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TINERI LA VOLAN
u tînărul de la volan te întîlnești, dragă citi
torule, de multe ori. El te aduce acasă după ore
le de muncă, el te transportă în zilele de re- 
paos cu autobuzul în parcurile din apropierea 
orașului ori în locuri mai îndepărtate pentru a 

1 admira frumusețile patriei noastre. El transpor
tă de la o localitate la alta mărfuri necesare vie

ții noastre zilnice, duce dintr-un capăt la altui al țării ma
teriale necesare bunei desfășurări a muncii noastre în fa
brici și uzine. Dar în cîte locuri nu-I întlînești pe tînărul 
de la volan cu mașina,camionul, autobuzul său ?

EI trebuie să aibă un înalt nivel de calificare profe
sională, spirit de răspundere și abnegație în îndeplinirea 
misiunilor primite. Să-i facem o vizită la locul său de 
muncă.

CINE SÎNT
SUTAMIIȘTII

întîlnești pe drumurile pa
triei camioane, turisme sau 
autobuze cu o plăcuță mică în 
față pe care este scris: „A 
parcurs 100 000 km fără re
parații capitale”. încerci un 
sentiment de respect pen
tru omul care a reușit acea
stă performanță și te întrebi 
care-i secretul prelungirii vie
ții mașinilor.

Răspunsul l-au aflat tinerii 
autobazei I.R.T.A. Buzău în
tr-o adunare generală a orga
nizației U.T.M. Referatul l-au 
ținut sutamiiștii: Ion Iamandi, 
Constantin Gaboră, Gheorghe 
Secui II. Toți tinerii au fost 
prezenți la adunare și au 
aflat lucruri interesante.

Sutamiiștii sînt, în primul 
rînd, oameni cu o înaltă ca
lificare. Unii au terminat 
școala de conducători auto cu 
mulți ani în urmă, alții de 
mai puțin timp. Și unii și alții 
n-au considerat însă că învă
țarea meseriei s-a terminat 
odată cu luarea carnetului 
de șofer. Ba, dimpotrivă, a- 
cesta a fost doar începutul 
unui drum greu în pătrunde
rea tuturor tainelor meseriei. 
Cărți sînt suficiente. Le-au ci
tit de multe ori, le-au studiat 
mai bine zis. Atunci cînd 
n-au înțeles ceva, șoferii cu 
mai multă experiență s-au 
apropiat cu dragoste de ei, 
le-au explicat pe îndelete to
tul. le-a venit în ajutor si or-

mașinii ?
tot el răspunde : 
Sutamiiștii dau o deose- 
atenție mașinii. Ei res-
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gospodăriei să mai 
înțelege că pentru 

acestor animale e 
construcții bune. E-
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gala la timp!

hneretulu

ganizația U.T.M.; s-au făcut a- 
desea recenzii la diferite cărți 
tehnice, concursuri pe temele 
meseriei etc.

Cunoașterea meseriei 
este însă de ajuns.

— Ce te faci, spunea 
dintre tinerii sutamiiști, 
cunoști bine meseria dar nu 
respecți o anumită ordine, dis
ciplină în conducerea și îngri
jirea

Și

Pregătiri 
pentru 

deschiderea 
anului 
școlar

bită
pectă cu cea mai mare stric
tețe programul de spălare și 
gresare, prezintă mașina la 
revizia tehnică periodică, îi 
schimbă la timp uleiul și val- 
volina. Zilnic verifică fiecare 
piesă, fiecare șurub.

Unii zic : „am făcut toate 
acestea, îi dau bătaie la 
drum. Mașina e bună, trebuie 
să tragă cu toată forța că 
doar de-aia e mașină, e fier 
ca să suporte toate greutăți
le“. Nu-i de loc așa. Suta
miiștii dau mare atenție mî- 
nuirii volanului, schimbării 
Vitezelor, manevrării tuturor 
manetelor de conducere. Se 
ține seama de particularită
țile drumului pe care se merge, 
se evită șocurile, auzul se în
cordează pentru prinderea 
oricărui zgomot.

Adunarea generală s-a ter
minat. Tinerii și-au notat în 
carnete, cuvînt cu cuvînt cele 

spuse de sutamiiști. 
Tema pusă în discuție a 

fost unanim apreciată.
Tot mai multi tineri as
piră către 
tamiist și, 

lej, ei au
bine că aceasta cere o 
muncă încordată, pre

gătire profesională înal
tă, grijă desăvîrșită fată 
de mașină.

Cocs 
metalurgic 
peste plan

Tînărul Eugen Rîpeanu de la Autobaza I.R.T.A. Brașov este unul 
dintre conducătorii auto fruntași în muncă. Conștiinciozitatea cu 
care își îngrijește mașina i-a permis ca lună de lună să economi* 

sească importante cantități de combustibil.
Foto : N. STELORIAN

„Casa în

jumătate
raidul nostru ne-cm oprit și

si

care stau

din viată“

titlul de su- 
cu acest pri- 

înteles mai

CONFESIUN

Nu-mi plac nici oamenii 
fără temperatură constantă 
și care asemeni reptilelor 
o împrumută pe aceea a nisipului.

Un tren se pune-n mișcare.
De Ia geamul acesta 
voi vorbi ca un om simplu 
care și-a scos platoșa de metafore 
și a pus-o deoparte.

Cît de departe sînt ei
de cei ce se străduiesc să dezghețe cercul polar 
cu căldura sîngelui lor 1

Cum mă numesc ? Oh, iertați-mă, 
după ce ai început să vorbești 
numele tău îți pare străin oarecum 
sau în orice caz rămas undeva în urmă, 
căci sufletul mereu mișcător 
și cîteodată nostalgic 
nu-1 vei putea opri niciodată definitiv 
în cuvinte.

Vă spun deschis : 
nu-mi plac unii oameni cîteodată bătrîni 
tărăgănînd între două pauze sfătoase 
cuvintele lor lipsite de virilitate.
Am față de ei curiozitatea copilului 
care demontează o păpușă să vadă 
ce are înăuntru de spune neapărat „ma-ma" 
dacă o apeși numai puțin.

Oamenii-cuarț, oamenii-fluviu, oamenii-sori, 
oameni fără căderi și fără 
răsfrîngerea dureroasă a buzelor 
sîngerînd îndoială sau neputință 
sau altceva asemănător.

CEZAR BALTAG

Spun aceste lucruri gîndindu-mă 
la tractoristul de care m-am despărțit 
adineauri în mijlocul cîmpiei-ochian, 
cum numește el Bărăganul.
E tînăr. Ecoul pașilor lui
se ridică asemeni unui stol de păsări, în urmă, 
rotind în întoarceri.
Iubește pămîntul și oamenii. Ii plac diminețile 
și îi plac și serile întrucîtva.
Și cînd și-a înecat privirea în universul griului, 
vă spun, niciodată 
zîmbetul unui prieten al meu 
nu mi s-a părut mai frumos.
Era o maree înaltă a chipului său 
suind în amiază. Tăceam...

Era o coloană de demnitate 
și neînduplecate în fața naturii, 
un iar semnalizînd înalta mîndrie 
a omului puternic, de azi 
peste întreaga cîmpie, atît de aproape și vie 
și expresivă asemeni 
unui obraz.

In
la Autobaza I.R.T.A. nr. 1-lași. Ma
șinile orînduite frumos îți incintă 
privirea. Auzim un duduit puternic 
de motor și apare pe poartă un 
camion abie venit de la drum. Des
chidem portiera mașinii. Obser
văm la geamul din spate o per- 
deluță albă, cîteva cărți. în ge
neral cabina ca și întreaga ma
șină este înfrefinută intr-o ordine 
și curățenie exemplară. Cabina a- 
rată ca o cameră mică și plăcută. 
Șoferul camionului abia> sosit din 
cursă este lonescu Gabriel.

— Venifi de la drum î Mașina, 
cabina nici nu se cunosc, re
marcăm noi.

— Mașina, ne spune el vădit 
sfios, este casa1 în care stau cam 
jumătate din via|ă. Imi place ca 
în casă să fie frumos, plăcut. 
Conduc autocamionul cu mai mul
tă plăcere Cînd în jurul meu e or 
dine.

înfr-adevăr, acesta nu e un lucru 
neînsemnat. E| dovedește grijă 
deosebită fa(ă de avutul obștesc, 
dragoste pentru meseria aleasă. 
Asemenea tînărului șofer sînt mulfi 
la această autobază. Cei peste 
350 de tineri desfășoară, alături

Utilaj modernizat— 
productivitate 

sporită
La Fabrica de produse chimice 

„Colorom“ din Codlea, au foSf 
aduse o serie de îmbunătățiri și 
modernizări utilajului, care au 
dus la creșterea indicilor de uti
lizare și la îmbunătățirea calității 
produselor.

Astfel, prin modificările aduse 
și . înzestrarea cu noi aparate la 
faza de distilare a metaminofor 
mului, randamentul pe fază a 
fost sporit cu .10 la sută, iar ca
litatea acestui produs a crescut 
sim)itor.

La sec(ia tapizare au fost insta
late morile complex și contra- 
plex, realizîndu-se cu ajutorul a- 
cestora creșterea gradului de fi
nețe la produsul auxiliar necesar 
industriei de cauciuc. De aseme
nea, este în curs, de mecanizare 
transportul coloranfilor de la sec
ția tapizare la magazia de expe
diție. Se asigură astfel , o mai 
mare puritate pigmen(ilor necesari 
preparării vopselelor. Aceste mă
suri vor contribui la redircerea 
eforturilor fizice și la creșterea 
productivității muncii.

dede vîrsfnici, o muncă plină 
răspundere și entuziasm.

Planul de transport al autobu
zelor a fost depășit pe al doilea

Raid organizat de cores
pondenții noștri :

I. TEOHARIDE, 
PESCU, 

LAL,

Ä. PO
CI. SLAVIC, 
V. BARAC.

R.

De la începutul anului 
pînă acum colectivul uzinei 
cocsochimice din Hunedoara a 
produs și livrat furnalelor 
peste plan o cantitate de cocs 
metalurgic care poate servi 
la topirea și elaborarea a pes
te 15 000 tone de fontă.

Din rezidurile rezultate în 
procesul de transformare a 
cărbunelui în cocs metalurgic 
siderurgiștii de aici au produs 
și expediat unităților agricole 
socialiste din tară 900 de va
goane de îngrășăminte chimi
ce (sulfat de amoniu).

Prelucrarea și valorificarea 
superioară a produselor de 
cocs a dus la reducerea simți
toare a prețului de cost al 
producției. Ca urmare la coc- 
seria combinatului din Hune
doara s-au realizat de la înce
putul anului economii supli
mentare în
5 431 000 lei.

valoare de

(Continuare în pag. a IlI-a) (Agerpres)

G.A.C. „Unirea“ din satul Ciu- 
turești, comuna Odobești, raio
nul Bacău și-a propus să obțină 
o bună parte din veniturile pe 
anul în curs, din sectorul zoo
tehnic, Din primăvară și pînă în 
prezent, au fost cumpărate 14 
vaci, 40 de juninci, 36 de scroafe 
și scrofițe. Pînă la sfîrșitul anu
lui se prevede ca efectivul de 
animale al 
crească. Se 
adăpostirea 
nevoie de 
chipa de constructori condusă de 
meșterul Victor Andrieș a în
ceput să cioplească lemnăria încă 
de la 1 iunie. Pînă în prezent 
au fost înălțate două grajduri cu 
o capacitate de 100 capete fie
care, construcții trainice, lucrate 
cu pricepere, în mare parte din 
materiale locale. La tăiatul și 
transportul din pădure, de la 
12 km, al celor 65 de metri cubi 
de stejar au muncit numeroși ti
neri din gospodărie. Constantin 
Lozincă, Constantin I. Lungu și 
Ioan C. Toia au muncit cu ate
lajele care le-au fost încredin
țate, în vreme ce Ioan Vizitiu, 
Mihai Olteanu și mulți alții au 
ajutat la încărcatul în căruțe și 
la tăiatul celor 6 căruțe de 
nuiele pentru spicuit pereții. 
Meșterul Andrieș are cuvinte de 
laudă și pentru tinerii care au 
muncit efectiv la construcții — 
Mihai Rafaul, Victor Gafencu și 
Aurel Ștefănoaie,

Dacă 
muncit 
strucții 
treburi 
din brigăzile de cîmp, în alt sat 
din comuna Odobești, la Tisa

la G.A.C. „Unirea“ au 
în permanență la con- 
opt oameni, iar la unele 
au ajutat și colectiviștii

Silvestri, unde se află G.A.C. 
„1 Mai“, lucrările la construcții 
s-au desfășurat într-un ritm mai 
încetinit. Pînă la sfîrșitul anu
lui, numărul taurinelor va fi de 
aproape 100 capete, iar al scroa
felor de 50. Anul acesta a fost 
construit un grajd de 100 ca
pete și o puierniță. De asemenea, 
se află în lucru o magazie de 
cereale cu o capacitate de 70 
vagoane, un atelier de fierărie și 
lemnărie, o maternitate de scroa
fe, precum și o prelungire de 
18 m., la grajdul construit anul 
trecut.

Și aici lemnul a fost adus din 
pădure și cioplit, cu ajutorul 
unui număr mare de colectiviști. 
Pe urmă, oamenii s-au întors la 
brigăzile lor, tot greul muncii de 
Ia construcții căzînd în sarcina 
unui număr restrîns de colec
tiviști. Astfel, numai la turna
rea fundației pentru magazia de 
cereale, 4 oameni au lucrat mai 
bine de trei săptămîni. Timpul 
trecea și aceiași oameni, care 
au lucrat la magazie, au început 
să sape și la fundația materni
tății de scroafe. Se înțelege că 
și această lucrare a durat mult 
— tot trei săptămîni. La aceste 
lucrări, (săpăturile pentru fun
dație, pregătirea și turnarea 
mortarului) puteau fi mobilizați 
un număr mai mare de colecti
viști. Aceasta ar fi dus la evi
tarea întîrzierii lucrărilor la 
construcții. Comitetul U.T.M. pe 
gospodărie trebuie să explice ti
nerilor importanța pe care o 
prezintă realizarea la timp a tu
turor obiectivelor din planul 
construcții pe anul în curs 
să-i mobilizeze la efectuarea

celor munci, care necesită mai 
multe brațe de muncă — la lipit 
și săpături, de pildă.

O atenție sporită trebuie acor
dată construcțiilor zootehnice în 
cele mai multe comune din raio
nul Bacău. Acest lucru e necesar 
deoarece din numărul total do 
360 de construcții toate planifi
cate pentru anul în curs, au 
fost începute 271 și nu au fost 
terminate nici 100. Acum, după 
strîngerea recoltei de păioase, 
există în gospodăriile colective 
suficiente brațe de muncă pen
tru terminarea Ia timp a con
strucțiilor. Comitetele U.T.M. 
din G.A.C. trebuie să indice ti
nerilor care sînt lucrările la care 
pot da și ei o mînă de ajutor, 
iar acolo unde e cazul, să-i reco
mande pe cei mai pricepuți con
siliilor de conducere, pentru a 
lucra permanent la construcții.

C. NANCU

------

Pregătiri
pentru

însâmînțârile 
de toamnă
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G.A.C. Oltul din comuna Drăgănești-Olt, regiunea Argeș a construit numai tn acest an 'din resurse locale două grajduri noi a 
.100 de capete fiecare,

strîngerea plantelor 
medicinale

In timpul vacantei, nume
roși elevi din regiunea Olte
nia își petrec o parte din 
timpul liber participînd la di
ferite activități de interes ce
tățenesc : strîngerea de plante 
medicinale, de fructe de pă
dure, spice de grîu etc. în bi
lanțul realizărilor, ei au în
scris pînă în prezent aproape 
60 000 kg de mușețel predat 
centrelor pentru valorificarea 
plantelor medicinale, peste 
200 tone de grîu predat la 
bazele de recepție etc. Numai

copiii din taberele de la Baia 
de Aramă si Tg. Jiu au strîns 
peste 
dure.

1000 kg fructe de pă-

(Agerpres)

Expoziție
inițiativa Con- 

regional al
Din 

siliuluî 
sindicatelor Banat, la 
Casa tehnicii din Ti
mișoara s-a deschis 
Expoziția regională a 
produselor industriei 
bunurilor de consum.

NOI CINEMATOGRAFE
Muncitorii forestieri și crescă

torii de animale din comunele 
Păltiniș și Bofuș, regiunea Sucea
va, au vizionat primele filme care 
au rulat la cinematografele nou 
înființate în localitățile lor. Odată 
cu inaugurarea acestor cinemato
grafe s-a încheiat cineficarea în 
raioanele Vatra Dornei și Cîmpu- 
lung Moldovenesc.

Filmele care au rulat la cine
matografele din regiune de la în-

regională la Timișoara
La expoziție, 53 de în
treprinderi republica
ne, precum și între
prinderi ale industriei 
locale și ale coopera
ției meșteșugărești din 
regiune prezintă mai 
mult de 2 500 de arti-

cole și modele de pro
duse ca : încălțăminte 
de calitate superioa
ră, țesături neșifona- 
bile, tricotaje fine, 
articole electrotehnice 
de uz casnic etc.

(Agerpres)

de

a-

In regiunea Oltenia se fac 
pregătiri intense pentru însă- 
mînțările de toamnă. Mecani
zatorii au arat peste 87 la 
sută din suprafețele planifi
cate. In raioanele Segarcea, 
Calafat, Corabia și Caracal, 
unde s-a lucrat cu un mare 
număr de tractoare in două 
schimburi, s-au arat pînă a- 
cum însemnate suprafețe peste 
cele prevăzute, tn prezent in 
regiune, se execută lucrări de 
întreținere a arăturilor ca: 
discuiri, grăpări, tăvălugiri 
etc., pregătindu-se bine tere
nul în vederea însămînțărilor.

Odată cu arăturile, colecti
viștii au încorporat în sol în
semnate cantități de îngrășă
minte organice și chimice, iar 
pe terenurile acide au aplicat 
amendamente calcaroase. In 
prezent, la laboratorul regional 
se face controlul semințelor 
de grîu. Unitățile 
din această parte
condiționat circa 40 la sută 
din cantitatea necesară de să
mânță. Pentru realizarea în a- 
nul viitor a unor producții 
mari de grîu la numeroase 
gospodării de stat și gospo
dării colective din 
între care cele din 
Gîrla Mare, Raftu, 
Ghidiciu și Bechetu,
obținut cîte 2 000-3 500 kg grîu 
la hectar, au loc în aceste zile 
schimburi de experiență orga- 
nizate de consiliile agricole ra
ionale pentru popularizarea 
metodelor folosite de aceste 
unități în sporirea producției 
de cereale.

socialiste 
a țării au

regiune, 
Afumați, 
Boureni, 
oare au

ÎNTÎMPLARE DE NOAPTE
oaptea învăluise 
cartierul într-o li
niște deplină. For
fota zilnică din 
curtea Uzinelor de 
laminate neferoase 
din Capitală scă

zuse treptat. Numai în secții 
se auzea ritmul intens al ma
șinilor. Tînărul laminorist 
Marin Nițu era, ca de obicei, 
la punctul de comandă, mane- 
vrînd cu iscusință manetele. 
Privirea îi era ațintită asupra 
manometrelor și aparatelor 
presei hidraulice. Din tind în 
tind mai urmărea cu ochii 
panglica de țeavă laminată 
care se desfășura continuu, ca 
dintr-o uriașă ruletă năzdră
vană. Atîta panglică, se gîn- 
dea Marin, întit ar putea în
conjura țara de cîteva ori cu 
acest brîu multicolor.

Gîndurile îi fură insă între
rupte brusc de un șuierat 
ușor, deodată, simți că presa 
nu-i mai ascultă comenzile. 
Acul manometrului, care pînă 
atunci indica, constant 150 de 
atmosfere, ostila nesigur spre 
zero. Marin înțelese imediat 
despre ce este vorba. Presa

•pierdea în canal. Marin se uită 
la ceas: ora 2. Fină când ve
nea echipa de lăcătuși, care 
trebuia să facă reparația, ar 
fi trecut vreme prețioasă. Dar 
munca trebuia continuată. Din- 
tr-o privire, membrii echipei 
îi înțeleseră gîndurile. Nu a- 
veau, însă, toate sculele nece-

n are

pierduse presiunea necesară 
laminării. „Unde să fie buba ? 
— se gindea el. La bazinul de 
apă, la grupul de ștaiere sau 
la pompe ?". Ceilalți băieți din 
echipă îl priveau întrebător.

Defecțiunea fu descoperită 
la grupul de pompe. Se spăr
seseră garniturile și apa se

sare. Luară unele care 
veau pentru operații diferite, 
modificară altele și Marin 
Nițu se apucă de lucru. Trea
ba nu era de loc ușoară. Tre
buiau desfăcute flanșele și în
locuite garniturile. își recapi
tula în gînd tot ce învățase

ser-

despre acest lucru la cursurile 
de ridicare a calificării, de la 
inginerul Ion Cătănescu. Cînd 
termină, ceasul arăta ora 3 
Intervenția n-a durat decît o 
oră. O oră în care Marin și 
echipa sa muncise încordat, cu 
convingerea că trebuie să în
vingă. Presa fu pusă din nou 
în funcțiune.

Marin Nițu își reluă locul 
la punctul de comandă, cu pri
virile ațintite la aparate și, 
din tind în tind, la panglica 
șerpuitoare de țeavă incandes
centă. învinsese. Fuseseră tiș- 
tigate 4 ore: fusese cîștigată 
o cantitate însemnată de lami
nate.

ION ANDREIȚĂ

cepuful anului și pînă acum, au fost 
vizionate de aproape 1.500.000 de 
spectatori, cu 18 la sută mai mulfi 
decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut.

Un nou cinematograf a fost ina
ugurat și în stațiunea Băile Hercu- 
lane. Acesta are o capacitate de 
400 de locuri (Agerpres)

La odihnă, în stațiunea balneo- climaterică Sovata.
Foto : AGERPRES



ÎN ÎNTREAGA TARĂ

„BINE ill VINII!

La școala de 8 ani nr. 4 de pe E-dul llie Pintilie din Capitală* 
totul este nou, frumos, curat, cla sele sînt gata să-și primească oas
peții. Grupuri de pionieri și școlari vin în aceste zile să-și înfru

musețeze clasele cu flori.
Fotografii: I. CUCU și O. PLECAN

a numai cuvintele 
„Bine ați venit“ a- 
fișate la intrare, ci 
întreaga activitate 
ce se desfășoară în 
aceste Zile la Școa
la medio serală din 

Petroșeni anunță apropiereâ e- 
venimentului : deschiderea cursu
rilor la 1 septembrie. La această 
dată, elevii-muncitori din între
prinderile orașului și de la ex
ploatările miniere mai apropia
te vor începe un nou an de 
muncă, de învățătură intensă.

Școala s-a pregătit din timp 
în vederea acestui lucru. Prin 
grija Combinatului carbonifer 
Valea Jiului, electricieni, tîm
plari și zugravi și-au făcut apa
riția aici, încă din iulie, îndată 
după terminarea trecutului an 
școlar. Au fost revizuite insta
lațiile electrice și tehnico-sani- 
tare, au fost curățate sobele. Fe
restrele, ușile, băncile, au sufe
rit unele mici reparații, întreaga 
școală «-a îmbrăcat în straie noi, 
înviorătoare prin prospețime. 
Zugravii și-au făcut și ei datoria, 
într-un ritm rapid.

Cu sprijinul Uzinelor de repa
rat utilaj minier și la biblioteca 
școlii s-au realizat lucruri noi. 
Au fost confecționate și instalate 
rafturi pentru păstrarea 
nerea cărților precum 
pentru studiu.

Numeroși elevi din 
IX-XI au ajutat în timpul liber 
la pregătirile ce se făceau la 
școală. Au dat sprijin profesori- 

la amenajarea sălilor de cla- 
a laboratoarelor, la aranja- 

materialului didactic. Și 
de mult s-a îmbogățit acest 

material. S-au adus pentru noul 
an școlar, hărți, planșe, aparate

și expu
și mese

clasele

a colile Galajiului invi
tă pe cei aproape 
17 000 de copii și 
ineri din oraș și re
giune să pășească 
spre lumina cărții, 
întrun nou an școlar.

Pe strada Republicii, undeva de
parte de centru, pe acolo pe unde 
sînt blocurile Șantierelor navale, 
ale întreprinderii „Brateșul“ și La
minorului de tablă subțire era pînă 
anul trecut o vie. Azi, niște porți 
deschise te invită să pătrunzi pe 
culoarele și în clasele unui liceu. 
O echipă de zidari, de parchetări, 
de zugravi și de instalatori elec
tricieni, îi aduce, acestui riou local 
de școală ultirpul retuș.

In anul acesta, în regiuriea Ga
lați, au fost construite 72' săli de 
dată la orașe și 315 la sate.

Dacă localurile de școală din re
giune sînt gata, sînt gata și cărțile, 
fn cancelariile profesorilor ele aș
teaptă pentru a fi împărțite gratuit 
elevilor din clasele I—VII. Numai 
în regiunea Galați, statul cheltu
iește în acest an suma de 
5.150.000 lei pentru manualele ce 
se dau gratuit. în bugetul pentru 
învățămînf a fost prevăzută însă și 
suma de 2.282.000 lei, din care 
școlile au primit material didactic, 
și suma de 8 milioane lei, pentru 
mobilier școlar.

Am făcut această scurtă expu
nere contabilă, pentru că cititorului 
nostru îi sînt familiare cifrele. Ele 
sînt o expresie a faptelor. într-o 
zi de august am pătruns pe porțile 
unei școli sătești, Școala de 4 ani 
din Filești. Directorul ei, învățăto
rul'Gheorghe Ahîtsîhei, tocmai ve
nise de la Galați, cu uh transport 
de bănci noi repartizate de secția 
de învăfămînt.

— Poftiți să vizitați clasele...
Am intrat și am văzut pereții 

curați, vopsiți proaspăt, împodobiți 
cu fotomontaje, cu gazete pictate 
frumos care-și așteaptă doar cola
boratorii.

...Școala medie mixtă nr. 3. „Al. 
loan Cuta“ din Galați. Aici, mai 
aveau încă de lucru zugravii, in 
cancelarie însă, cele două secre
tare nu mai pridideau cu înscrie
rile. Birourile erau acoperite de 
cereri. Am citit cîteva nume : Mi- 
ron Jora se înscrie în clasa a 
Vlll-a. Este fiul unei muncitoare. 
Dumitra Perjeru, Eugenia Teodo- 
siu, copii de muncitori, copii de 
colectiviști I Pe culoar i-am cu
noscut pe cîțiva elevi care lucrau 
un panou pe care scria „Bine ați 
venit“ I Panoul va fi așezat în a- 
junul primei zile de școală,'la in
trare.

...Profesorii au început și ei să 
se adune pe la catedre. Unii își 
pun îh Ordine planurile de lecții. 
Alții pătrund cu emoție, în pri
mul an al vieții lor de dascăl.

Școlile regiunii Galați vor avea 
îh toamna această 208 cadre di
dactice mai mult decît anul tre
cut. învățători și profesori, spe
cialiști. Au fost formate primele 
cadre la disciplina „agricultură“ 
pentru școlile de la sate...

La Școala medie nr. 3, Niculina 
Burlui, profesoară de matematică 
și secretară a organizației de 
partid a școlii, întocmea progra
mul festivității deschiderii anului 
școlar.

— La festivitate, ne-a spus ea, 
vom avea lume multă și ne-iam 
gîndit să montăm o scenă, chiar 
în curtea liceului.

Și în cîteva alte școli din Galați 
se montează acum scene, pentru 
Ca prima zi de școală să înceapă 
cu o emoționantă și caldă ser
bare. •

— Elevii noștri se despart pen
tru vacanță, de școală, cu cîntec 
și cu voie bună. Se reîntîinesc cu 
școala iot cu cîntec și tot cu voie 
bună...

Sînt vorbe spuse cu căldură de 
profesorul de limba romînă Lau
rențiu Bourceanu. Ele arată note 
școlii de azi. Profesorul citea toc
mai o pbezie, tfimisă de unul din 
elevii săi, Virgil Tănase, dinfr-a 
Xl-a. O poezie despre întîia zi de 
școală...

Am vizitat și un liceu seral. în 
această formă 
fi cuprinși în 
giunea Galați, 
elevi. Oameni 
tbri de case, 
colectiviști.

de învățămînt vor. 
anul acesta, în re- 
aproape 10 000 de 
ai muncii, consfruc- 
de nave, strungari, 

colectiviști. La direcțiunea școlii 
serale de pe lingă Șantierul naval 
Galați veniseră să stea de vorbă 
cu directorul, Manolache Zamfir, 
trei tineri : Victor Duțu, Constan
tin Lăcătuș, Nicolae Baciu. Sînt 
tineri muncitori, constructori de 
nave.

Cu ei a venit la înscriere, ca 
un frate mai mare, și secretarul 
comitetului U.T.M. al șantierului, 
tovarășul Ion Tănase. Ne spunea :

— In anul acesta, 600 de tineri 
de la șantierul nostru învață la 
cursurile serale, la institutele de 
învățămînt superior.

O cifră. O cifră care sugerează 
o armată a muncii, mărșăluind 
spre lumină I

Porțile școlilor Galațiului sînt 
larg deschise spre lumină. Ele îi 
așteaptă acum pe școlari, avînd 
pe frontispiciu urarea : „Bine ați 
venit I“

M. TUDOR

nimația care dom
nește în . aceste 
zile în librării vă
dește apropiata 
începere a noului 
an școlar. Emoția 
care însoțește de

obicei cumpărarea cărților de 
școală este trăită intens în 
fața rafturilor pline. îngrijo
rarea — neîntemeiată — a 
unora că de la o zi la alta 
unele manuale s-ar putea 
epuiza, găsește replică îh li
brăriile ploieștene printr-o a- 
provizionare masivă ; pirami
dele de cărți, clădite în ve
cinătatea standurilor, consti
tuie stocuri care dau destule 
garanții că cerințele vor fi sa
tisfăcute în întregime. Cele 
două mari librării cu raioane 
de manuale școlare au înfiin
țat puncte de desfacere sepa
rate pentru fiecare clasă 
VlII-XI și, pentru o difuzare 
cît mai operativă, au pregătit 
din vreme sute de pachete 
conținînd seturi cu cărțile cla
selor respective.

E drept că librăriile n-au 
putut afișa anunțul „avem 
toate manualele“, astfel îneît

din seturile acestea au lipsit 
cîteva titluri de cărți care se 
află încă sub tipar : muzica 
pentru clasele a VlII-a și a 
X-a, anatomia pentru clasa a
X- a, istcțria pentru clasa a
XI- a, dar, față de cele apărute, 
acestea constituie un procent 
destul de mic. Totuși Editura 
didactică și pedagogică trebuie 
să urgenteze tipărirea lor.

Din discuțiile cu elevii și cu 
librarii am reținut d seamă 
observații care interesează a- 
ceastă editură. Este apreciată 
ca pozitivă preocuparea pen
tru sporirea numărului de ti
tluri copertate cu material 
plastic, însă e condamnabilă 
lipsa de răspundere cu care 
unele manuale cu coperte 
P.V.C. au fost recepționate, cu 
atît mai mult cu cît defectele 
sînt grave și evidente. De 
exemplu, fizica pentru clasa a 
Xl-a, executată la Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii“ are 
cotorul rupt în așa măsură în
eît întreaga cantitate aflată în 
librăriile ploieștene ar fi ne
vandabilă dacă elevii n-ar 
cumpăra-o „așa cum e“, obli- 

. gați fiind de împrejurarea că

de

de fizică, substanțe chimice în 
valoare de mii de lei. Printre 
altele, școala a fost înzestrată și 
cu un telescop. La îmbogățirea 
materialului didactic și-au adus 
contribuția întreprinderile, dar si 
elevii care au confecționat în 
timpul vacanței zeci de planșe 
pentru naturale, fizică, chimie, 
geografie etc.

In aceste zile se fac ultimele 
pregătiri și la școală, dar și în 
întreprinderi. De altfel, apropie
rea deschiderii noului an școlar

măr cei care vor intra la școala 
serală și în acest an. De la mina 
Petrila-24, de la mina Aninoasa- 
13, de la U.R.U.M.P-22, de la 
Preparația PetriIa-23, ca și la 
mina Vulcan, la întreprinderea 
6 August, la C.F.R. Din fiecare 
întreprindere, zeci de tineri s-au 
însbris să urmeze școala medie 
serală. Peste 120 din ei au urmat 
și cursurile de pregătire. Profe
sorii Todea Maria, Ciutac Ștefan, 
Băbeanu Maria, Bota Laurențiu 
și ceilalți care au predat la a-

LA ȘCOALA
SERALĂ

Ia seral se face simțită și prin 
faptul că legăturile dintre școală 
și întreprindere, neîntrerupte 
nici un moment, devin în aceste 
zile mai vii, mui multiple. Con
ducerile întreprinderilor se in
teresează de problemele școlii 
pentru a da tot sprijinul la 
rezolvarea lor, profesorii cărora 
li s-au repartizat cîte una sau 
două întreprinderi își sporesc 
vizitele la locul de muncă al 
elevilor.

O atenție deosebită este acor
dată muncitorilor care vor ur
ma, în acest an, clasa a VlII-a. 
Preocuparea față de aceștia a 
început încă de anul trecut cînd 
a început acțiunea de mobili
zare, de selecționare și de pre
gătire a lor, Sînt mulți la nu

ceste cursuri s-au preocupat cu 
conștiinciozitate de pregătirea 
viitorilor elevi. La proba de ve
rificare a cunoștințelor aproape 
toți cei înscriși au dat răspunsuri 
foarte bune. Badea Ion, zidar la 
I. L. L„ Cioroianu Ion, electri
cian și Vesa Virgil, miner la 
Pctrila, Miclea Traian, miner la

Dîrja, Toma loan, Vonvulescu 
Petre, Tefeleș Gheorghe munci
tori la U.R.U.M. Pclroșeni sînt 
numai cîțiva din cei care au 
primit și Ia matematică și la 
romînă numai note de 8, 9 și 10.

Popularizarea lor, precum și a 
rezultatelor obținute de colegii 
lor din clasele IX-XI în între
prinderi, la stația de radioficare, 
prin diapozitive la cinematograf, 
a făcut ca și alți tineri munci
tori să dorească să urmeze școala 
serală.

La școală se completează ca
taloagele, se alcătuiesc jurnalele 
de clasă. In întreprinderi, în 
fiecare secție se stabilește repar
tizarea pe schimburi în funcție 
de orarul școlii pentru ca de la 
bun început frecvența muncitori
lor elevi să fie cît mai bună,

Muncitorii-elevi și-au procurat 
deja de la librăria care le-a re
zervat primul Iot, manualele șco
lare, precum și rechizitele. Peste 
cîteva zile, vor intra pe porțile 
școlii, dornici și hotărîți ca re
zultatelor din producție să Ie 
adauge pe cele care le vor ob
ține la școală, tot atît de fru
moase.

Le urăm succes 1

N. ARSENIE

AN ȘCOLAR

PE FIECARE BANCA

iecare început de 
an școlar este 
întîinpinat cil bu
curie și nerăbdare 
atît de cadrele di
dactice cit si de 
sutele de mii de

elevi de pe întreg cuprinsul 
tării. Si cu toate că examene
le sînt programate, îndeobște, 
după terminarea cursurilor, 
totuși, la redeschiderea școli
lor are loc un veritabil exa
men. Dar nu unul obișnuit, 
cu probe scrise si orale la di
ferite discipline, ci un exa
men al priceperii și grijii 
gospodărești cu care au fost 
asigurate toate condițiile ma
teriale pentru ca. încă din 
prima zi d.e cursuri, activita
tea școlară să se desfășoare 
din plin.

Făcînd zilele acestea un 
raid prin școlile din orașele

Tulcea și Brăila, ne-am putut 
convinge că atît secțiile oră
șenești de învătămînt cit și 
conducerile școlilor din aceste 
localități pot aștepta cu în
credere acest examen.

★
Au mai rămas doar eîtevâ 

săptămîni pînă cînd cei peste 
5 300 de elevi si eleve din șco
lile de cultură generală din 
orașul Tulcea își vor relua 
cu entuziasm activitatea. Si ca 
la fiecare început de an șco
lar și de data aceasta le-au 
fost pregătite o serie de plă
cute surprize. Astfel, elevii 
Scolii medii nr. 2 nu vor mai 
intra în localul vechi și neîn
destulător de pînă acum, ci 
vor păși Dragul claselor 
luminoase și bine utilate 
moderna clădire ce a 
înălțată în vara aceasta
șoseaua Babadag. Noul local

noi. 
din 
fost

De

Pentru noul an școlar elevii și-au procurai deja caiete și rechizite 
școlare.

nu există și exemplare bune. 
Pentru noul an de învăță- 
mînt, Editura didactică și pe
dagogică a pregătit o culegere 
de cîntece, a cărei necesitate 
a fost semnalată încă în anii 
anteriori de profesorii de mu
zică. Ea nu e cuprinsă în lista 
manualelor școlare, dar edita
rea acestui material suplimen
tar este o inițiativă cit se poate 
de bună. Pornind însă de la 
culegerea de cîntece, se pune

de dicționare de buzunar, dar 
tirajele au fost reduse și, prac
tic, s-au epuizat în cîteva zile 
după apariție.

Centrul regional de librării 
ploieștene, din dorința de a 
veni în ajutorul elevilor care 
vor să-și procure cărțile bele
tristice ce le sînt recomandate 
la cursul de limba romînă, a 
tipărit afișe și pliante cu ca
racter de popularizare cuprin- 
zînd bibliografia pentru fie-

are 16 săli de clasă, 2 labora
toare, sală de bibliotecă și toa
te dependințele necesare. în
cepute la 1 februarie, lucrările 

pe șantierul Scolii medii 
2 au fost încheiate cu suc- 
zilele acestea. în momen- 
de fată se fac ultimele 

amenaja-

de
nr. 
ces 
tul
pregătiri și anume 
rea laboratoarelor, bibliotecii, 
cancelariilor etc. La toate ce
lelalte 11 școli din localitate 
au fost încheiate lucrările de 
reparații curente.

Am vizitat Școala de 8 ani 
nr. 2 (directoare prof. Pîrvu 
Jela). Totul vădește aici grija 
și pasiunea de buni gospodari 
a tovarășilor din conducerea 
școlii. Toate clasele sînt în 
stare de perfectă curățenie. 
Prin clase i-am întîlnit pe 
învățători și pe profesorii 
diriginti aranjînd cu grijă pe 
fiecare bancă toate cărțile ne
cesare fiecărui elev, cărți pe 
care toti elevii din clasele 
I—VH-a le primesc gratuit.

„în ziua deschiderii cursuri
lor — ne-a spus tovarășa di
rectoare Pîrvu — alături de 
pachetele cu cărți se vor pune 
și buchetele de flori. Așa 
ne-am obișnuit. în Ultimii ani, 
să-i întîmpinăm toamna pe e- 
levii noștri dragi“.

★

încă din luna martie secția 
de învătămînt a orașului 
Brăila (inspector șef Ciucă 
Radu), a constituit o comisie

din specialiști, comisie care 
s-a deplasat Di’in fiecare școa
lă, stabilind concret lucrările 
de reparații curente sau tota
le ce trebuie efectuate. In 
baza constatărilor făcute au 
fost alcătuite din timp devi
zele necesare si imediat, după 
încheierea cursurilor s-au și 
deschis șantierele respective. 
Datorită acestor măsuri, în mo
mentul de fată au fost termi
nate toate lucrările. Astfel, 
s-au executat reparații capi
tale în valoare de 500 000 lei 
la cel de-al patrulea internat 
al școlilor medii, la - locului 
școlii profesionale de construc
ții, precum și lă școlile de cul
tură generală din Chitcani. 
Tot în timpul verii au fost 
ridicate și două noi localuri 
cu cîte 8 săli de clasă fiecare, 
în cartierul Radu Negru și în 
cartierul 1 Mai.

Manualele școlare pentru 
clasele I—VII au fost împărți
te la școli, 
de fată se 
clase.

Pentru o 
manualelor 
sele VIII—XI au fost stabilite 
anumite zile din săptămînă 
cînd aceste manuale s-au dis
tribuit pe clase. Măsura aceas
ta s-a dovedit binevenită de
oarece, într-un timp scurt, toti 
elevii și-au putut procura ma
nualele necesare.

VOR FI DISTRIBUITE

GRATUIT

Pentru viitorii

și în momentul 
repartizează

bună difuzare 
scolare pentru cla-

mecanici agricoli

Prof. ION N. CHIȚU

-A

In pas de melc
Marea majoritate a 

școlilor medii, pro
fesionale și de 8 
ani de pe raza orașu
lui Deva sînt gafa 
pentru a primi elevii 
în noul an de învă- 
țămînt. Toate repara
țiile ca : zugrăvit, 
completarea mobilie
rului, curățenia gene
rală etc. au fost ter
minate la timp. Mai 
sînt însă și unele ex
cepții. Așa, de exem
plu, Trustul regional 
de construcții 
doara—Deva, respec
tiv șantierul 1 con
strucții, a contractat 
cu Școala medie „J. 
A. Kamenski“ încă în

Hune-

luna aprilie a acestui 
an o lucrare de repa
rații în valoare de 
150.000 lei. Printre a- 
ceste lucrări era pre
văzut să se amenaje
ze noi dormitoare în 
internatul școlii prih 
transformarea unor cla
se, repararea instala
țiilor sanitare, mozai- 
carea unor săli, faian- 
țarea unui vestiar, 
executarea unor racor
dări la canalizare etc. 
Deși termenul de pre
dare a acestor lucrări 
era stabilit pentru 20 
august, șantierul 1 
construcții a efectuat 
doar o mică parte 
dintre ele. Pînă în

prezent au löst demo
late două ziduri in
terioare în internat, 
au fost ridicate în 

parte schelele pe pe
reții exteriori, s-a exe
cutat doar o mică 
parte din faianțarea 
vestiarului.

Este necesar ca to
varășii din conduce
rea șantierului 1 a 
Trustului regional de 
construcții Hunedoara 
—Deva să concentre
ze toate fprțele în a- 
ceste zile, pentru în
cheierea lucrărilor con
tractate cu Școala 
medie ,,J. A. Kamen
ski“.

L. ROMULUS

m vizitat de cu- 
rînd școlile profe
sionale de meca
nici agricoli din 
regiunea Ploiești. 
La unele, pregăti
rile pentru des

chiderea noului an școlar sîht 
în plină desfășurare și într-un 
stadiu avansat. Se fac repa
rații, renovări, extinderi... La 
altele, însă, situația nu se 
prezintă de loc strălucit. Ast
fel. în comuna Pogoanele, pen
tru Școala profesională de me
canici agricoli a fost achizi
ționat un local nou, care ne
cesită o serie de reparații și 
restructurări în vederea adap
tării lui la cerințele școlii. E 
drept, în momentul de față se 
lucrează cu intensitate la ame
najarea sălilor de clasă, la 
vopsitul și tapetatul pereților, 
la repararea pardoselii. Școala 
e un adevărat șantier.

Lucrările au început însă cu 
întîrziere și nu e de crezut ca 
ele să se poată termina pînă 
la 15 septembrie.

începerea tîrzie a lucrărilor 
de amenajare a localului se 
datorește, în primul rînd, con
ducerii școlii, care nu a insis
tat suficient pe lingă sfatul 
popular comunal pentru ca a- 
cesta să elibereze mai devre
me localul. La rîndul său, 
Consiliul agricol raional a pri
vit cu îngăduință această si-

activității editurilor pentru li
teratura beletristică, astfel în- 
cît, apărute într-o editură sau 
alta, operele cele mai repre
zentative ale clasicilor litera
turii noastre să fie perma
nent prezente în librării. (No
tăm în paranteză că la această 
oră lipsesc din librării : Emi- 
nescu, Alexandri, Coșbuc, To- 
pîrceănu, Sadoveânu etc. etc.).

★
In preajma deschiderii nou-

PRIN LIBRARII
nou în discuție problema 
multă vreme sesizată a

din 
de 
inexistentei tabelelor matema
tice, a atlaselor geografice, a 
dicționarelor de dimensiuni re
duse, mai ales latino-rdmîn și 
fomîn-latih, materiale auxi
liare ce trebuie să fie lă inde- 
mîna fiecărui elev. Știm că în 
urmă cu cîtva timp alte edi
turi au prezentat școlarilor 
Tabele matematice uzuale, Mic 
atlas geografic Și cîteva serii

clasă, îngrijindu-se toto-care
dată să aprovizioneze librăriile 
cu lucrările respective. Cum, 
însă, cu țoate eforturile de
puse, unele cărți înscrise în a- 
céàstâ bibliografie n-aii putut 
fi găsite în depozite, ele fiind 
de mult epuizate, se desprinde 
de aicj concluzia că Editură 
tineretului, care scoate colec
ția „Biblioteca școlarului“, 
trebuie să le reediteze. Ar fi 
util să existé o coordonare a

lui an școlar și magazinele de 
papetărie sînt în aceste zile 
în plină activitate. Observînd 
acel du-te yino neîntrerupt 
din papetăriile din Ploiești, 
Cîmpinâ, Tîrgoviște, Buzău, 
am putut constată că ceea 
ce caracterizează pe toate este, 
ca și în cazul librăriilor de 
carte, o bună aprovizionare cu 
mărfuri specifice sezonului 
școlar. Se găsesc în cantități 
suficiente chiar și ghiozdăne

hîrție albastră, tuș de desen 
— articole atît de disputate 
altădată !

Totuși, dacă s-a reușit să fie 
eliminat din vocabularul pro
fesional al vînzătorilor expre
sia „articolul acesta ne lip
sește“, ceea ce înseamnă că 
principala condiție obligatorie 
pentru orice unitate comer
cială — abundenta de măr
furi, sortiment complet — 
a fost pe deplin realizată, 
într-un alt sens lucrurile 
nu sînt întru totul puse 
la punct. Este vorba de evita
rea aglomerației. La Ploiești, 
această problemă a fost rezol
vată de curînd prin înființarea 
unui mare magazin care, îm
preună cu celelalte reușește să 
satisfacă afluența de cumpă
rători. ESte însă de neînțeles 
cum de ani de zile nu poate fi 
găsită o soluție asemănătoare 
și la Cîmpina. Deși, de multe 
ori, reprezentanți ai sfatului 
popular, chemați să constate 
aglomerația creată de faptul 
că singurul magazin de pape
tărie din oraș este neîncăpă- 
tor, au ăjuhs de fiecare dată 
la convingerea că situația tre-

ION MARINA

buie remediată urgent — si
tuația continuă să rămînă... 
neremediată. Nu știm care 
este limita de durată a califi
cativului „urgent“ în concep
ția organelor locale, dar avînd 
în vedere că problema are și 
vechime apreciabilă, credem 
că este timpul să fie rezolvată 
acum.

tuație. în același stadiu sa 
află și cantina pe care condu
cerea școlii a hotărît s-o a- 
menajeze în apropierea nou
lui local. Pentru aceasta erau 
necesare o serie de materiale 
de construcții pe care școala 
nu le-a primit nici pînă azi, 
deși s-au întocmit nenumărate 
devize și referate, tîmplarii si 
zugravii nu sînt în număr co
respunzător.

La Ojasca, situația e asemă
nătoare. Școala profesională 
de mecanici agricoli din co
muna Bărcănești, raionul Plo
iești, _s-a mutat anul aceista 
în clădirile fostei mine Ojas
ca. Această schimbare de do
miciliu necesită muncă și in
vestiții. Au fost alocate fon
duri. iar personalul școlii, îm
preună cu meșterii zidari, 
tîmplari. și zugravi, depun e- 
forturi susținute pentru în
cheierea la timp a lucrărilor. 
Aici totul a fost luat de la ca
păt. Se amenajează laboratoa
re, cabinete de lucru, ateliere. 
Camioanele transportă zilnic 
de la Bărcănești inventarul 
școlii.

Stadiul actual al lucrărilor 
la cele două școli din Pogoa
nele și Ojasca, arată că ame
najarea localurilor în care vor 
învăța și vor trăi viitorii me
canizatori agricoli trebuie să 
se bucure de o grijă cu totul 
deosebită. Condițiile specifice 
pentru aceste școli noi impun 
sfaturilor populare, consilii
lor agricole regionale și raio
nale o preocupare intensă în 
viitoarele săptămîni pentru ca 
elevii să poată învăța în con
diții optime, să înceapă anul 
școlar la vreme.

LIBRARIE

C. STELIAN

Fără comentarii...
Desen de ADRIAN COSTIN



(Urmare din pag. I)
trimestru cu 18 Ia sută, iar cel 
al autocamioanelor cu 17 la sută. 
S-au înregistrat economii la pre
țui de cost în valoare de 367.900 
lei. Penfru acesfe realizări auto
baza a primit de două ori conse
cutiv steagul de fruntașă pe regi
une.

Organizația U.T.M., sub con
ducerea organizației de parfid, a 
mobilizat finerii la înfăptuirea a- 
cestor succese. Potrivit indicațiilor 
organizației de parfid, comitetul 
U.T.M. a inițiat mai multe adunări 
generale pe ale căror ordine de 
z, s-au aflat subieefe ca : „Mași
nile — proprietatea poporului", 
„Ce trebuie făcut pentru păstrarea 
și exploatarea rațională a autovehi
culelor“, „Comportarea civilizată 
a tînărului șofer“, „Fruntașii — 
mîndria noastră“ și altele.

Organizația U.T.M. se folosește 
în activitatea Sc' și de postul ute- 
mist de control. El și-a făcut un 
bun obicei din a organiza în fie
care săptămînă un raid prin care 
urmărește cum se îngrijește și se 
exploatează parcul de mașini.

Educarea tinerilor în s, 
grijii față de avutul obștesc i 
sfituie o preocupare de prim 
din a organizației U.T.M.

spiritul 
con- 

or-

R1 IA VOLAN

Situațiile statistice în care este 
concretizată, sub forma indicato
rilor economici activitatea auto
bazei I.R.T.A. nr. 2 din Crziova, 
arată că în primul semestru al 
anului sarcina de plan exprimată 
în t/km este nerealizată, iar la 
prețul de cost se înregistrează o 
depășire mare la cheltuielile pla
nificate. Analizînd mai amănunțit 
situația pe luna iunie, unde de a- 
semenea există mari depășiri ale 
prefului de cost, se constată că a- 
cestea provin în special din chel
tuielile cauzate de întreținerea și 
repararea curentă a mașinilor. A- 
cest capitol al prefului de cost este 
depășit cu regularitate lună de 
lună în timpul anului. Cauzele, 
deși sînt multiple, au totuși un 
numitor comun : insuficienta pre
ocupare pentru ridicarea califică
rii mecanicilor și conducătorilor 
auto

La 
bine

și conducătorilor 
din întreprindere.
această unitate lucrează mai 
de 150

in autobaza 
transportul

I.R.T.A.- 
măriuri-

La intrarea 
Cluj, pentru 
lor, pe un pahou stă scris, cu li
tere mari : conducători auto, nu 
conduceți în stare de ebrietate. 
Găzdac Alexandru nu i-a dat nici 
o atenfie. De multe ori a condus 
mașina și cînd consuma băuturi 
alcoolice. Taloanele i-au zburat 
unul după altul, iar mașina pe 
care lucra a trebuit introdusă de 
multe ori în reparație. Era indi
cat ca organizația U.T.M. să pună 
din timp în discd|ie acest caz să 
ia imediat măsuri energice pentru 
Îndreptarea lucrurilor.

de tineri și ar fi 
fost normal ca 
conducerea admi
nistrativă, precum 
și organizația 
U.T.M. să acorde 
atenția cuvenită 
ridicării calificării 
tinerilor. In fond 
cursurile de ridi' 
care a calificării 
trebuiau să insis
te tocmai asupra 
factorilor care de
termină depășirea 
cheltuielilor de

și nu prea sînt
cursuri

întreținere. La început s-a ini
țiat un astfel de curs care trebuia 
să cuprindă majoritatea tinerilor 
și care avea o tematică ce dă
dea în linii mari un răspuns pro
blemelor ridicate de procesul de 
producție. Acesta era însă la în
ceput, în plan, în proiect, pentru 
că de fapt nu mult timp de la 
înființare, cursul și-a încetat ac
tivitatea.

Cauze’ ? Tehnicianul care răs
pundea de desfășurarea învăță- 
mînfului profesional a plecat din 
întreprindere și cu asta cursurile 
au intrat în ...vacanță, pînă le' 
sfîrșitul lunii iunie cînd a fost 
numit un nou tehnician în acea
stă funcție. Deci o Iurtă, da, cinci 
nu. Și așa, șchiopătînd, se zice 
că se desfășoară cursurile de ri
dicare a calificării aici în auto
bază. Și consecințele...

Sînt astfel unii tineri conducători 
auto care nu respectă procesul teh
nologic de întreținere a mașinilor. 
Acesta este un factor esențial în 
depășirea cheltuielilor de întreține
re. Din aceeași cauză întreținerea 
mașinilor este necorespunzătoare. 
De asemenea, mașini de curînd re
parate intră din nou la garaj pen
tru remedieri întrucît lucrările 
executate inițial nu au fost de 
litate. Organizația U.T.M. de

aceste pro
ne explicăm

nu se preocupă de 
bleme. Altfel, nu 
cum de nu S'a făcut o analiză în 
cadrul ședințelor de birou sau al 
adunărilor generale U.T.M. asu* 
pra felului în care tinerii își în
deplinesc sarcinile de plan.

Este clar că organizația U.T.M. 
colaborînd mai îndeaproape cu 
comitetul sindicatului, sub condu
cerea organizației de partid, tre
buie să ie1 măsurile corespunză
toare, iar cursurile de ridicare a 
calificării să se desfășoare cu re
gularitate și cu eficacitatea 
venită.

De cîteva zile, la invitația 
C.C. al U.T.M. se află în tara 
noastră o delegație de tineri 
din U.R.S.S. condusă de tov. 
Mihail Bondarenko, secretar 
al C.C. al Comsomolului din 
R. S. S. Moldovenească.

Membrii delegației au parti
cipat la manifestările organi
zate cu prilejul zilei de 23 Au
gust, au vizitat Capitala, lito
ralul Mării Negre. Valea Pra
hovei, și orașul Brașov. In 
continuare delegația va vizita 
cîteva localități din Moldova.—•--

Mecanicii și
aceeași răspundere

— După ce cunoști că e Găzdac Alexandru ?
— ...După direefia de... zbor I

Desen de V. VASILIU

Soarele își aduna ultimele raze de pe 
acoperișurile iierbinti ale caselor din Alu- 
niș. Pilcuri de copii se jucau veseli și zgo
motoși pe la por(i. Ointr-o curte iese o fe
tiță de vreo trei anișori. Dar iără a sta 
mult pe glnduti o zbughește spre grupul de 
copii de peste drum. In același timp pe șo
sea venea un autobuz de călători. Se aude 
deodată un scrîșnet ascdfit, Un țipăt spe
riat și copilul dispare din lata șoferului sub 
caroserie. intr-o clipă șoierul e jos și ridi
că ietifa în brațe. Doar o palmă o despăr
țea de toată.

Pornit din nou la drum, gîndurile tînă- 
rului șofer Popa luliu zboară Înapoi ia 0- 
brăjorii murdari de praf amestecat cu la
crimi.

— Dacă nu verificam membrana de frl- 
nă ? Dacă nu-mi reparați băieții bara de 
legătură... Și nu îndrăznește să-și imagi
neze ce s-ar ii putut Intlmpla.

E de 7 ani șofer, iar de cî/iva ani con
duce autobuze de călători. N-a avut nicio
dată un accident. (De altfel, același lucru 
se poate spune și despre Cociuba Crăciun. 
Pană Alexandru, Dufă Ion și despre mulli 
alli tineri șoferi de la I.R.T.A.-Pitești) luliu 
Popa a pus o 
frlnă puternică, 
mașina l-a ascul
tat și a evitat ac
cidentul care pu
tea să se produ
că fără vina

mare

l-a avut aici calitatea bună a reparațiilor 
executate de tinerii de la atelierul mecanic. 
Ei știu că mecanicii de reparafii au o mare 
și importantă răspundere, Chiar dacă nu se 
atlă la volan. De aceea oricit de aglome
rați, oricit de urgente ar ii lucrările, ti
nerii de la reparafii nu dau drumul la 
nici o piesă pînă nu o verifică minuțios.

Și aici, obiectivul principal al întrecerii 
socialiste este calitatea Despre tinărul mais
tru Burcea Florin se spune că este toarte 
sever. „Nu-i scapă nici cea mai mică gre
șeală, Întoarce piesa pe toate părțile și 
tot li găsește Un defect", spun mecanicii. 
Totuși, sînt toarte multe reparafii la care 
maistrul n-are de obiectat nimic, ba încă 
Ii mai și laudă pe asemenea tineri cum 
sînt : Alexandru Tentea, Buzescu Gheorghe, 
Gheorghe Bratu, Ion Lixandru etc.
Precizia cu care sînt reparate cutiile de 

viteză, pistoanele, barele de direcție și alte 
piese dovedește că majoritatea mecanici
lor își cunosc bine meseria. Un ajutor pre
țios in Îmbogățirea cunoștințelor îl au 
cursurile de ridicare a caliticări, organizate 
pe baza indicațiilor ministerului de resort. 
La ele participă tofi tinerii mecanici.

a o
din 
nu
de 

siut

de cost pe în-

Informare
Miercuri dimineața, în pre

zența reprezentanților unor 
ministere și instituții centrale 
economice, ai Camerei de Co
merț a R. P. Romîne, a avut 
loc inaugurarea expoziției or
ganizate de întreprinderea un
gară pentru comerțul exterior 
„Nikex”.

Au fost de fată Jeno Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei.

Sprijinul vostru este așteptat
Sub acest titlu s-a publicat 

in ziarul „Scînteia tineretu
lui“ nr. 4092 un articol care 
analiza modul cum Casa raio
nală de cultură Slatina îndru
mă activitatea căminelor cul
turale din comunele raionu
lui. Făcînd un bilanț al reali
zărilor obținute de casa raio
nală de cultură îtn îndru
marea metodică a activității 
căminelor culturale, articolul 
critică totodată faptul că a- 
ceasta îndrumare se face în 
mod inconstant, că există pe
rioade cînd căminele culturale 
sînt lipsite de ajutorul nece
sar pentru a-și axa activitatea 
pe problemele cUrdnte ale gos
podăriilor agricole colective. 
Printre altele, în articol este 
criticat faptul că în primele 
luni de vară, casa de cultură 
nu a ajutat brigăzile artisti
ce de agitație din raion să 
întocmească programe educa
tive, menite să mobilizeze pe 
colectiviști la întărirea eco- 
nomică-organizatorică a G.A.C., 
că însăși brigada de agitație 
a casei de cultură în locul 
unui program care să abor
deze probleme majore, a pus 
în scenă un spectacol de... es
tradă.

Răspunzînd la critica făcu
tă de ziar, Casa raională de 
cultură Slatina ne-a comu
nicat :

„Imediat după publicare, 
articolul intitulat „Sprijinul 
vostru este așteptat“ a fost 
prelucrat cu activul casei de 
cultură.

Analizîndu-se cu această o- 
cazie lipsurile semnalate,

lectivul nostru dă muncă, în
drumat de comitetul raional 
de partid a luat o serie de 
măsuri menite să înlăture lip
surile iin cauză.

Astfel, s-a întocmit un plan 
judicios de deplasare în sate 
a instructorilor casei raionale 
de cultură, pentru ca fiecare 
cămin cultural să fie ajutat 
practic în desfășurarea activi
tății sale. Respectând cu stric
tețe aceste planuri, activiștii 
casei raionale de cultură au

Pe urmele
materialelor publicate

ajutat ftn ultimele 2 luni, con
ducerile căminelor culturale 
din comunele Valea Mare, 
Oporelul, Curtișoara, Mărgi
neni, Negreni, Găneasa, Tes- 
lui și altele să organizeze 
„Sărbătoarea recoltei", „Ștafe
ta culturală 23 August**, pre
cum și desfășurarea unei ac
tivități cultibral-artistice de 
masă cit mai variată și bogată 
în conținut.

In același scop casa raională 
de cultură a elaborat și tri
mis căminelor culturale 4 
scrisori de îndrumare metodi
că cu teme cum sînt: ^Cartea 
în sprijinul întăririi economi
ce și organizatorice a gospo
dăriilor agricole 
„Munca culturală în 
lucrărilor agricole de 
altele.

Pentru îndrumarea 
lor artistice de amatori ale

colective", 
sprijinul 
vară" și

brigăzi-

La autobaza 
Deva lucrează uu 
măr de peste 250 
tineri din care 216
membri ai organizației 
U.T.M. Mulți dintre ei 
obțin rezultate frumoa
se în munca lor de fie
care zi. O parte dintre 
aceste rezultate se re
feră la buna îngrijire 
a autovehiculelor, la 
exploatarea rațională și 
cu spirit de răspun
dere a 
Iată-1, de 
pe tinărul 
colae, șofer 
autocamion, 
treprinde în 
ță curse lungi. De fie
care dată tractează și 
cîte o remorcă, reali- 
zînd în fiecare lună e- 
conomii mari. Valoa
rea economiilor reali
zate de el în luna mai, 
de pildă, se ridică la 
aproape 2 000 lei. La 
fel de bine muncesc și 
al ți tineri.

Dar — cum se spu
ne — cu o floare nu 
se face primăvară. în 
autobază lucrează și ti
neri care nu dau aten
ție realizării de econo
mii. Dovadă este fap
tul că pe primul 
mesti'u

mașinilor, 
exemplu, 

Peneș Ni- 
pe un 
El în- 

permanen.

se
al acestui au

prețul 
treprindere a fost de
pășit cu peste 133 000 
lei, prin ridicarea chel
tuielilor comune și ge
nerale, prin consumuri 
mari de benzină și de 
alte materiale. Această 
situație a fost creată 
de asemenea și da
torită numărului mare 
de reparații și stațio
nări pentru reparații. 
Mai sînt încă mulți 
tineri care nu își în
grijesc cu conștiincio
zitate mașinile și fac 
mari risipe de kilome
traj și lubrifianți. Șo
ferii Oniga Ion și Ba- 
lica Gheorghe, de 
exemplu, din neatenție, 
au accidentat mașinile 
producînd pagube de 
aproape 4 000 lei 
reparații fără să 
socotim staționarea 
planificată a mașinilor 
respective. Tehnicianul 
Ghișoiu Dorin și-a per
mis să plece într-o zi 
cu un autobuz în 
cursă pe traseul Deva- 
Hunedoara fără să aibă 
această sarcină. Condu- 
cînd fată atenție, el a 
avariat 
3 zile 
pentru 
bliztthii

la 
mai 
ne

mașina. In Cele 
de staționare 
reparația auto- 

respectiv, îti-

pierdut

■Mrai

spi

le

această etapă.

Lodz (R. P. Polonă)
3-a ediție a turneului

răspunderii față 
bunurile ce 
încredințate. Slab 
ocupă organiza- 
U. T. M. și de

treprinderea a 
mii de lei.

Este necesar ca or
ganizația U.T.M., în 
colaborare cu comite
tul sindicatului și con
ducerea autobazei, sub 
conducerea organizației 
de partid, să mobilize
ze mai temeinic pe ti
neri la reducerea pre
țului de <!ost și să se 
îngrijească de educa
rea tinerilor în 
ritul 
de 
sînt 
se 
Va 
generalizarea experien
ței bune a unor lucră
tori ai autobazei frun
tași în producție. Iar 
postul utemist de con
trol are un aport prea 
mic și puțin eficient la 
înlăturarea acestor ne
ajunsuri. Trebuie de 
aceea ca organizația 
U.T.M. să se preocupe 
mai mult de aici îna
inte de mobilizarea ti
nerilor la 
carea tuturor 
lor interne 
lichidării 
înregistrate 
de cost și 
lizarea a 
tor economii.

valorifi- 
rezerve- 

în scopul 
pierderilor 
la prețul 

pentru rea
ch mai mul-
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ijloacele folosite în 
scopul 
unei 
tehnice 
sînt multiple și 
verse. Prin specifi
cul său, filmul poă- 

un mijloc deosebit de efi- 
al propagandei tehnice, 
ultimii ani, Studioul de til

de

desfășurării 
propagande 
de masă 

di-

fe fi 
cient

In 
me documentare și jurnale 
actualități „Alexandru Sahia' 
care are un sector profilat pentru 
filme tehnice și de știință popu
larizată — a realizat cîteva filme

DESPRE FILMELE
DE PROPAGANDĂ TEHNICĂ

© Astăzi, pe circuitul Roiică- 
delle, din apropierea orașului 
Brescia, se dispută prima probă 
din cadrul campionatelor mondiale 
de șosea. Este vorb? de cursa 
contra-cronometrului pe echipe re
zervată cicliștilor amatori. Forma
ții de cîte 4 cicliști vor parcurge 
de cîte două ori o buclă de 
56,300 km. în această probă difi
cilă sînt angajate 16 echipe prin
tre care U.R.S.S., Danemarca, 
Italia, R. P. Romînă. Olanda, Bel
gia, R. F. Germană, R P. Polonă, 
Suedia, Austria. Echipa R. P. Ro- 
mîne va fi alcătuită din Gabriel 
Moiceanu, Constantin Dumitrescu, 
Ion Coșma și Aurel Șelaru. Cursa 
individuală de fond pentru ama
tori se va desfășura la 1 septem
brie pe circuitul de la Salo. La 
această întrecere vor lua parte 
cicliști din 28 de țări.

căminelor culturale, 
de agitație a casei 
de cultură a înlocuit specta
colul de estradă din reperto
riul său cu un program model 
pe care l-a prezentat la ariile 
din comunele Prisaca, Gă
neasa, Pleșei și altele.

In prezent, colectivul nostru 
elaborează alte două progra
me model pentru brigăzile ar
tistice de agitație.

In privința îndrumării for
mațiilor de teatru, echipa de 
teatru a casei raionale de cui- 
tură a pus în scenă în ultimul 
timp piesa intr-un act „Ulti
ma rădăcină" care a fost pre
zentată apoi pe scenele cămi
nelor culturale din 
Spectacolele erau urmate 
discuții 
la sate 
legerea 
me de 
etc.

Paralel cu îmbunătățirea 
muncii de îndrumare a cămi
nelor culturale, activitatea ar
tistică culturală a casei raio
nale de cultură ce se desfă
șoară la centrul raionului s-a 
îmbogățit și ea simțitor.

In afară de formațiile artis. 
tice existente, de CUrînd 
înființat un ansamblu de 
de 150 persoane care, în pre
zent pregătește primul 
program.

Săptămânal casa raională de 
cultură prezintă la Teatrul de 
Vară din Slatina seri cultural- 
eduCative la care participă în 
medie 1 000 de spectatori.

Acestea sînt numai cîteva 
din realizările obținute de co
lectivul nostru de muncă în 
ultimele luni. La obținerea lor 
de un ajutor prețios ne-a fost 
articolul intitulat „Așteptăm 
ajutorul vostru“, care prin 
criticile și sugestiile făcute 
ne-a îndreptat atenția spre o 
serie de lipsuri ce se mani
festau în activitatea noastră.

brigada 
raionale

raion. 
de 

cu artiștii amatori de 
în ceea ce privește a- 
repertoriului, proble- 

regie și interpretare

s-a
cor

său

ION SIBOROVSCHI 
directorul Casei de cultură 

a raionului Slatina

O panoramă splendidă. Ea este 
îmbogățită de cîrdul de gîș-te 
ale G.A.C. din comuna 23 Au
gust, regiunea Dobrogea. Anul 
acesta gospodăria a crescut 
3.000 de gîște în afară de 
cele peste 4.000 de alte pă
sări aducîndu-i însemnate ve

nituri bănești.

Foto : AGERPRES

Vizita 
parlamentarilor 

ieni
In continuarea vizitei pe 

care o fac în țara noastră, 
miercuri dimineața delegația 
de deputați si senatori membri 
ai grupului parlamentar belgo- 
romîn în frunte cu dl. Edmond 
Machtens, însoțit de deputății 
Demostene Botez și C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu, au pără
sit Capitala plecînd în regi
unea Ploiești. La sediul Sfatu
lui popular regional Ploiești, 
oaspeții au avut o. întîlnire cu 
un grup de deputați din regi
une.

In continuarea călătoriei, 
delegația parlamentară belgi
ană a vizitat Muzeul Peleș si 
stațiunea Sinaia.

Seara, oaspeții belgieni au 
sosit în orașul Brașov.

(Agerpres)

------------

Prezentarea 
filmului vietnamez 
„Foc în linia doua"
Miercuri seara la cinematogra

ful Patria din Capitală a avut loc 
un spectacol de gală cu filmul 
artistic vietnamez „Foc în linia 
doua“, prezentat cu prilejul ce
lei de-a 17-a aniversări a procla
mării independentei R. D. Viet
nam.

Filmul „Foc în linia doua“, care 
înfățișează un episod din lupta 
dusă de poporul vietnamez îm
potriva trupelor colonialiste s-a 
bucurat de un frumos succes.

(Agerpres)

de acest fel, despre diferite pro
cedee tehnologice, utilaje și in
stalații moderne, sau metode de 
muncă, mult solicitate și aprecia
te de muncitorii și inginerii din 
fabrici și uzine.

Cităm, dintre cele mai recente, 
filmul „Scule așchiefoare“, care 
expune pe larg experiența Fabri
ci' de scule din Rîșnov, atît în ce 
privește tehnologia fabricației bur- 
ghielor spirale, a frezelor și al
tor scule, metodele de muncă a- 
plicate de respectivul colectiv, 
cît și inovațiile concepute și in
troduse în producția fabricii. 
„Exploatarea pădurilor“ cuprinde 
o mare varietate de probleme 
ca : introducerea mecanizării în 
doborîrea copacilor și în colecia- 
rea lemnului, sporirea și perfec
ționarea mijloacelor de transpor
tare a materialului lemnos etc.

expuse în amănunțime, printr-un 
decupaj sugestiv.

Dar aceste două filme au fost 
terminate anul trecut, iar în pri
mul semestru al anului curent 
Studioul cinematografic „Alexan- 
du Sahia“ nu a realizat nici un 
film tehnic care să contribuie în 
primul rînd la popularizarea și 
extinderea1 unor importante și e- 
ficienfe metode de muncă, apli
cate de diferite colective sau de 
fruntașii întrecerii socialiste din 
fabricile și uzinele țării noastre.

O atenție deosebită au acor
dat creatorii din zcest studio fil
melor de știință popularizată. 
„Mase plastice" și „Elementul 14 
siliciu", de pildă, sînt creații 
valoroase aparținînd acestui 
gen, care cohtribuie nemijlo
cit la creșterea nivelului de 
cultură generală al oamenilor 
muncii. Au fost realizate de ase
menea filme cu caracter didac
tic, destinate îndeosebi școlilor

protesionale sau institutelor de 
învățămînt superior, cum sint 
„Coșul“, „Fonta“ sau „Semi-con- 
ductorii", interesante din punct 
de vedere științific și avînd tot
odată reale calități artistice.

Filmul „Contemporanul meu“, 
închinat brigăzii conduse de 
strungarul Alexandru Chiru de la 
Uzinele „Vasile Tudose“ din Co- 
libași, încadrîndu-se în genul do- 
cumentarului-arfisfic, enunță doar 
metodele folosite de acești des
toinici muncitori, ajutînd astfel 
intrucîtva la popularizarea ace
stora, dar nu și Ic' aplicarea și 
extinderea lor.

Practic deci — așa cum am 
mai spus — Studioul „Alexandru 
Sahic'“ nu a realizat în acest an 
nici un film tehnic propriu-zis.

Cărui lucru i se datorește a- 
ceastă cu totul nesafistăcătoară 
valorifiiare a unuia dintre cele 
mai eficiente mijloace ale pro
pagandei tehnice de masă ?

In primul rînd, slabei preocupări 
a studioului și, în al doilea rînd, 
insuficientei colaborări între toți 
factorii chemați să asigure reali
zarea' acestei importante sarcini.

In activitatea Studioului cinema
tografic „Alexandru Sahia“ s-c1 
încetățenit practica de a realiza 
filme tehnice la cererăa ministe
relor sau a instituțiilor de resort. 
Aceasta penfru că, dat fiind ca
racterul de strictă specialitate al 
filmelor tehnice, ele nu sînt achi
ziționate de Direcția difuzării fil
melor pentru a fi difuzate prin 
rețeaua cinematografică, acestea 
urmînd a fi puse la dispoziția 
întreprinderilor și instituțiilor in
teresate din ministerele respec
tive.

Or, în timp ce Consiliul Supe
rior al Agriculturii, Ministerul E- 
conomiei Forestiere, al tnvăță- 
mîntului Sau al Sănătății comandă 
cu oarecare regularitate filmele 
tehnice sau didactice de care au

nevoie, Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, al Petro
lului și Chimiei, al Construcțiilor, 
ai Minelor și alte ministere ne
glijează și subapreciază acest 
mijloc de propagandă tehnică. 
Consiliul cinematografiei din Co
mitetul de stat pentru cultură și 
artă a solicitat dar nu cu sufi
cientă insistență — diferitelor mi
nistere propunerea unor filme 
tehnice, dar practic nu s-a reali
zat aproape nimic.

Printre măsurile ce considerăm 
că ar trebui luate neîntîrziat pen
tru remedierea situației nemulțu
mitoare create în ce privește rea
lizarea filmelor cu caracter teh
nic, ar fi, de pildă, propunerea 
de către ministere a unor teme 
de primă necesitate pentru fil
mele tehnice, atît de solicitate 
de oamenii muncii din diferite 
sectoare de activitate, pe care să 
le realizeze în lunile următoare 
Studioul „Alexandru Sahia".

• Etapa a 3-a a campionatului
categoriei A de fotbal programea
ză duminică în Capitală două în- 
tilniri care se vor desfășura în 
cuplaj pe stadionul „23 Au
gust" : Rapid—Dinamo Bucu
rești (ora 15,15) și Viitorul—Pro
gresul București (ora 17). In fără 
au loc înlîlnirile: Dinamo Bacău— 
Steagul Roșu -, C.S.M.S. Iași—Cri- 
șarta Oradea '. U.T. Arad—Minèrul 
Lupeni ; Știinfa Cluj—Petrolul și 
Știinfa Timișoara—Farul. Steaua 
nu joâcă în

• Intre 3 st 10 septembrie va 
avea loc la 
cea de-a 
internațional de box „Dinamovia- 
da" cu participarea echipelor Di
namo București, Gwardia Varșo
via, Spartak. Sofia, Dozsa Buda
pesta și Ruda Hvezda Praga.

Ultima ediție a competiției, des
fășurată la București a fost cîști- 
gată de echipa Dinamo București.

Pe de altă parte, ar fi nece
sară, credem, restructurarea orga
nizatorică a studioului „Alexandru 
Sahia“ în sensul separării secției 
de filme tehnice și de știință 
popularizată de restul producției 
de filme documentare și jurnale 
de actualități. Aceasta ar mări 
capacitatea de producție a aces
tor secții, care nu beneficiază ac
tualmente de toate posibilitățile 
tehnice și de aparataj necesare, 
dat fiind marele număr de filme 
realizate de studio în ansamblul 
său, în planificarea cărora nu se 
realizează întotdeauna echilibrul 
cuvenit între diferitele genuri.

Colaborarea armonioasă între 
studiou și celelalte instituții in
teresate în lărgirea propagandei 
tehnice prin film trebuie să se 
manifeste și in asigurarea celor 
mai compeienți consultanți știin
țifici, care să contribuie direct și 
pe tot parcursul creării filmelor 
la realizarea acestora.

Mărețele prevederi ale planu
lui de șase ani, în realizarea că
rora este atît. de importantă ridi
carea calificării muncitorilor la 
un înalt nivel tehnic, necesită a- 
sigurarea cît mzi grabnică a unei 
intense și largi valorificări a fil
mului tehnic, prin crearea de cît 
mai multe filme de acest fel și 
prin larga lor răspîndire în mase.

Ing. V. MARINESCU

Institutul de mine — Petroșeni
Creație a regimului nostru democrat-popular, pășește în 

al 15-lea an al existenței sale. Concentrînd întregul învă- 
țămînt superior minier din țara noastră, institutului îi 
revin sarcini deosebit de importante în formarea cadrelor 
de specialiști cu o înaltă calificare, capabili să traducă in 
viață Directivele din sectorul minier ale Hotărîrilor celui de 
al III-lea Congres al P.M.R. In realizarea acestor obiective, 
absolvenții institutului își vor găsi largi perspective de ac
tivitate.

în anul 1962—1963, institutul va funcționa cu următoarele 
facultăți și secții:

FACULTATEA DE MINE, cu secțiile :
— Exploatări miniere și topografie minieră
— Prepararea minereurilor

FACULTATEA DE ELECTROMECANICA MINIERĂ.

★

Admiterea in anul I al institutului se face pe bază de con
curs, care constă din următoarele probe :

— Aritmetica, algebra, trigonometria și calculul dife
rențial (scris și oral).

— Geometrie plană, în spațiu, și geometrie analitică 
(scris și oral)

— Fizica (scris și oral).
Total 6 probe
înscrierile la concursul de admitere la cursurile de zi se 

fac precum urmează :
a) Pentru candidații, care solicită burse acordate de între

prinderile socialiste și sfaturile populare, la întreprinderile 
respective sau secretariatele comitetelor executive ;

b) Pentru ceilalți candidați, la secretariatele facultăților 
începînd de la 10 august pînă în preziua examenului. (6 
septembrie).

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o 
declarație tip de înscriere, ce se eliberează de secretariatele 
facultăților. La aceasta se va anexa :

a) certificatul de naștere :
b) diploma de maturitate, diploma de tehnician, certifi

catul de absolvire a unei facultăți muncitorești, sau di
ploma de bacalaureat a fostelor licee teoretice, indus
triale sau comerciale ;

c) certificatul de sănătate, cuprinzînd rezultatele exame
nelor medicale de :
— microradiografia făcută la policlinica din Petroșeni ;
— reacția Wasserman
boli interne, O.R.L., oftalmologie, chirurgie și neurologie.

d) absolvenții din anii precedenți ai școlilor medii tehnice, 
ai școlilor tehnice și ai școlilor pedagogice vor prezenta 
adeverințe din care să rezulte că au efectuat stagiul de 3 
ani in producție ;

e) 3 (trei) fotografii 6/9.
Cererile nedepuse în termen sau neînsoțite de actele de 

mai sus nu vor fi luate în considerare.
în timpul concursului candidații vor avea asupra lor bu

letinul de identitate.
Concursul de admitere se va ține începînd de la 7 sep

tembrie 1962.
Alte detalii privind concursul de admitere sînt publicate 

în broșura specială care se poate consulta la secretariatele 
facultăților indicate mai sus.

★
Institutul funcționează în clădiri noi și dispune de labo

ratoare bine utilate, cămine moderne, cantină și sală de 
sporturi. în prezent, sînt în construcție un nou corp de în- 
vățămint, un pavilion pentru laboratoare noi și un nou că
min studențesc, iar pentru viitor sînt prevăzute noi obiective 
de construcții care vor face ca studenții institutului să-și 
desfășoare activitatea în condiții optime.

în afara drepturilor de care se bucură studenții institu
telor de invățămînt superior, studenții institutului de mine 
Petroșeni primesc gratuit uniformă pe toată durata stu
diilor.



Chemarea Congresului U.I.S
adresată studenților lumii

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

LENINGRAD 29 (Agerpres) 
TASS 
marea 
din 
de-al 
le-.a cerut 
lupta pentru pace, pen
tru dezarmare generală și to
tală, pentru coexistență paș
nică a statelor cu diferite sis
teme sociale. „Noi trebuie să 
extindem lupta noastră pen
tru lichidarea definitivă a sis-

transmite: în che- 
adresată studenților 

lumea întreagă cel 
VII Congres al U.I.S. 

să-și intensifice 
pentru pace,

ternului colonial“, se sublinia
ză în chemare. „Să ne unim 
eforturile noastre pentru a 
respinge agresiunea imperia
listă !“ „Chemarea se încheie 
cu cuvintele : „Datoria noa
stră sfîntă este să ne consa
cram energia și cunoștințele 
noastre pentru obținerea vic
toriei în lupta noastră, pentru 
instaurarea unei păci trainice, 
pentru libertate și progres în 
lumea întreagă!".

GENEVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : în ședința 
din 29 august a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare, șeful delegației U.R.S.S., 
V- V. Kuznețov, a expus con
siderentele delegației U.R.S.S. 
pe marginea celor două do
cumente prezentate spre exa
minarea Comitetului la 27 au
gust de către delegațiile S.U.A. 
și Angliei în legătură cu pro
blema încetării experiențelor 
cu arma nucleară.

V. V. Kuznețov a analizat 
poziția S.U.A. în problema 
încetării experiențelor cu arma 
nucleară pe întreaga perioadă 
de cînd se desfășoară tratati
vele, și a arătat că esența a- 
cestei poziții a rămas și ră- 
mîne neschimbată. Această 
esență constă în aceea că 
S.U.A. formulează în perma
nență una și aceeași cerere, 
indiferent de modul în care 
au exprimat-o în diferitele 
etape ale tratativelor : sau nu 
va fi nici un fel de încetare 
a experiențelor și cursa înar
mărilor nucleare va continua 
în linie ascendentă, sau Uniu
nea Sovietică va trebui, în 
schimbul încetării experiențe
lor, să dezvăluie puterilor 
occidentale, blocului militar 
N.A.T.O., sistemul său de apă
rare națională în condițiile 
cînd anumite cercuri ale pu
terilor occidentale nu ascund 
că ele se pregătesc pentru un 
război nuclear împotriva sta
telor iubitoare de pace.

Toate se petrec, a decla
rat reprezentantul U.R.S.S., ca 
și cu o fată bătrînă urîtă pe 
care părinții disperați o gă
tesc în fiecare an cu rochii 
la modă care îi ascund urî
țenia, îi așează pe față un 
strat tot mai gros de fard și 
sub acest aspect o prezintă 
logodnicilor. Dar logodnica 
rămîne aceeași, numai că îm
bătrânește din an în an.

La 6 august 1962, S.U.A. au 
prezentat propuneri așa-zise 
„noi“. Dar a trebuit foarte pu
țin timp pentru ca să se con
state că „noile” propuneri ale 
S.U.A. reprezintă aceeași po
ziție din 1961 și din perioade 
jnai vechi, sub o altă formă.

Acum, a declarat V. ,V. Kuz
nețov. avem în față așa-nu- 
mitul „Proiect de tratat cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
toate mediile“ propus de dele
gațiile S.U.A. și Angliei la 27 
august. Ni se spune din nou că 
este vorba de propuneri noi și 
că ele ar constitui, chipurile, o 
expresie concretizată sub 
formă de tratat a prevederilor 
existente în memorandumul 
celor opt.

Șeful delegației U.R.S.S. a 
demonstrat netemeinicia aces
tor afirmații. Inspecția obliga
torie la fața locului rămîne 
parte integrantă a noului pro
iect anglo-american. în felul 
acesta, S.U.A. și Marea Brita- 
nie nu țin seama de memoran
dumul statelor neutre în pro
blema inspecției, nu acceptă 
una din prevederile funda
mentale ale acestui memoran
dum și anume că controlul la 
fața locului poate fi efectuat 
numai la invitația statului pe 
teritoriul căruia a avut loc un 
important fenomen neeluci
dat.

S.U.A. șl Anglia nu au ac
ceptat punctul important al

memorandumului celor opt 
care prevede că supravegherea 
asupra îndeplinirii obligațiilor 
de a nu efectua experiențe nu
cleare trebuie să se facă cu a- 
jutorul stațiilor naționale de 
detectare a exploziilor nucle
are, deja existente.

La baza proiectului de „Tra
tat cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucle
ară în toate mediile", stau, 
după cum a devenit evident, 
propunerile vechi respinse de 
viață ale puterilor occidentale. 
De aceea acest proiect nu 
poate fi acceptat ca bază pen
tru elaborarea unui acord cu 
privire la încetarea tuturor ex
periențelor cu arma nucleară.

Șeful delegației sovietice a 
trecut apoi la analiza celui 
de-al doilea proiect prezentat 
de S.U.A. și Anglia „ proiectul 
de tratat cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă“, și a 
examinat considerentele dele
gației S.U.A. în sprijinul aces
tui proiect.

V. V. Kuznețov a subliniat 
netemeinicia afirmațiilor lui 
A. Dean că tratatul care va 
interzice experiențele cu arma 
nucleară în atmosferă, în Cos
mos și sub apă, dar care nu 
va împiedica continuarea ex
periențelor nucleare subterane, 
„va constitui totuși o anumită 
frînă a cursei înarmărilor".

El a citat o serie de decla
rații ale lui A. Dean în care 
acesta recunoștea că experien
țele nucleare subterane pot 
contribui atît la perfecționarea 
armelor nucleare cu destinație 
tactică sau strategică, deja 
existente, cît și la crearea 
unor arme nucleare principial 
noi, probabil a unor noi cate
gorii de arme de distrugere în 
masă și mai ucigătoare.

V. V. Kuznețov a atras aten
ția Comitetului asupra unei 
primejdii și mai serioase cu
prinse în propunerile S.U.A. 
și Marii Britanii.

Este vorba de faptul că a- 
ceastă propunere urmărește 
evident, să asigure puterilor 
occidentale avantaje militare 
unilaterale în dauna interese
lor securității Uniunii Sovie
tice și a celorlalte țări sociai 
liste, a declarat el.

Guvernul sovietic, a decla
rat în încheiere V. V. Kuzne
țov, se situează ferm pe pozi
ția că trebuie să se ajungă 
neîntîrziat la un acord cu pri
vire la încetarea tuturor expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în Cosmos, sub apă 
și sub pămînt, fără nici o ex
cepție. Discuțiile serioase care 
au avut loc în această pro
blemă în comitet dovedesc în 
mod convingător că rezolva
rea acestei sarcini este nu nu
mai necesară ci și posibilă.

Noi propunem puterilor oc
cidentale să ajungem la o în
țelegere pentru a pune capăt 
tuturor experiențelor cu arma 
nucleară în orice mediu. Uni
unea Sovietică este gata să a- 
bordeze această problemă de 
pe cea mai constructivă pozi
ție și să țină seama de toate 
considerentele utile expuse în 
timpul discuțiilor de diferite 
delegații. Dar pentru a găsi o 
rezolvare rapidă a problemei 
încetării experiențelor nucle
are, există o bază sănătoasă

— memorandumul celor opt 
state neutre.

Se fac încercări de a ne con
vinge că scoaterea din impas 
a tratativelor cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară este posibilă numai 
acceptînd una dintre cele două 
propuneri ale puterilor occi
dentale din 27 august a.c. Cu 
alte cuvinte, Comitetului i se 
cere să înceteze de a mai spri
jini memorandumul celor opt 
și să accepte ca bază pentru 
viitoarele tratative propuneri 
fundamental opuse acestui 
memorandum. Nu domnilor, 
baza cea mai realistă de re
zolvare a problemei încetării 
experiențelor nucleare conti
nuă să rămînă, în actualele 
condiții, propunerile celor opt 
state. Aceste propuneri oferă 
o ieșire din impas, iar Uniu
nea Sovietică le sprijină ca și 
pînă acum.

Uniunea Sovietică sprijină, 
de asemenea, și alte propuneți 
ale reprezentanților țărilor 
neutre care urmăresc să con
tribuie la reglementarea pro
blemelor litigioase. în acea
stă ordine de idei merită aten
ție propunerea ca puterile nu
cleare să-și asume obligația ca 
de la o anumită dată — să 
zicem de la începutul anului 
1963 — să nu 
nici un fel de 
cleare.

Rezolvarea 
privire la încetarea 
experiențelor cu arma nuclea
ră depinde în prezent numai 
de puterile occidentale. Dacă 
ele vor fi de acord, în sfîrșit, 
să accepte în fapte nu în vor
be memorandumul celor opt, 
ca bază pentru un acord, 
lea spre această rezolvare 
fi deschisă.

A. Dean și J. Godber 
declarat însă că ei nu pot con
simți ca un acord parțial, care 
prevede încetarea experiențe
lor în atmosferă, sub apă și 
în Cosmos, să fie însoțiți de 
un moratoriu asupra expe
riențelor subterane. Aceste de
clarații au confirmat încă o 
dată că S.U.A. și Anglia nu 
intenționează să înceteze ex
periențele nucleare, ci, dimpo
trivă. încearcă să mențină po
sibilitatea de a continua cursa 
înarmărilor nucleare.

Reprezentantul R. P. Ro
mîne, M. Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
după ce a subliniat că ceea ce 
este necesar și cer popoarele 
este încetarea tuturor expe
riențelor nucleare, s-a ocupat 
de unele aspecte ale măsurilor 
de dezarmare discutate de co
mitet.

mai efectueze 
experiențe nu

problemei cu 
tuturor

Criză acută
ISTANBUL 29 

(Agerpres). — TASS 
transmite: Comisia 
de stat a planifică
rii a publicat date 
din care se desprin
de situația dispera
tă a crizei de locu
ințe din Turcia. In 
cocioabele din An
kara. Istanbul si 
Izmir trăiesc peste

★ ★

ca
va

au

Delegații la cel de-al VlI-lea 
Congres al Uniunii Internațio
nale a Studenților au ales în 
unanimitate ca președinte al 
U.I.S. pe reprezentantul Uniu
nii Tineretului Cehoslovac. 
Jiri Pelikan.

Congresul a hotărât, de ase
menea, că secretarul general 
al U.I.S. va fi un reprezen
tant al Uniunii Naționale a 
studenților din Irak. Ca vice
președinți au fost alesi repre
zentanții uniunilor naționale 
ale studenților din
Brazilia, Venezuela, ai Fede
rației studenților din Africa 
Neagră, care își fac studiile 
în Franța, Sudanului. Chinei. 
Indiei și U.R.S.S.

Din secretariatul Comitetu
lui Executiv fac parte repre
zentanții Bulgariei, Poloniei. 
Romîniei. Republicii Porto-

Cuba,

Rico, Uniunii Generale a Stu
denților din Africa de vest. 
Japoniei, Afganistanului. Re
prezentantul tării noastre este 
tov. Vasile Vlad, membru al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studențești din R. P. Romînă.

Delegații la congres au ales 
în unanimitate în comisia fi
nanciară pe reprezentanții 
Ciprului, Liberiei, Mongoliei 
și Libanului.

★
LENINGRAD. — Cel de-al 

VlI-lea Congres internațional 
al Uniunii Internaționale a 
Studenților a adoptat propu
nerea delegației Asociației na
ționale a studenților din Por
tugalia de a se convoca o con
ferință internațională a stu
denților în semn de solidari
tate cu luptătorii împotriva 
fascismului.

• •Lucrările Conferinței științifice cu privire

MOSCOVA 29 — corespon
dentul Agerpres transmite :

L.a Moscova își continuă lu
crările Conferința științifică a 
oamenilor de știință dintr-o 
serie de țări din Europa, Asia 
și America, la care sînt discu
tate probleme ale capitalismu
lui contemporan.

Participanții la discuții au 
subliniat în cuvîntările lor că 
„Piața comună“ constituie o 
nouă formă de pătrundere a 
monopolurilor celor mai puter
nice țări capitaliste în econo
mia țărilor slab dezvoltate. In 
aceste condiții, una din cele 
mai importante sarcini o con
stituie unitatea clasei munci
toare, a tuturor forțelor de
mocratice și socialiste în lupta 
împotriva marilor monopoluri 
capitaliste.

In ședința de miercuri 'di
mineața a luat cuvtntul repre
zentantul țării noastre, tov. 
Barbu Zaharescu, membru co
respondent al Academiei R.P. 
Romîne. Referindu-se la lupta 
țărilor slab dezvoltate împo
triva marilor monopoluri din 
„Piața comună“ el a subliniat 
influența pe care o exercită 
lagărul socialist asupra dez
voltării industriale a fostelor 
colonii și țări dependente, pre
cum și efectele acestei dezvol-

de locuințe în

ațări asupra crizei generale 
capitalismului. Vorbitorul a a- 
mintit ajutorul pe care îl a- 
cordă R. P. Romînă unor țări 
recent eliberate în vederea 
dezvoltării industriei lor.

Lucrările conferinței conti
nuă.

! 000 000 de oa
meni. Numai în ca
pitala Turciei se a- 
dăposteste în co
cioabe 45 la sută 
din întreaga popu
lație a orașului.

Din cauza lipsei 
de locuințe si a chi
riilor mari, oame
nii muncii din Tur
cia sînt nevoiti să

cheltuiască peste 37. 
la sută din cîștigul 
lor pentru plata lo
cuințelor. Comisia 
declară că dacă 
construcțiile de lo
cuințe vor continua 
în ritmul actual, 
criza de locuințe 
va deveni și mai 
acută.

„ÎNGERII LUI ARCHIE ÎN ACȚIUN Cu*
ntr-unul din ulti
mei» numere ala 
revistei americane 
„THE NEW YORKi 
TIMES MAGAZI- 
NE“ se publică un 
amplu articol ilus

trat după care reproducem ală
turat trei fotografii. El» repre
zintă noi și grăitoare document» 
cu privire la participarea S.U.A. 
fi la ajutorul militar masiv pe 
care-l dau ele clicii diemiste îm
potriva forțelor patriotice sud- 
vietnameze. Revista arată că: 
„In Vietnamul de Sud as găseso 
peste 8 000 de militari ameri
cani“. Sub numele de consilieri 
sau instructori conduc sau par
ticipă direct la luptele împotri
va forțelor patriotice.

Astfel în fotografia nr. 1 (po
trivit revistei mai sus amintite), 
locotenent colonelul Archie J. 
Clapp șeful unității nr. 362 
de helicopter» alcătuiești îm
preună cu doi dintre mili
tarii în solda marionetei de 
la Saigon, planul de luptă al 
unei noi acțiuni împotriva popu
lației. In fotografia nr. 2, se 
poate vedea momentul plecării, 
cînd, în zorii zilei, îmbarcați pe 
helicopterele S.U.A., trupe de-al» 
lui Ngo Dinh Diem și consi
lierii americani pleacă în „mi
siune“. Fotografia nr. 3 îl înfă
țișează pe căpitanul american 
George T. Simmons care din he
licopterul ce „se învîrtește pro
tector“ deasupra zonei de ope
rații se pregătește să deschidă 
focul cu automatul asupra sate
lor sau așezărilor populației. A- 
ceștia scrie „THE NEW. YORK. 
TIMES MAGAZINE“ sînt „înge
rii lui Archie” în acțiune, așa 
cum ei înșiși s-au poreclit după 
numele șefului lor... Tipica ati
tudine a acestor „consilieri“ ai

turor samavolniciilor care se țin 
lanț, forțele patriotice sud-viet- 
nameze își intensifică cu succes 
acțiunile da luptă împotriva po

liticii de trădare a intereselor, 
poporului pe care o duc cercu
rile conducătoare diemiste.

GH. CHIDU

S.U.A. oglindește elocvent imix
tiunea americană în această țară.

Dar, în pofida represiunilor, a 
arestărilor, schingiuirilor și tu

R. P. Bulgaria : Aspect al unuia din 
noile sanatorii pentru oamenii 

muncii
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Vizita lui U Thant

la Kiev
KIEV 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 29 au
gust, U Thant, secretar gene
ral provizoriu al O.N.U., a 
fost primit de Vladimir Șer- 
bițki, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. S. S. Ucrai
nene, cu care a avut o con
vorbire prietenească.

U Thant a vizitat locurile 
istorice ale capitalei ucraine
ne, precum și Expoziția rea
lizărilor economiei Ucrainei.

în seara de 29 august U 
Thant și persoanele care îl în
soțesc au plecat spre Mos
cova.

SITUAȚIA DIN ALGERIA
de
28

TUNIS — La conferința 
presă care a avut loc la 
august în orașul Setif (Alge
ria de vest), organizată de co
mandamentul armatei de Eli
berare Națională a Algeriei, 
maiorul Sliman a dat citire 
unui apel adoptat la consfătu
irea conducerii statului major 
ar armatei și unor districte 
militare din Algeria.

In apel se spune, printre al
tele : „Membrii statului major 
al Armatei de Eliberare Na
țională a Algeriei, comandan
ții fostelor districte militare 
(vilaiete) — nr. 1 (Aures), nr. 
2 (Constantine de nord), nr. 5 
(Oran) și nr. 6 (Algerul de 
sud), precum și comisarii dis
trictuali ai Frontului de Elibe
rare Națională, care s-au în
trunit la 27 august la Bu Sa- 
ada, fac apel la conștiința pa
triotică și revoluționară a ofi
țerilor, ostașilor și activiștilor 
din districtul militar nr. 4 
(Alger), cerîndu-le să formeze 
comitete de vigilență pentru a 
salvă țara de aventurile spre 
care tind unele elemente lip
site de răspundere“.

Autorii declarației cheamă 
Biroul Politic al F.L.N. „să ia

măsurile necesare pentru in
staurarea definitivă a păcii și 
securității pe întreg teritoriul 
țării Și în special în capitală".

„Sfidarea autorităților legale 
de către ofițeri din comanda
mentul districtului militar nr. 
4, se subliniază în continuare 
în apel, nu poate fi tolerată“.

La 28 august, în orașul Al
ger a avut loc o conferință 
de presă organizată de vice
președintele guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria, 
Krim Bellkassem, la care el a 
propus „să se reia tratativele 
pentru a găsi o rezolvare ra
pidă a problemei conducerii 
în loc de a se lansa în aven
turi dăunătoare“. După cum 
se știe, Krim Bellkassem s-a 
pronunțat împotriva creării 
Biroului Politic al F.L.N. în 
actuala sa componență și a 
condamnat hotărîrile adoptate 
de acesta din urmă.

După cum rezultă din știrile 
parvenite din Alger, la 27 au
gust comandamentul districtu
lui militar nr. 4 a arestat peste 
50 de partizani ai Biroului 
Politic al Frontului de Elibe
rare Națională.

Franta: O. A, S. își continuă
activitatea criminală

CU PRIVIRE LA ADERAREA ANGLIEI 
LA PIAȚA COMUNA

„Afrontul diplomatic“
adus de Adenauer lui Macmillan
LONDRA 29 (Agerpres). — Co

respondentul TASS, E. Egorov, 
transmite :

La conferința sa de presă din 28 
august purtătorul de cuvînf al mi
nisterului Afacerilor Externe al An
gliei a depus mari eforturi pentru 
a para numeroasele întrebări în 
legătură cu recentul schimb de 
mesaje dintre premierul britanic, 
Macmillan, și cancelarul R.F.G. A- 
denauer, referitor la aderarea An
gliei la Piafa Comună.

Acest schimb secret de mesaje 
care a fost dezvăluit — de ce 
oare ? — de ziarul vesf-german 
„Die Welt“ a arătat încăodată tu
turor ce concesii trebuie să facă 
Anglia pentru a obfine includerea 
ei în Piafa comună.

Răspunzînd la mesajul lui Mac
millan, care era redactat pe un 
ton prietenesc și de solicitare, 
Adenauer a dat de înțeles pre- 
mierului britanic că Anglia nu tre
buie să conteze pe sprijinul Ger
maniei occidentale în tratativele 
privind aderarea la Piafa comu
nă și că dacă dorește să intre în 
acest organism va fi nevoită să 
capituleze în fafa Germaniei oc
cidentale și a Franjei și să renun
țe la principalele sale condijii,

La Londra, acest răspuns a produs 
o impresie cît se poate de peni
bilă și cercurile guvernante s-avi 
străduit să-l tăinuiască.

Tn prezent însă, cînd faina • 
fost dezvăluită, în cercurile diplo
matice de la Londra a început o 
mare agitafie. Ziariștii au început 
să vorbească despre „Afrontul di
plomatic“ adus de Adenauer lui 
Macmillan. Intre Bonn și Londra 
s-au ivit mari disensiuni și fiecare 
parte se grăbește să o învinuiască 
pe cealaltă de publicarea preme
ditată a știrii referitoare la această 
corespondentă secretă.

întrun fel sau altul, devine tot 
mai clară morala tristă a acestei 
istorii atît de neplăcute pentru 
Anglia : intensificarea izolării po
litice a Angliei, ca urmare directă 
a dorinfei guvernului Macmillan 
de a include cu orice preț Anglia 
în Piafa comună. La Londra se 
consideră că în luna octombrie, 
atunci cînd vor fi reluate la 
Bruxelles tratativele întrerupte pri
vitoare la aderarea Angliei la 
Piafa comună, situafia reprezen
tantului britanic Heath, lordul Si
giliului Privat, va fi și mai dificilă 
în fafa frontului comun al Germa
niei occidentale și Franței.

Puternace proteste 

după otacul pirateresc 

iu spoiri va Cubei

PARIS 29 (Agerpres). — La 
Paris și în celelalte orașe din 
țară explodează din nou bom
bele puse de O.A.S.-iști. Ca și 
înainte, se săvîrșesq omoruri, 
atacuri asupra sediilor organi
zațiilor democratice și împo
triva acelora care, din diferi
te motive, „nu sînt pe placul 
organizației fasciste subversi
ve“«

Presa democrată dă alarma, 
atrăgînd atenția că „Organiza
ția armată secretă“ nu numai 
că nu a „dezarmat“, ci dimpo
trivă, reorganizîndu-si în iu- 
lie-începutul lui august rân
durile sale și elaborîndu-si, 
după despărțirea Algeriei, o 
nouă tactică, trece din nou la 
ofensivă împotriva republicii.

DJAKARTA 29 (Agerpres). 
TASS transmite: La 28 au
gust, Comitetul indonezian de 
solidaritate cu țările Asiei și 
Africii a adresat lui Fidel 
Castro o telegramă în care 
condamnă cu hotărîre bom
bardarea provocatoare a ora
șului Havana de către contra
revoluționarii care și-au gă
sit âzil în S.U.A. Comitetul 
indonezian de solidaritate, se 
spune în telegramă, sprijină 
guvernul și poporul Cubei în 
lupta lor pentru libertate și 
independență națională.

★
PRAGA (Agerpres). — Secreta

riatul Federației Sindicale Mondi
ale a dat publicității o declarație 
în legătură cu noul act de agre
siune săvîrșit de imperialismul 
S.U.A. împotriva poporului Cu
bei în noaptea de 24 spre 25 
august.

Acest act, cu adevărat pirate
resc, se arată în declarafie, repre
zintă o crimă monstruoasă împo
triva poporului pașnic al Cubei și 
este o mărturie a primejdiei per
manente care amenință indepen
denta acestei țări și pacea în în
treaga lume.

Condamnînd cu toată energia a-

gresiunea imperialistă, F.S.M. ex
primă centrului revoluționar sin
dical al oamenilor muncii din Cu
ba, tuturor oamenilor muncii și 
poporului acestei fări, solidaritatea 
și sprijinul său total. F.S.M. cheamă 
sindicatele și pe oamenii muncii 
din toate fările să aefioneze în 
mod hotărif împotriva agresiunii 
imperialiștilor nord-americani și 
să-și manifeste cu ajutorul tuturor 
mijloacelor pe care le au la dis
poziție, întreaga solidaritate cu 
oamenii muncii și poporul cuban.

★
HAVANA 29 (Agerpres). — 

întreaga Americă Latină con
tinuă să-și exprime indignă- 
rea în legătură cu ultimele 
acte agresive comise de con- 
tra-revoluționari cubani aciu- 
iți pe teritoriul S.U.A., împo
triva teritoriului Republicii 
Cuba.

Intr-o declarație dată publi
cității, Benito Cerqueira. pre
ședintele Confederației natio
nale a muncitorilor industriali 
din Brazilia, arată că „Po
poarele latino-americane sînt 
alături de revoluția cubană 
pe care o vor apăra împotriva 
oricărei agresiuni imperia
liste”.

PE SCURT
PARIS. — La Paris și-a în

ceput lucrările cea de-a 62-a 
sesiune a Consiliului Executiv 
al U.N.E.S.C.O. în cadrul că
reia se va discuta proiectul 
programului de activitate a 
Organizației Națiunilor Unite 
în problemele învățămintului, 
științei și culturii pe anii 
1963-1964.

VARȘOVIA. — U Thant, 
secretar general provizoriu al 
O.N.U., va sosi la 30 august, 
într-o vizită oficială de două 
zile, în R. P. Polonă.

VIENTIANE. — în confor
mitate cu acordurile de la 
Geneva, în Laos, a început 
sub controlul Comisiei inter
naționale retragerea persona
lului străin. în dimineața de 
29 august, a plecat de pe ae
roportul Vientiane primul 
grup de specialiști militari fi- 
lipinezi care au activat în 
unitățile lui Fumi Nosavan. 
Mai există încă in Laos un 
însemnat număr de militari 
americani care, probabil, nu 
intenționează să părăsească 
această țară, așa cum prevăd 
acordurile de Ia Geneva. Opi
nia publică laoțiană insistă a- 
supra retragerii personalului 
militar american și cere ca a- 
ceasta să se efectueze cit mai 
grabnic.

PEKIN — Agenția China 
Nouă anunță că premie
rul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
a adresat șefului statului cam
bodgian, Norodom Sianuk, răs
punsul la mesajul acestuia din 
20 august. în răspuns se ex

primă sprijinul deplin față de 
propunerea lui Sianuk cu pri
vire Ia convocarea unei con
ferințe internaționale ai căror 
participanți trebuie să recu
noască și să garanteze oficial 
neutralitatea și integritatea te
ritorială a Cambodgiei. Guver
nul chinez, se spune în me
sajul lui Ciu En-lai, consideră 
că S.U.A., Tailanda și Vietna
mul de sud, care amenință și 
încalcă neutralitatea și inte
gritatea teritorială a regatului 
Cambodgiei, trebuie să ia par
te la proiectata conferință 
pentru a se putea ajunge în 
cadrul el la rezultatul dorit.

DJAKARTA. — La 28 au
gust, guvernul Indoneziei a a- 
probat instrucțiunile date de 
președintele Sukarno minis
trului afacerilor externe, Su- 
bandrio, în legătură cu sem
narea acordului cu Olanda, cu 
privire la Irianul de vest. Gu
vernul a hotărât să prezinte la 
31 august parlamentului un 
raport cu privire Ia acordul 
indoneziano-olandez. în ședin
ță, președintele a anunțat că 
Subandrio a fost numit locții
tor al primului ministru pen
tru problemele Irianului de 
vest. El se va ocupa de toate 
problemele legate de dezvol
tarea Irianului de vest. Tot
odată, Subandrio va continua 
să exercite funcțiile de minis
tru al afacerilor externe.

WASHINGTON. — La 28 au
gust, Ambasada U.R.S.S. din 
S.U.A. a informat Departa
mentul de Stat al S.U.A. des
pre pătrunderea ilegală în ul
timele zile a unor persoane
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necunoscute în birourile de 
lucru ale cîtorva corespon
denți sovietici la New York. 
Ambasada U.R.S.S, a subliniat 
că aceste acțiuni creează o 
situație anormală pentru des
fășurarea activității ziariștilor 
sovietici în Statele Unite.

BERLIN. — Huligani fas
ciști din Berlinul occidental 
l-au atacat cu pietre și l-au 
rănit pe Abdurahman Han, 
fostul președinte al Ligii mu
sulmane din India. După cum 
relatează Agenția A.D.N., Ab
durahman Han a fost atacat 
în timp ce încerca să preîn- 
tîmpine acțiunile unui grup de 
huligani fasciști împotriva 
santinelei sovietice de la mo
numentul ostașilor sovietici 
din Berlinul occidental. Acest 
atac s-a desfășurat în văzul 
polițiștilor vest-berlinezi.

TOKIO. — Al XlX-Iea Con
gres al Consiliului General al 
Sindicatelor din Japonia, care 
s-a desfășurat la Tokio timp 
de cinci zile, și-a încheiat lu
crările la 28 august. Congre
sul a aprobat darea de seamă 
a secretarului general al con
siliului, Ivai, și a adoptat pro
gramul prezentat de conduce
rea Uniunii Sindicale cu pri
vire la continuarea luptei în 
apărarea intereselor vitale și a 
drepturilor oamenilor muncii 
japonezi.

ATENA. — După cum anun
ță agenția Reuter, la 28 au
gust, ora 13,01 minute, ora lo
cală, la Atena s-a produs un 
cutremur puternic. Nu se cu
nosc încă pagubele pricinuite 
și numărul victimelor. Legă

tura telefonică dintre Atena 
și provincie a fost întreruptă, 
în știrile oficiale s-a anunțat 
că epicentrul cutremurului a 
fost la aproximativ 100 sau 
140 km, Ia sud-vest de Atena, 
în regiunea Tripoli din pe
ninsula Peloponez.

CAIRO. — într-un interviu 
acordat ziarului „Al Ahram", 
ministrul pentru lucrările ba
rajului de la Assuan, Mussa 
Arafa, a declarat că lucrările 
pentru construirea barajului 
de la Assuan se desfășoară cu 
succes. Ministrul a subliniat că 
în anii 1962-1963 se va efectua 
volumul cel mai însemnat al 
lucrărilor primei etape de con
struire a barajului. în înche
iere, Mussa Arafa a declarat 
că inginerii și tehnicienii de la 
Assuan înlătură cu succes 
greutățile ivite și și-a expri
mat convingerea că construc
ția barajului se va încheia în 
termenul prevăzut, adică în a- 
nul 1970.

BOGOTA. — Agenția Pren- 
sa Latina anunță că învăță
torii de Ia școlile elementare 
din Bogota, capitala Colum
biei, au hotărât să declare gre
vă în sprijinul revendicărilor 
lor privind mărirea salariilor 
și garantarea muncii. Potrivit 
agenției, lupta învățătorilor 
este sprijinită și de părinții 
elevilor, precum și de studen
ții și profesorii din diferite o- 
rașe ale țării.

WASHINGTON. — După 
cum relatează agenția United 
Press Internațional, în Cali
fornia au izbucnit puternice 
incendii de păduri.


