felicitări.

Ankara

CEMAL GÜRSEL 
președintele Republicii Turcia

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei rog pe Excelența 
Voastră să accepte urările sincere pe care le exprim pentru 
fericirea dv. personală și pentru prosperitatea Romîniei.

Atena

PAUL 
regele Greciei

Excelenței sale 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia sărbătorii naționale, vă trimit cele mai bune urări 
pentru fericirea și prosperitatea poporului romîn.

JULIANA 
regina Olandei 

Haga

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul celei de a 18-a aniversări a eliberări Romîniei, 
vă adresăm în numele Partidului Poporului și al Guvernului 
din Guineea sincere felicitări. Transmitem cele mai bune urări 
de sănătate Excelenței Voastre și urăm un viitor luminos 
curajosului popor romîn, ale cărui eforturi pentru reconstrucția 
țării le salutăm.

Cu înaltă considerațiune, 
SEKU TURE, 

președintela Republicii Guineea 
Conakry
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Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ . 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, rog pe Exce
lența Voastră să primească viile mele felicitări, precum și 
cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului romîn.

URHO KEKKONEN 
președintele Republicii Finlanda 

j Helsinki

—

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia aniversării eliberării Romîniei, am fericirea să 
adresez Excelenței Voastre, în numele meu și al poporului 
din Izrael, sincere felicitări și cele mai bune urări pentru feri
cirea dv. personală și a poporului romîn.

IZHAK BEN-ZWI 
președintele Izraelului 

Jerusalem

F vrplpntpi cnlp
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, vă adresez, Dom
nule președinte, urările mele cele mai bune pentru prosperi
tatea Romîniei și pentru fericirea dv. personală.

Stockholm

GUSTAV ADOLF 
regele Suediei

Ppnfpî snip
Președintelui GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București

Cu prilejul sărbătorii dv. naționale, transmitem felicitările 
noastre călduroase și urările noastre cele mai bune pentru 
fericirea personală a Excelenței Voastre și bunăstarea țării dv.

HAILE SELASSIE
( împăratul Etiopiei

Addis Abeba

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, vă transmit, 
în numele meu personal și în numele poporului cipriot, feli
citările cele mai cordiale Și urările cele mai călduroase pentru 
fericirea dv. personală, progresul și prosperitatea poporului dv.

Arhiepiscop MAKARIOS 
președintele Republicii Cipru 

Nicosia

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Ro
mîne, vă rog. domnule președinte, să acceptați sincerele mele 
felicitări și toate urările mele pentru fericirea și prosperitatea 
poporului romîn.

Copenhaga

FREDERIK 
regele Danemarcei

Excelenței sale
Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul zilei eliberării Romîniei, am marea plăcere să 
adresez Excelenței Voastre felicitările mele călduroase și 
urările cele mai bune pentru fericirea dv. personală și pentru 
prosperitatea poporului dv.

Tokio
HIROHITO 

împăratul Japoniei



TRATATIVELE
PENTRU DEZARMARE

DE LA GENEVA
GENEVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : In ședința 
din 27 august a Comitetului 
celor 18 țări pentru dezarma
re, delegațiile S.U.A. și An
gliei au prezentat două pro
iecte de tratat. Unul dintre a- 
cestea zădărnicește înțelegerea 
cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare în orice 
tară, iar cel de-al doilea ur
mărește legalizarea experien
țelor subterane, continuarea 
cursei înarmărilor nucleare.

In primul proiect de tratat 
sînt formulate propunerile a- 
mericane, deja cunoscute, în 
problema încetării exploziilor 
nucleare. După cum a subli
niat în declarația sa reprezen
tantul S.U.A.. A. Dean. prin
cipala trăsătură a acestui pro
iect constă în cererea cu pri
vire la inspecția obligatorie 
la fata locului, adică aceeași 
cerere neîntemeiată care a 
dus în impas tratativele cu 
privire la încetarea experien
țelor.

A. Dean. iar apoi J. Godber, 
au declarat că dacă nu se va 
reuși să se ajungă la un acord

Declarația comună 
a lui Kennedy și Macmillan

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— TASS transmite : In S.U.A. 
și Anglia a fost dată publici
tății simultan declarația co
mună a președintelui S.U.A., 
Kennedy, și a primului mi
nistru al Marii Britanii, Mac
millan, în legătură cu propu
nerile anglo-americane pri
vind proiectele de tratat în ve
derea încetării experiențelor 
nucleare.

In declarație se arată că

Dedesubturile 
vizitei lui Thorneycroft 

in S.U.A.
LONDRA 27 (Agerpres). — 

Comentînd apropiata vizită la 
Washington a ministrului de 
război al Angliei, Thorney- 
croft, observatorul militar al 
ziarului „Sunday Telegraph“, 
A. Rowen, comunică că, în 
cadrul tratativelor cu McNa
mara, Thorneycroft va discu
ta problemele colaborării an- 
glo-franceze în domeniul înar
mărilor nucleare. „Scopul, 
scrie Rowen. constă în a afla 
părerea S.U.A. în legătură cu 
furnizarea de date secrete 
despre bomba cu hidrogen 
engleză, Franței“, întrucît în 
prezent Anglia nu poate face 
acest lucru în virtutea acor
dului anglo-american cu pri
vire la schimbul de informații 
nucleare. Va fi nevoie de o 
nouă lege americană pentru 
ca acest lucru să devină po
sibil.

Potrivit părerii observato
rului, se pregătește un acord 
tripartit pe baza căruia An
glia va putea reduce cheltuie
lile președintelui de Gaulle 
pentru producția materialelor 
și armamentului nuclear, care 
depășesc suma de 600 milioa
ne lire sterline, fumizîndu-i 
datele necesare pentru organi
zarea mai rapidă și mai ief
tină a acestei producții. A- 
ceasta ar fi un fel de „plată" 
pentru primirea Angliei în 
Piața comună, scrie el. Planul 
prevede, de asemenea, că 
S.U.A. vor stabili obiectivele 
pentru toate forțele armate 
nucleare occidentale în cazul 
unui război general.

Din articol rezultă că Anglia 
și S.U.A. nu intenționează de 
loc să se împotrivească pla
nurilor de creare a 
nucleare franceze. Se 
scrie observatorul, că 
rul pas logic trebuie 
recunoașterea faptului că fran
cezii devin aliati nucleari, si
tuație la care au contribuit 
Statele Unite propunînd fran
cezilor 12 avioane cu reacție 
de alimentare ca ajutor pen
tru bombardierele atomice 
franceze.

forțelor 
afirmă, 

următo- 
să fie

Recunoașteri amare•t .

L
uînd cuvîntul la 26 au
gust cu prilejul unei în
truniri a Asociației na

ționale a studenților din 
S.U.A., desfășurată la Univer
sitatea de stat Ohio din ora
șul Columbus, Edith Green, 
președinta Comitetului pentru 
educație a Camerei Reprezen
tanților a S.U.A., a supus unei 
critici puternice lipsa oricărui 
sprijin față de educație din 
partea oficialităților si cercu
rilor politice din S.U.A.

„Trăim într-o țară — a spus 
Edith Green — unde nu exis
tă o preocupare reală pentru 
educație. Congresul — a adău
gat ea — aprobă fără prea 
multe obiecții față de costul 
ei uimitor legea privind chel
tuielile militare, care se ri
dică la 45 miliarde de dolari, 

atotcuprinzător, ei propun în
cheierea unui acord parțial 
cu privire la încetarea expe
riențelor numai în atmosferă, 
sub apă si în Cosmos, care să 
nu prevadă inspecția interna
țională pentru verificarea la 
■fața locului. Ei au prezentat 
proiectul unui astfel de tratat. 
In ceea ce privește experien
țele subterane, reprezentanții 
S.U.A. și Angliei au declarat 
că pot fi de acord cu înceta
rea lor numai în condițiile ac
ceptării de către Uniunea So
vietică a principiului inspec
ției obligatorii.

După ce a arătat că cele 
două proiecte prezentate de 
delegațiile S.U.A. și Angliei 
vor fi studiate, șeful delegației 
U.R.S.S., V. V. Kuzvetov a fx- 
cut cîteva observații prelimi
narii.

Primul documerit, a spus el, 
respinge complet memorandu
mul celor opt țări neutre. 
S.U.A. și Anglia nu mai con
sideră în prezent acest proiect 
nici măcar drept una din baze
le acordului, așa cum spuneau 
în ședințele anterioare. Primul

Kennedy și Macmillan „au 
dat instrucțiuni reprezentanți
lor lor de la Geneva de a 
prezenta la 27 august, în Co
mitetul celor 18 state pentru 
dezarmare, proiectul de tratat 
cuprinzînd propunerea cu pri
vire la încetarea tuturor expe
riențelor nucleare în orice me
diu, precum și proiectul de 
tratat de alternativă care pre
vede încetarea experiențelor 
în atmosferă, sub apă și în 
Cosmos".

După cum reiese din decla
rație, primul din aceste două 
proiecte reprezintă o repetare 
a vechii propuneri anglo-ame- 
ricane cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare sub 
control internațional, cu exer
citarea inspecției la fața locu
lui. In ceea ce privește „pro
iectul de alternativă“, aici nu 
figurează cererea de a se 
exercita inspecția la fața lo
cului, întrucît el se referă nu* 
mai la experiențele în atmos
feră, sub apă și în Cosmos și 
nu se extinde asupra expe
riențelor subteranei

Guvernanjii clin Republica Do
minicană încearcă să înăbușe 
prin teroare lupta patriofilor do
minicani împotriva regimului 
dictatorial, pentru libertate și 
independentă nafională. Tn fo* 
tografie: Un tînăr patriot din 
San Domingo, capitala Repu
blicii Dominicane, maltratat cu 
cruzime de polifia guvernului 

dictatorial

în timp ce alocările1 pentru în- 
vățămînt, chiar cele pe o 
scară redusă, întîmpină o o- 
poziție puternică'. D-na Green 
a declarat, de asemenea, că 
„în Statele Unite se cheltuieș
te mai mult pentru tutun și 
băuturi alcoolice decît pentru 
educație".

Referindu-se la realizările 
obținute de Uniunea Sovieti
că în domeniul educației, E- 
dith Green a spus că „U.R.S.S. 
are în prezent cel mai solid 
sistem școlar din lume". Ea a 
cerut sporirea alocărilor gu
vernamentale pentru educație 
și acordarea de împrumuturi 
studenților pentru a se putea 
întreține și universităților 
pentru construirea de săli de 
cursuri. 

proiect are drept scop să im
pună Uniunii Sovietice inspec
ția obligatorie la fața locului 
și, din acest motiv, nu poate 
sluji drept bază pentru un a- 
cord. In ceea ce privește cel 
de-al doilea document, el ur
mărește continuarea experien
țelor subterane, adică continu
area cursei înarmărilor nucle
are ?i menținerea pericolului 
unui război termonuclear. Uni
unea Sovietică este pentru în
cetarea completă a tuturor ex
periențelor — în atmosferă, 
subterane, sub apă și în Cos
mos — și este dispusă să ducă 
tratative în legătură cu con
trolul, deși este ferm convinsă 
că pentru aceste scopuri sînt 
suficiente mijloacele naționale 
de detectare. Drept bază pen
tru un asfel de tratat poate 
sluji memorandumul celor 
opt state neutre, a subliniat 
reprezentantul U.R.S.S., și 
dacă puterile occidentale do
resc într-adevăr încetarea ex
periențelor de ce să nu fie ac
ceptat acest memorandum ?

Șeful delegației U.R.S.S. a 
expus apoi poziția U.R.S.S. a- 
supra problemei cu privire la 
propunerile referitoare la re
ducerea armamentelor clasice 
în prima etapă, problemă 
aflată pe ordinea de zi a co
mitetului.

Următoarea ședință plenară 
a comitetului va avea loc la 
29 august.

11 Nu - Pietei comune ! ii
Mare miting de protest la Londra

LONDRA’ 27 (Agerpres). — 
La 26 august, în sala de con
certe „Albert-Hall", una din
tre cele mai mari săli din 
Londra, a avut loc un mare 
miting de protest împotriva a- 
derării Angliei la Piața comu
nă. Acest miting se remarcă 
prin faptul că el reprezintă 
prima încercare de a uni ac
țiunile diferitelor organizații 
politice care se pronunță îm
potriva trădării intereselor 
naționale ale Angliei. Printre 
organizațiile care au pârtiei-* 
pat la miting a fost și organi-* 
zația „Anglia înainte“, care 
face parte din partidul labu
rist, precum și q organizație 
cunoscută prin concepțiile 
sale consenyatoard „Adevăra-* 
ții thory.'j

pace si neutru care 
pentru unificarea 
patriei”.
declarație a fost

T7 roritul național de eli- 
Jj berare din Vietnamul 

de sud își propune 
drept sarcină să creeze în 
țară un guvern independent, 
iubitor de 
să lupte 
pașnică a 

Această 
făcută la 25 august în fața re
prezentanților presei acredi
tați pe lîngă centrul de presă 
al celui de-al Vll-lea Congres 
al U.I.S., de către Nguen Thi 
Bin, membră a Comitetului 
Central al ..Uniunii studenți
lor și elevilor pentru elibera
rea Vietnamului de sud”.

Vorbind despre situația în 
care se află populația Vietna
mului de sud. ocupat de colo
nialiști. Nguen Thi Bin a sub
liniat că acțiunile agresorilor 
devin din ce Un ce mai inso
lente.

In tară a fost instaurat un 
regim de dictatură fascistă și 
S.U.A. continuă să acorde a- 
jutor material și militar gu
vernului marionetă. Vorbitoa
rea a declarat că. potrivit da-

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA c București, Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteu”.

Clădirea Institutului de cercetări și proiectări carbonifere din Ka
towice (R. P. Polonă)

Conferință științifică consacrată 
problemelor capitalismului 

contemporan
MOSCOVA 27 (Agerpres).— 

TASS transmite : Reprezen
tanți ai științei marxist-le- 
niniste din 23 de țări ale Eu
ropei, Asiei și Americii iau 
parte la discuțiile în probleme
le capitalismului contemporan 
la întîlnirea internațională 
care s-a deschis la 27 august 
la Moscova. Din R. P. Romînă 
participă tovarășii B. Zaha- 
rescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne 
și T. Postolache candidat în 
științe economice. Organizato
rii întîlnirii — Institutul de 
economie mondială și relații 
internaționale al Academiei 
de științe a U.R.S.S. și revista 
„Probleme ale păcii si socia-

Deschizînd mitingul la care 
au participat aproximativ, 
3 000 de oameni, Oliver Sme- 
dly, președintele organizației 
denumite „Să împiedicăm a- 
derarea Angliei", a declarat 
că cei care doresc aderarea 
Angliei la Piața comună sînt 
„coloana a V-a", și că poporul 
englez se pronunță cu hotă
rîre împotriva aderării la 
Piața comună.

Deputatul laburist, Richard 
Marsh, a declarat că majori
tatea partidului laburist este 
împotriva intrării Angliei în 
Piața comună.

'Joh'ri Paul, membru al par
tidului Conservator, președin-i 
telei „Ligii adversarilor Pieței 
Comune“, a subliniat că ade-

diemistă
a-telor menționate de presa 

mericană, în perioada 1954— 
1961 guvernul S.U.A. a chel
tuit 2 700 milioane de dolari 
pentru a acorda ajutor „gu
vernului” din Vietnamul de 
sud. „Teroare, moarte și groa
ză — iată ce au adus în Viet
nam acești bani. La lupta 
împotriva patrioților care se 
jertfesc pentru independenta 
națională a tării participă 
8 500 de militari americani”.

„Sîntem ferm convinși că 
vom învinge cu ajutorul prie
tenilor din întreaga lume”, a 
declarat în încheiere Nguen 
Thi Bin.

Răspunzînd la numeroasele 
întrebări ale ziariștilor, repre
zentanții „Uniunii studenților 
și elevilor pentru eliberarea 
Vietnamului de sud” au infor
mat printre altele că în țara 
lor există 2 000 000 de copii 
care nu au posibilitatea să 
frecventeze școlile, deoarece 
în zona ocupată, 80 la sută 
din fondurile bugetului se 
cheltuiesc pentru nevoi mili
tare. 

lismului” — au propus să se 
discute trei probleme princi
pale : „Capitalismul monopo
list de stat si politica actu
ală a țărilor imperialiste”, 
„Piața comună”, problemele 
ei economice și politice”, 
„Probleme ale situației și 
luptei clasei muncitoare în 
condițiile capitalismului con
temporan”.

Acad. Anusavan Arzuma
nian, care a prezentat un am
plu raport, a expus detailat re
zultatele cercetărilor în pro
blemele capitalismului con
temporan, pe care le desfă
șoară Institutul de economie 
mondială si relații interna
ționale.

răz-

fost 
par- 

după

rarea Angliei la Piața comu
nă va avea ca rezultat destră
marea definitivă a Common- 
.wealthului.

Generalul-maior Richard 
Hilton, lider al organizației 
„Adevărații thory", a vorbit 
despre primejdia pe care ar 
implica-o pentru suveranitatea 
țării alinierea Angliei la Pia
ța comună. El a declarat că 
aceasta ar însemna „o capitu
lare politică și nu q tranzac
ție economică'.

N. L. Smith, președintele 
Organizației „Uniunea adver
sarilor Pieței comune*, a de
clarat că alăturarea Angliei la 
Comunitatea Economică Euro
peană nu este o idee engleză, 
ci una americană, și că ea ur
mărește intensificarea, 
boiului rec®, 

iContele Sandwich’, 
membru conservator al 
lamentului, a spus că 
război Anglia și-a subordonat 
tot mai mult politica dictatu
lui S.U.A. și acest lucru duce 
la slăbirea influenței ei 
treburile internaționale.

îrț aplauzele furtunoase ale 
întregii asistențe a fost adop
tată o rezoluție în care par- 
ticipanții ța miting declară că 
se opun Cu hotărîre aderării 
'Angliei la Piața comună 
cer guvernului să 
imediat tratativele 
membre ale C.E.E. 
losească apropiata 
a primilor miniștri 
Commonwealthului pentru în
tărirea relațiilor în Common
wealth,

în

Și 
înceteze 

cu țările 
și să fo- 

conferință 
ai țărilor

I

HAVANA.
Forțelor Armate Revoluționare 
al Cubei a făcut cunoscut că 
în noaptea de 23 spre 24 au
gust, un avion militar ameri
can a pătruns în spațiul ae
rian al Cubei și a zburat dea
supra a 8 localități din pro
vincia Matanzas.

Ministerul

SAIGON. — S-au intensifi
cat acțiunile de luptă ale pa- 
trioților sud-vietnamezi. La 25 
mile nord de Saigon, scrie 
Maloom Browne. patrioții au 
atacat un post militar diemist. 
La 22 august în provincia 
Kien Hoa, din delta fluviului 
Mekong, o unitate militară gu
vernamentală a căzut într-o 
ambuscadă organizată de pa- 
trioți. 14 militari diemiști au 
fost omorîți, iar 30 — răniți.

Din cele 30 de elicoptere mi
litare americane care trans
portă soldații diemiști șase au 
fost deja doborîte de către 
patrioți.

NEW YORK. — în diminea
ța zilei de 27 august Statele 
Unite au lansat de la Cape Ca
naveral o navă cosmică „Ma- 
riner-2“ în direcția planetei 
Venus. După cum relatează co
respondenții de la Cap Cana
veral ai agențiilor de informa
ții, nava cosmică americană 
„Mariner-2“ a deviat de la 
traiectoria stabilită, deoarece 
după r 
trepte a 
orientată

desprinderea primei 
, rachetei nava a fost 

greșit.

OSLO. — Congresul tinere-

Slovacia

„Săptămîna culturii 
și artei rominești“
PRAGA — Corespondentul 

Agerpres transmite : In cadrul 
„Verii culturale internațio
nale“, la Luhacovice (Slovacia) 
s-a deschis Săptămîna culturii 
și artei rominești.

La festivitate au luat cuvîn- 
tul colonel Gheorghe Con- 
stantinescu, atașat militar al 
ambasadei R. P. Romîne în 
R. S. Cehoslovacă, și Oldrich 
Novak, președintele Comitetu
lui național al orașului, care a 
evocat amintirea ostașilor ro- 
mîni, căzuți în lupta împotriva 
fascismului.

In cadrul Săptămînii culturii 
și artei rominești s-a deschis 
o expoziție a cărții rominești, 
iar orchestra simfonică din 
Gottwaldov a dat un concert 
de muzică romînească.

In zilele următoare se vor 
mai organiza două concerte a- 
vînd în program lucrări sim
fonice ale compozitorilor ro- 
mîni, se vor prezenta filme ro- 
mînești, vor avea loc recita
luri din poezia romînească, 
precum și reuniuni prietenești 
la care se va vorbi despre 
realizările din R. P. Romînă.

Autoritățile de la Washington încearcă să nege 
răspunderea lor directă în pregătirea și organi
zarea bombardării Havanei de către nave apar- 
ținînd trădătorilor cubani și care, după actul 
pirateresc, s-au reîntors în portul Key West 
din S.U.A.

(Ziarele)

departamentul 
ofSTAT

Cu „musca“ pe „căciulă**

Desen 'de V, VASILIU.

Vizita lui U Thant 

in U. R. S. S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : U, Thant, se
cretarul provizoriu al O.N.U., 
a făcut la 27 august o vizită 
președintelui Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
Leonid Bre j nev. între Brej- 
nev și U Thant a avut loc o 
convorbire prietenească.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 au
gust A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a oferit un prinz în cinstea 
lui U Thant, secretar general 
provizoriu al O.N.U., care se 
află în vizită în Uniunea So
vietică.

rn
tului din țările africane și 
scandinave, care își desfășoa
ră lucrările Ia Oslo, a adop
tat la 24 august o rezoluție în 
care se subliniază că puterile 
imperialiste încearcă să se fo
losească de O.N.U. ca instru
ment pentru imixtiunea în 
treburile interne ale noilor 
state independente și ale țări
lor care luptă pentru indepen
dență. în rezoluție se declară 
că puterile imperialiste din 
Organizația Națiunilor Unite 
sînt răspunzătoare de asasi
narea lui Patrice Lumumba și 
de arestarea ilegală a Iui An- 
toine Gizenga.

BONN. — După cum anunță 
ziarul „Welt am Sonntag“, 
conducerea Partidului liber 
democrat (Germania occiden
tală) a trimis cancelarului 
R.F.G., Adenauer, un memo
randum în care cere ca gu
vernul R.F.G. împreună cu 
cele trei puteri occidentale să 
studieze 
rii unei 
cheierea 
german.

posibilitatea convocă- 
conferințe pentru în- 

tratatului de pace

ANKARA. — La 26 august 
a sosit la Ankara într-o vi
zită de patru zile vicepreședin
tele S.U.A., L. Johnson.

BUENOS AIRES. — Ca răs
puns la creșterea costului vie
ții, la inflația și agravarea te
rorii polițienești din țară, oa
menii muncii argentineni in-

Noua provocare împotriva Cubei
înlierata m întreaga lume

HAVANA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : Poporul cuban 
condamnă cu mînie noua provo
care imperialistă — deschiderea 
locului asupra Havanei, în noap- 
tea de 24 spre 25 august.

La întreprinderi, în instituții și 
în cartierele de locuit ale Capi' 
talei Cubei se desfășoară mitin
guri de masă. Numeroase orga
nizații obștești au publicat decla
rații de protest.

LENINGRAD 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : Participanjii la 
cel de-al Vll-lea Congres al Uniu
nii Internaționale a Studenților au 
trimis Organizației Națiunilor Uni
te și președintelui S.U.A., J. Ken- 
nedy, telegrame în care protes
tează împotriva atacului pirateresc 
săvîrșit împotriva Havanei în noap
tea de 24 spre 25 august.

In mesajele adresate poporului 
Cubei și președintelui Fidel Ca- 
stro, precum și Federației Studen
ților din Cuba, delegații la con
gres și-au exprimat solidaritatea 
cu poporul cuban.

SANTIAGO DE CHILE 27 (A- 
gerpres). — Un val de indig
nare a cuprins popoarele Ame- 
ricii Latine la aflarea știrii 
bombardării Havanei de nave ale 
contrarevoluționarilor cubani, 
care au pornit de pe teritoriul 
S.U.A.

Luînd cuvîntul la postul de 
radio din capitala chiliana, Oscar 
Nunez, președintele Centralei 
unice a oamenilor muncii din 
Chile, a declarat că „imperialis
mul nord-american trebuie să fie 
făcut răspunzător pentru bom-

Situația din Algeria
TUNIS 27 (Agerpres)'. — Din 

pricina divergentelor ivite în
tre comandamentul districtu
lui militar 4 (care include o- 
rașul Alger si regiunile înve
cinate) si Biroul Politic al 
Frontului de Eliberare Națio
nală, în Algeria situația con
tinuă să rămînă încordată. 
După cum au anuntat postu
rile de radio algeriene, Ben 
Bella, însotit de Hadț Ben 
Alia ,a plecat cu avionul Ia 
Oran, unde la 26 august a a- 
vut loc o consfătuire la care 
au participat comandantul zo
nei de vest a statului major 
al Armatei de eliberare națio
nală, reprezentanți ai distric
tului militar 5, delegați ai fe
derațiilor din departamentele 

tensifică lupta grevistă. Greva 
muncitorilor de la abatoarele 
frigorifere, care cer majora
rea salariilor, a intrat în a 
treia săptămînă. La 25 august 
au declarat grevă 300 000 de 
muncitori din orașul Avella
neda.

ROMA. — Noi oscilații sub
terane au fost înregistrate în 
diferite regiuni ale Italiei în 
urma cutremurului care a a- 
vut loc recent în sudul țării 
și care, potrivit datelor preli
minare, a secerat 20 de vieți 
omenești și a pricinuit mari 
pagube materiale. în regiunile 
lovite de cutremur situația 
continuă să fie grea. Numai în 
regiunea Irpinii, unde a fost 
epicentrul cutremurului, cei 
aproximativ 25 000 de oameni 
care au rămas fără adăpost 
continuă să trăiască sub ce
rul liber.

LAGOS. ■— Numeroși nige
rieni sînt amenințați să rămî
nă fără hrană din cauza unei 
invazii de... elefanți, care le 
distrug fermele și plantațiile 
— anunță la 25 august ziarul 
„The Nigerian Morning Post“. 
Peste 700 de elefanți sălba
tici, originari din sudul Ca
merunului. — 
aleargă înspăimîntați prin es
tul Nigeriei 
drumul lor.

scrie ziarul —

făcînd ravagii în

LONDRA. 
la Londra a

— La 25 august, 
avut loc un mare 

bardarea Havanei, întrucît în a- 
ceasta acțiune au fost folosit® 
obuze nord-americane și nave de 
război de la baze navale din 
S.U.A.“. Nunez a reafirmat că 
oamenii muncii din Chile își vor 
respecta promisiunea făcută eroi
cului popor al Cubei de a-1 aju
ta în cazul că va fi atacat. El a 
chemat clasa muncitoare chilia
na să sprijine și mai puternic 
revoluția cubană, care, după cum 
a spus el, se bucură de solidari
tatea popoarelor întregii Americi 
Latine.

Intr-o declarație dată publici
tății la Santiago, Partidul socia
list din Chile arată că „poporul 
cuban va răspunde noilor agre
siuni cu aceeași forță cu care a 
lichidat pe invadatorii de la 
Playa Giron. Poporul și clasa 
muncitoare din Chile — adaugă 
declarația — care sînt solidari 
cu frații lor cubani, trebuie să 
fie în stare de alarmă pentru a 
acorda întregul ajutor material 
și sprijin moral impus de actua
lele împrejurări“.

După cum transmite corespon
dentul din Ciudad de Mexico al 
agenției France Presse, repre
zentanți ai diferitelor partide și 
grupări politice din Mexic au 
protestat la 26 august împotriva 
atacului lansat „de aventurieri 
și mercenari“.

Washingtonul încearcă 
să nege răspundere...
NEW YORK 26 (Agerpres).— 

TASS transmite : După o se
rie de declarații fățarnice 
despre „neamestecul” guver
nului american în provocarea 
armată împotriva Republicii 
Cuba, Departamentul de Stat 
al S.U.A. a fost silit să recu
noască că bombardarea Hava
nei a fost organizată pe teri
toriul S.U.A. Mercenarii ame
ricani din Miami nu conside
ră, de asemenea, necesar să 
ascundă că bombardarea car
tierelor pașnice ale raionului 
Miramar din Havana este 
opera lor. „New York Times” 
scrie că la atacul împotriva 
capitalei cubane au participat 
pilofii americani, William 
Johnson și Frank Svonnar, 
care au zburat deasupra raio
nului Miramar, la bordul 
unor avioane de recunoaștere.

WASHINGTON 27 (Ager- 
preș). — în timp ce autorită
țile de la Washington conti
nuă să nege orice răspundere 
directă în pregătirea și orga
nizarea bombardării Havanei 
de către nave aparținînd con
trarevoluționarilor cubani, du
pă cum transmite agenția U- 
nited Press Internațional, cela 
două vase s-au înapoiat la 26 
august în portul Key West, de 
lîngă Miami (Florida). Potri
vit agenției, „unități ale pa
zei de coastă, care au luat în 
primire navele, nu au găsit 
nici o persoană pe bordul lor 
și nici arme". Acest lucru nu 
i-a împiedicat însă pe con
trarevoluționarii cubani care 
au participat la această agre
siune să facă declarații lău- 
dăroase reprezentanților pre
sei.

Oran, Tlemcen, Saida, Mosta- 
ganem, Tiaret și La Saoura.

Participantii la consfătuire 
au reafirmat că Biroul Politic 
al Frontului de Eliberare Na
țională „rămîne singurul or
gan legal al puterii pînă la 
formarea guvernului în urma 
alegerilor pentru Adunarea 
națională“.

La 26 august comandamen
tul districtului militar 4 a di
fuzat la rîndul lui o declara
ție care respinge recentele ho- 
tărîri ale Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Națio
nală. în această declarație 
se cere convocarea urgentă a 
Consiliului național al revolu
ției algeriene.

miting și o demonstrație de 
protest împotriva aderării An
gliei la Piața comună, care 
s-au desfășurat sub lozincile : 
„Nu — Pieței comune „Nu 
— planurilor de creare a așa- 
numitei „Europe antisovieti- 
ce !“.

KABUL, — în Afganistan se 
desfășoară festivități cu prile
jul celei de-a 44-a aniversări 
a cuceririi independenței.

Cu acest prilej s-a deschis 
Expoziția națională a realiză
rilor Afganistanului în dome
niul economiei. în cadrul ex
poziției prezintă exponate mi
nisterele agriculturii, învăță- 
mîntului, minelor și industriei.

BONN. — Pe Marea Balti
că continuă manevrele forțe 
lor militare maritime ale 
Bundeswehrului, care au în
ceput la 20 august. La mane
vre participă 130 de nave 
litare și 15 000 de oameni.

• îi-
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LONDRA. — Scriitorul 
glez John Braine, care 
înapoiat la 24 august în 
glia din vizita făcută
U.R.S.S., Ia invitația Uniunii 
scriitorilor din U.R.S.S., a de
clarat pe aeroportul din Lon
dra : „Oamenii ruși m-au cap
tivat, intenționez să scriu o 
carte despre ei“.

E.L-J


