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Fabrica de ciment Medgidia. Con
structorii discută cu mult interes 
despre amplasarea noilor virole 

de la cuptorul de 800 tone

Foto : AGERPRES

Guvernul R. P. Romîne a recunoscut 
Jamaica

în telegrama de răspuns, 
adresată președintelui Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer, 
dl. Alexander Bustamante, 
primul ministru al Jamaicei, 
mulțumește pentru felicitările 
și urările de bine transmise 
cu ocazia independenței statu
lui Jamaica, exprimîndu-și 
satisfacția pentru recunoaște
rea de către guvernul R. P. 
Romîne a statului indepen
dent — Jamaica.

Republica
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat 
domnului Alexander Busta- 
mante, prim-ministru al Re
publicii Jamaica, o telegramă 
prin care îi aduce la cu
noștință că guvernul Republi
cii Populare Romîne a luat 
act de proclamarea indepen
denței poporului din Jamaica 
și a’ hotărît să recunoască sta
tul independent creat, trans- 
mițînd cu acest prilej urări 
de fericire și prosperitate po
porului din Jamaica.

Nouă mașina electronica

in
de

Crescătorii de păsări 
își împărtășesc experiența

aceia care-si a- 
muncii lor unei 
atît de impor- 
economia gospo-

Un colectiv de 
gineri și tehnicieni 
la Institutul de. fizică 
atomică a proiectat și 
executat un nou tip 
de mașină electronică 
de calcul CIFA 101.

Noua mașină romi' 
nească de calcul, in
trată recent In func
țiune, se deosebește 
de celelalte mașini 
construite în țară, atît 
In ceea ce privește 
principiul de funcțio
nare, cit și prin posi
bilitățile de lucru. Ea 
este o mașină univer
sală de calcul tip se
rie, cu memorie pe

cilindru magnetic. In 
componența ei intră 
elemente ca : inele 
magnetice cu caracte
ristică rectangulară 
(ferite), diode cu se- 
micorrducfori, rezis
tențe, condensatori, 
tuburi electronice etc.

Mașina, care are un 
gabarit aproximativ 
egal cu cel al unui 
birou obișnuit, nu ne
cesită instalații spe
ciale de răcire și nici 
instalație electrică de 
forță, ea puțind fi ali
mentată de la rețeaua 
monofazică obișnuită.

CIFA-101 poate re-

im- 
eco- 
care

zolva probleme 
portante pentru 
nomia națională, 
nu puteau fi soluțio
nate ușor cu mașinile 
existente, ca sisteme 
de ecuații cu 60 de 
necunoscute, anumite 
probleme complexe 
privind sistemul ener
getic, transporturile, 
probleme ridicate de 
cercetările de fizică 
nucleară etc. Codul 
de instrucțiuni al ma
șinii ușurează rezol'
varea problemelor și 
reduce mult durata 
de calcul.

(Agerpres)

u puțin timp în 
urmă, la gospodă
ria agricolă de 
stat din Andră
șești, regiunea 
București, a avut 
loc un valoros

schimb de experiență între 
crescătorii de păsări din ra
ioanele Slobozia, Călărași, Ur- 
ziceni. Intr-un cuvînt, a fost 
o întîlnire de lucru și colabo- ' 
rare în problema creșterii pă
sărilor între 
duc prinosul 
îndeletniciri 
tante pentru
dăriilor colective și a celor de 
stat. Au venit să vadă cu o- 
chii lor, pe viu, succesele do- 
bîndite de această unitate so
cialistă. Ce i-a atras aici ? 
Dacă dăm mai jos dinamica 
creșterii păsărilor în ultimii 
ani, e limpede : 
crescut 5 000 de pui, în 1960 
numărul lor a 
27 000. în 1961 la 69 000, iar în 
1962, pînă la ora actuală, 
220 000 pui.

Schimbul de experiență a 
început cu o vizită la sectorul 
avicol. Mai întîi, oaspeții au 
vizitat stația de incubație. E 
o stație modernă, cu o capa
citate de 72 000 ouă, luminată 
cu tuburi fluorescente. Vizita 
a continuat la JnmiinM»» 
păsărilor. Oaspeții 
despre „inovația” celor 
Andrășești în domeniul 
strucțiilor pentru păsări, 
aceea au fost curioși să vadă 
grajdurile supraetajate. La 
parter — vitele mari, iar la 
etaj — păsările. Strașnică
idee. Economică și eficace.
,Nu se mai consumă materiale 
'pentru construcții aparte, nu' 
se mai consumă bani pentru 
încălzire. Apoi economie de 
spațiu. Dar să le vedem. Pe o 
scară urci la etaj. O încăpere 
uriașă, cu multe ferestre, spa
țioasă, aerisită. Podul este 
împărțit în mai multe pado
curi. îngrădite cu o ramă de 
seînduri pe care s-a întins 
carton asfaltat. De o parte și 
de alta a padocurilor, două 
drumuri largi de acces presă
rate cu paie (împotriva zgo
motului !) pentru ca îngrijito
rii să poată da de mîncare 
micilor animale și să le facă 
curățenie. în pod s-a introdus 
lumină fluorescentă, instalație; 
de apă și s-au instalat tuburi? 
de ventilație. în primele • zile,'

în 1959 au
crescut la

.,locuințele’ 
auziseră 

din 
con- 

De

puii au nevoie de multă căl
dură, și aceasta trebuie să fie 
constantă. în acest scop, cres
cătorii de păsări de aici au 
conceput o eleveuză din pla
caj : e un fel de clopot uriaș, 
care, rulat pe un scripet spe
cial, se înalță sau coboară 
pînă aproape de plăpîndele 
vietăți să le încălzească. Acest 
clopot e prevăzut cu un ra
diator care asigură tempera
tura de 28—30 grade. Cum 
s-ar spune, puii de la G.A.S. 
Andrășești duc o viață... civi
lizată. Și, ce e mai important, 
foarte puțin costisitoare, 
spre toate acestea, unul din 
tinerii ingineri de-aici, 
Spiridon, le-a vorbit oaspeți
lor pe larg. Aceștia au văzut 
și și-au notat totul cu deamă- 
nuntul. Unii și-au făcut chiar 
și schițe pe loc.

— Așa ceva și în gospodă
ria noastră putem face.

La această părere au ajuns 
mulți dintre vizitatori. Si o 
spuneau cu glas tare. Unii au 
întrebat despre densitatea pu
ilor la metru pătrat. .Văzîn- 
du-i prea îngrămădiți li s-a 
părut că se sufocă. Dar nu-i 
așa. Deși literatura de specia
litate recomandă o densitate 
de 24 pui la mp. crescătorii 
de la Andrășești au reușit să 
crească 88 pui la mp. E o per
formanță. Ei susțin că și lite
ratura de specialitate, prin 
încercări, prin experiențe, se 
poate îmbogăți. Au dreptate. 
Au dovedit-o în modul cel 
mai concret. Nu poate fi vor
ba de asfixiere, cînd etajul 
grajdului are atîtea ferestre, 
cînd are tuburi de aerisire,

De-

Gh.

cînd așternutul e din coji de 
floarea soarelui și se păstrează 
tot timpul curat.

Firește, oamenii s-au intere
sat de rețetele de furajere si 
modul de administrare a ei. 
O îngrijitoare tînără tocmai 
prepara mîncarea. „Dati droj
die de bere puilor ?”—a între
bat tînărul Rusu Nicolae, bri
gadier zootehnist la G.A.C. 
Bogdana, raionul Călărași. Da, 
după primele 5 zile se intro
duce în rație drojdia de bere: 
cîte 2 grame „de căciulă”, 
plus untură de pește, plus 
făină de oase, plus atîtea alte 
mîncăruri umede, uscate, con
centrate chimice și naturale. 
Un amănunt : puilor, pe mă
sură ce cresc, li se dau verde
țuri sub diferite forme. Și 
încă un amănunt: hrana li se 
servește în jghiaburi de ma
terial plastic. E lesne de înțe
les de ce. După 25 de zile puii 
sînt coborîți jos. Dar cum ? 
Nu luîndu-1 pe fiecare. Să co
bori 50 000 de pui bunăoară, 
ar însemna o săptămînă 
lucru. Spiritul ingenios 
crescătorilor a descoperit 
aici o soluție simplă : un 
bogan veritabil.

De-acum puii 
spații mai mari, 
se află lizierele 
Aici e amenajată
vară alcătuită din cotețe mo
bile, confecționate din plasă 
de sîrmă, făcută în gospodă
rie. Totul cu mijloace locale.

Vizita a fost instructivă, u-

de 
al 
si 

to-

întrăiesc 
în apropiere 
de salcîmi.
tabăra de

VASILE CÄBULEA

(Continuare in pag. a III-a)

POSTUL UTEMIST

De ce sînt fruntașe Stela Popov 
și Eliza Verba, emailatoare la Fa
brica de cabluri și materiale elec- 
troizolante din Capitală ? Răspun
sul îl dau conștiinciozitatea cu 
care-și îndeplinesc sarcinile de 
plan, atenția cu care lucrează, 
răspunderea pentru „marca fa

bricii“.
Foto : AGERPRES

Terenuri redate 
agriculturii

Organizarea teritoriului a dat 
posibilitate gospodăriilor agri
cole colective din regiunea Do- 
brogea să folosească mai rațio
nal pămîntul și să redea agri
culturii suprafețe importante.

In ultimii 3 ani aceste unități 
au mărit suprafețele arabile cu 
circa 15 000 ha. Numai prin 
desființarea drumurilor inutile, a 
fîșiilor necultivate de-a lungul 
șoselelor și căilor ferate și prin 
defrișarea viilor hibride, au 
fost redate agriculturii peste 
5 000 ha. Mii de hectare de te
renuri mlăștinoase sau din zo
nele inundabile ale Dunării au 
fost indiguite și desecate, obți- 
nîndu-se importante cantități de 
cereale, plante tehnice, legume 
și zarzavaturi.

In prezent sînt în curs de exe
cutare desecarea lacului Mîrlea- 
nu, indiguirea zonei inundabile 
Gîrliciu-Ciobanu etc., lucrări 
prin care gospodăriile colective 
din împrejurimi își 
prafețele arabile cu 
ha.

Mare extindere a 
ma vreme acțiunea 
care a terenurilor în pantă, ero
date. Pînă acum, în regiune au 
fost terasatc peste 15 000 ha, din 
care o mare parte au fost plan
tate cu viță de vie și pomi fruc
tiferi. Pentru prevenirea și com
baterea eroziunilor, în acest an 
pe circa 90 la sută din suprafe
țele arabile aflate în pantă, lu
crările agricole au fost execu
tate pe curbe de nivel.

(Agerpres)

măresc su- 
peste 6 000

luat în ulti- 
de valorifi-'

DE CONTROL IN ACȚIUNE
Recent a avut loc o consfătuire a responsabililor posturilor 

utemiste de control fruntașe din fabricile, uzinele și șantierele 
din țară, la care au participat și secretari ai organizațiilor 
U.T.M. din marile întreprinderi. Referatele prezentate, discu
țiile au scos în evidență cele mai bune metode folosite de co
lectivele posturilor pentru ca tineretul, mobilizat de organiza
țiile U.T.M., să contribuie cu toate forțele la îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angajamentelor luate de întreprinderi în 
întrecerea socialistă.

în actualitate
De ce probleme trebuie 

se ocupe posturile utemiste 
control ? Iată o întrebare 
rească pe marginea căreia s-au 
purtat numeroase discuții.

Nicolae Constantin, respon
sabilul postului utemist de 
control din sectorul VI al Fa
bricii de confecții și tricotaje 
din București a explicat par- 
ticipanților la consfătuire fe
lul în care muncește colec
tivul pe care-1 conduce.

— Aș vrea mai întîi să fac 
o precizare — și-a început el 
cuvîntul. Noi ne ocupăm nu
mai de aspectele muncii în 
producție. Pentru aceasta de 
fapt a și fost creat postul. Pro
blema care se ridică în munca 
noastră este aceea de a cu
noaște în permanență care 
este pentru producție proble
ma esențială, ca să știm de ce 
anume să ne ocupăm înde
aproape într-o anumită peri
oadă, astfel ca ajutorul nostru 
să fie cu adevărat eficace.

Preocuparea de seamă a în
tregului colectiv o constituie 
calitatea. Congresul al III-lea 
al P.M.R. a cerut oamenilor 
muncii să lupte neobosit pen
tru îmbunătățirea continuă a 
calității produselor, astfel ca 
marca fabricii să devină un 
titlu de mîndrie, iar produsele

să 
de 
fi-

să satisfacă mereu mai mult 
cerințele și exigențele. Iată 
de ce am stabilit ca obiectiv 
principal — permanent — al 
muncii noastre calitatea pro
duselor. în practica de fiecare 
zi s-a iyit încă o problemă. 
Trebuie să cunoaștem înainte 
de toate în orice moment sta
rea de lucruri din sector pen
tru ca să știm cum anume să 
acționăm. Participarea la 
consfătuirile de producție sin
dicale, la adunările generale 
U.T.M., discuțiile cu munci
torii ne ajută să avem, în an
samblu, imaginea muncii care 
se desfășoară la noi. Dar ca 
să cunoaștem cu 
problemele majore ale 
ducției, la ședințele de lucru 
ale colectivului nostru 
tăm de fiecare dată un 
bru al comitetului U.T.M. 
tovarăși din partea conducerii 
sectorului. De ce procedăm 
astfel ? Pentru că dînșii, cu
noscând îndeaproape stadiul 
de îndeplinire a planului și a 
angajamentelor luate în între
cere, ne dau prețioase îndru
mări, orientează munca noa
stră în direcțiile principale. Pe 
de altă parte, din colectivul 
postului fac parte și tovarăși 
controlori tehnici de calitate. 
Aceștia cunosc exact defecțiu
nile care se constată, știu care 
sînt cauzele, ne pot da deci 
un sprijin calificat. în acest fel

adevărat
pro-

invi- 
mem- 

și

acțiunile pe care le întreprin
dem sînt mai concrete, mai 
folositoare. Controlorii, alături 
de maiștri, ne ajută efectiv, 
și competent la generalizarea 
experienței înaintate, la sesi
zarea unor neajunsuri, își 
spun părerea în ce privește 
eficacitatea măsurilor pe care 
urmează să le propunem pen
tru bunul mers al producției.

Munca postului este con
cretă și eficace și datorită 
faptului că la acțiunile pe 
care le întreprindem invităm 
numeroși muncitori fruntași 
cu experiență și prestigiu în 
rîndul colectivului.

Fără o largă consultare și 
participare directă a acestora 
la activitatea postului n-am 
putea să cunoaștem proble
mele majore ale producției, 
n-am putea fi mereu în ac
tualitate.

Și alți participanți la cons
fătuire au dat numeroase e- 
xemple de felul în care sta
bilesc obiectivele pe care le 
urmăresc. în multe întreprin
deri, membrii postului sînt 
invitați la ședințele operative 
ale conducerilor secțiilor, la 
ședințele de birou ale orga
nizațiilor U.T.M., primesc su
gestii din partea muncitori
lor. Procedînd astfel, postu
rile utemiste de control se o- 
cupă într-adevăr de proble
mele majore ale producției.

țoipala formă, care s-a dovedit 
cea mai eficace, este raidul. 
Pe ce? în cadrul lui există po
sibilități mai mari pentru a a- 
naliza îndeaproape lucrurile, 
pentru a trage concluziile cele 
mai juste și a face propuneri 
întemeiate. Dar cum se orga-; 
nizează un raid ?. Participam 
ții la consfătuire au ascultat 
cu deosebit interes relatarea 
tovarășului Alexandru Mol
dovan, responsabilul postului 
utemist de control de la 
torul III al Exploatării 
piere „Vulcan“.

— Echipa lui Ștefan 
este bine cunoscută în Valea 
Jiului* Oamenii sînt vrednici, 
nu-și precupețesc eforturile 
atunci cînd este vorba de 
muncă. într-o zi, spre sur
prinderea noastră, am aflat 
că exigența în echipă a scă
zut. Ce-i drept, randamentul 
obținut era mare, dar ca
litatea ? Am considerat de 
datoria noastră să intervenim 
fără întîrziere. Am discutat 
această problemă în colectiv, 
și am hotărît să facem un 
raid. Am invitat să participe 
Ia el cîțiva tineri fruntași și 
pe conducătorul sectorului. în 
acest fel aveam posibilitatea 
să cercetăm mai cu deamă-

sec- 
mi-

Ganț

nuntul lucrurile. Un colectiv 
mai larg, format din munci
tori, ingineri și tehnicieni 
poate, firește, să sesizeze mai 
competent cauzele și să pro
pună soluții bune. Așadar, 
după orele de producție, 
ștul a pornit la lucru.

Am mers la separație și 
cerut să .vedem cărbunii 
trași de echipa lui Ganț.

— Vedeți cît șist există în 
cărbune ? Ai lui Ganț fac 
asta. Au cam uitat de calitate.

— Poate-i o defecțiune?, — 
ne-am interesat noi.

— Aș, de unde 1 E negli
jență. Piatra asta nu are ce 
căuta în cărbune.

Am ales piatra din cărbune 
deoparte, la separație. Am 
stat apoi de Vorbă cu echipa, 
am scris despre asta la ga
zeta postului. Am urmărit a- 
poi o perioadă de timp cum 
lucrează echipa. Azi echipa dă 
numai cărbune de calitate su-, 
perioară. Neajunsurile sesizate 
au fost îndreptate.

Despre raidul ca formă 
principală de muncă a vorbit 
și inginerul Aurel Ciorbaru,

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a II-a)

O familie de
n toamnă, pe 
locuri erau 
mormane de 
furi, cărămizi, 
Azi, spre cerul 
se înalță 
blocuri.

trăiește o viață bogată. Pînă la 
începutul lunii iulie, aici, în Piața 
Bucureșfiului din 
dat în folosință primele 80 de 
apartamente. La 
august alte 3 blocuri vecine 
acesta au intrat în folosința 
menilor. La unul din 
blocuri lucrează brigada 
Jurca Teodor. Inimosul meșter 
a crescut multe generații de 
zidari, le-a îndrumat pașii în 
viață, le-a împărtășit din bogata 
sa experiență. Acum conduce 30 
de oameni. 28 sînt tineri.

Brigada trăiește zile intense de 
muncă. Vrea ca blocul acesta să 
fie dat în folosință înainte de ter
men. Fiecare minut e deci pre
țios. Fiecare om cunoaște precis 
ce anume are de făcut. Pro
blema majoră a întrecerii socia
liste este calitatea. Pe unde a 
trecut brigada zidarilor a lăsat în 
urma sa numai lucru bun, trainic, 
făcut cu multă grijă. In fiecare

acele 
doar 

armă- 
nisip. 
senin 

svelfe 8 
Șantierul

Oradea, s-au

începutul lunii 
cu 

oa- 
aceste 

lui

zi brigada se adună și face bi
lanțul muncii. Jurca-baci, împreu
nă cu loan Tiriten și loan Brîn- 
da, întreprind raiduri la fiecare 
loc de muncă. Deficiențele ob
servate sînt discutate în consfă
tuirile de brigadă, se dau indi
cații pentru lichidarea lor.

— Noi, spune utemistul Briciu 
Simion, folosim fiecare bucată

însemnări
dede cărămidă, fiecare picătură 

mortar. La tencuit, tot ce cade în 
urma lucrului se adună cu grijă, 
se mai cerne o dată, se amestecă 
cu alte materiale și se refolosește.

Vorbind de munca brigăzii, de 
succesele ei în întrecerea socia
listă, Jurca Teodor spunea :

— La realizările noastre a con
tribuit și respectarea disciplinei 
la locul de muncă. Nu o dată în 
consfătuirile noastre se discută 
abaterile disciplinare, neatenția, 
nerespectarea normelor de pro
tecția muncii, înfîrzierile, întreru
perile în lucru ca și absențele 
nemotivate. Ce-i drept, asemenea

G.A.S. Mihăilești, raionul Drî5găneșli-Viașca, regiunea București, 
se însilozează porumbul furajer.

Foto: AGERPRES

Pregătiri pentru deschiderea 
noului an de învățămint agricol

în anul de învățământ 1962— 
1963 în regiunea Banat func
ționează 18 școli de mecanici 
agricoli și 9 centre școlare 
tehnico-profesionale care pre
gătesc mecanizatori, tehnicieni 
agronomi, hortiviticultori, zoo- 
tehniști, veterinari și econo
miști contabili.

In toate școlile s-au făcut 
intense pregătiri pentru des
chiderea noului an de învăță
mânt. Au 
completate 
cesar sălile 
toarele și

fost amenajate și 
cu mobilierul ne- 
de clasă, labora- 
dormitoarele. Cu

sprijinul sfaturilor populare și 
al unităților agricole socia
liste din localitățile unde se 
află școlile s-au organizat lo
turi experimentale pentru ac
tivitatea practică, iar pe lin
gă unele centre școlare tehui- 
co-profesionale s-au înființat 
ferme de animale și de păsări.

Avînd asigurate condiții 
bune de învățătură, tot mai 
mulți tineri, fii de colectiviști 
din regiunea Banat și din alte 
regiuni se înscriu la aceste 
școli. în noul an școlar, în 
învățămîntul tehnico-profesio- 
nal agricol vor fi cuprinși 
peste 4 000 de elevi, din care 
1 800 în anul 1 de studii — nu
măr aproape de două ori mai 
mare decît în 1960.

(Agerpres)Un raid obișnuit

--------- •----------

de admitere Ia 
de maiștri,

Colectiviștii din comuna Dobreni, raionul Oltenița, recoltează ardeii grași.
Foto : AGERPRES

Posturile utemiste de con
trol au la îndemînă nume
roase forme prin care să-și 
desfășoare activitatea : discu
țiile individuale sau colective, 
la care sînt invitați maiștri, 
ingineri, fruntași etc. Dar prin-

Examenul de admitere 
la școlile tehnice

învățământului

cazuri sînt foarte rare la noi. Cu 
toate acestea avem un caz care 
ne dă multă băfaie de cap. E un 
tînăr de 18 ani, Mircea Blaj, venit 
de curînd în brigadă. Intîrzie, ab
sentează cîte o dată nemotivaf, în 
timpul lucrului pleacă fără rost 
prin șantier. Am hotărît să ne 
ocupăm mai mult de el pentru că 
noi vrem ca toți tinerii brigăzii să 
fie fruntași ai întrecerii socialiste. 
L-am dat în grijă unor băieți buni, 
harnici, de la care să deprindă 
cum se lucrează, cum își împart 
ei ziua, cum își 
munca. Utemistul 
s-a angajat să se 
îndeaproape, chiar 
de lucru. „Parcă 
mai „mișfe“ băiatul 
el. (nceputu-i greu !“.

Tntr-adevăr, în brigada lui 
Jurca-baci cresc în iureșul între
cerii socialiste tineri pricepuți, 
harnici, buni cunoscători ai mese
riei. Colectivul i-a făcut să îndră
gească munca, 
nele și 
chegată 
oamenii 
față de

Ministerul 
comunică:

Examenul 
școlile tehnice 
cursuri de zi și serale, va avea 
loc între 15-25 septembrie.

Cursurile anului I vor în
cepe pe data de 1 octombrie, 
iar cursurile anilor II și III la 

septembrie a.c.
-----®---- -

Fruntași 
in gospodărirea 

metalului

organizează 
Briciu Simion 
ocupe de el 

după orele 
a început să 
nostru, spune

să-i pătrundă fai- 
frumusețile. Brigada în
că o familie își crește 

în spiritul răspunderii 
muncă, față de meserie.

VIORICA CLONDA

Gata pentru însămînțările de toamnă
Paralel cu executarea ară

turilor de vară, mecanizatorii 
din stațiunile de mașini și 
tractoare și gospodăriile agri
cole de stat pregătesc mașini
le agricole pe care le vor fo
losi la însămînțări.

Pînă acum, mecanizatorii 
din S.M.T. au pus în stare de 
funcționare plugurile de trac-

tor și peste 90 Ia sută din nu
mărul semănătorilor, grapelor 
etc. în regiunile Galați, Olte
nia, București, Suceava, Bra
șov și Mureș Autonomă Ma
ghiară a fost pus în stare de 
funcționare întregul 
mașini agricole.

Și în gospodăriile 
de stat lucrările de

parc de

agricole 
pregătire

a utilajelor sînt pe sfîrșite. 
Mecanizatorii de aici au re
parat pînă acum 85—95 Ia 
sută din numărul grapelor, 
semănătorilor, mașinilor de 
împrăștiat îngrășăminte și al 
celorlalte utilaje ce vor fi fo
losite în campania de toamnă.

Colectivul laminorului de 
profile de 650 mm. de la Com
binatul siderurgic Hunedoara 
a dobîndit anul acesta titlul 
de secție fruntașă în ac
țiunea de gospodărire a 
metalului. Succesul laminato- 
rilor de la acest mare agregat 
siderurgic a avut la bază in
troducerea și generalizarea 
procedeului de laminare la di
mensiuni 
cerințele 
toare de 
cale, ei 
începutul 
de metal 
brica

(Agerpres)

cît mai apropiate de 
uzinelor construc- 

mașini. Pe această 
au economisit de la 
anului o cantitate 
din care se pot fa- 

155 de tractoare. în 
același timp, calitatea lami
natelor a crescut cu peste 7 
la sută față de anul trecut.

(Agerpres)



POSTUL UTEMIST
DE CONTROL ÎN ACȚIUNE

(Urmare din pag. I)
responsabilul postului ute- 
mist de control din secția tur
nătorie de la I.M.U. Med
gidia.

— De obicei, noi organizăm 
raiduri la sfîrșitul fiecărei 
săptămîni. în acest fel avem 
posibilitatea să analizăm bine 
rezultatele muncii noastre. 
Organizăm însă și raiduri ful
ger. Așa, de exemplu, am 
constatat că într-o zi rebutul 
a înregistrat un procent cu 6 
la sută cifră care depășea co
eficientul admis. Puteam să 
lăsăm oare lucrurile așa, să 
așteptăm sfîrșitul săptămînii 
ca să facem un raid 7

Era necesar să ‘ intervenim 
fără întîrziere. După părerea 
noastră neajunsurile se petre
ceau în schimbul de noapte, 
așa că am hotărît să facem 
un raid în schimbul de noap
te. Am găsit multe neajunsuri, 
în acest schimb, fiind mai 
puțin supravegheați sau cu o 
calificare mai slabă, unii mun
citori nu dădeau atenția cu
venită amestecului de for
mare. Procentul de umiditate 
era de 8—9 la sută în 10c de 
5—6 la sută. Am stat de vor
bă cu tinerii muncitori. Con
cluziile însă n-au rămas fără 
urmări. Sarcina postului este 
nu numai să sesizeze neajun
surile, ci să facă și propuneri 
care să contribuie la înlătu
rarea lor.

Colectivul postului a propus 
o mai bună organizare a 
muncii. Au fost repartizați în 
schimbul de noapte cadre care 
să ajute munca. Muncitorii 
rial slab pregătiți au fost re
partizați pe lîngă cei cu o bo
gată experiență. Am propus, 
de asemenea, și crearea unor 
cursuri de ridicare a califi
cării, propuneri care au prins 
Viață. Unele neajunsuri au 
fost lichidate și sîntem con
vinși că la aceasta ne-am a- 
dus și noi contribuția, înde
plinind astfel sarcina pe care 
ne-a încredințat-o organizația.

în practica muncii de fie
care zi, Unele posturi orga
nizează raiduri în secțiile ve
cine, cu care conlucrează în 
mod curent. Despre asemenea 
raiduri a vorbit tovarășul Ion 
Popa, responsabilul postului 
utemist de control din secția 
mecanică, a Combinatului si
derurgic Hunedoara. Iată cum 
s-a născut această idee.

— Primeam de la forjă ma
teriale mult supradimensio
nate. La fieoare șurub trebuia

trol condus de Anghel Stelian 
a găsit soluția. De cîte ori 
Pricopie lăsa mașina murdară, 
postul întocmea o foaie vo
lantă pe care scria : „Vreți să 
vedeți cum arată mașina lui 
Pricopie 7 Mergeți la locul 
său de muncă“. Foaia circula 
din mînă în mînă. Lui Prico
pie nu i-a prea venit la înde- 
mînă, dar... postul avea drep
tate. L-a ajutat concret și o- 
peratlv.

Și altădată, postul a dat de 
asemenea dovadă de iniția
tivă. Dispecerii obișnuiau să 
aducă piesele pentru prelu
crare șl să le arunce la voia 
întîmplării. Se blocau astfel

nătățească mult calitatea. 
Vreau să vă spun că de la 18 
la sută, cît era înainte rebu
tul, ă ajuns lă 8 la sută.

Despre această experiență 
noi am vorbit la gazeta po
stului, în cadrul adunărilor 
generale sau în discuțiile in
dividuale pe care le-am avut 
cu tinerii.

Generalizarea experienței 
înaintate de către posturile 
utemiste de control, îmbracă 
diverse forme. La Uzinele „Se
mănătoarea“ din Capitală 
membrii posturilor vorbesc la 
stația de radioamplificare des
pre experiența fruntașilor sau 
îi invită pe aceștia să vor

Juniorii atleti 
preiau ștafeta?

La gazeta postului utemist de 
control central, de la Uzina „1 
Mài” din Ploiești a apărut o 
caricatură in care era criticată 
munca in asalt desfășurată în 
sectorul debitare-cazangerle.

în primele 5 zile, mers de melc,
Apoi, discuții și... organizare, 
Iar la sfîrșit de lună, o idee : 
„Ritmicitatea... e un lucru mare !”

căile de acces, munca era în-
greunată, iar aspectul secției 
lăsa mult de dorit. Dar iată 
că. într-o dimineață, dispe
cerii au fost întîmpinați de 
un... crocodil mare, conturat 
pe un panou așezat de-asupra 
pieselor. în loc de tradițio
nala urare „bună dimineața“, 
sub crocodil membrii postului 
au scris : „Nu plec de aici 
pînă nu faceți ordine“. De la 
întîmplarea asta, auzi deseori 
în secție „Să facem ordine, că 
vine crocodilul”.

Foaia volantă, foaia care 
circulă din mînă în mînă, o 
întîlnești și pe șantierul 3 bloc 
Basarab din București — e- 
ditată de postul condus de 
maistrul principal Gheorghe 
Dăescu.

Postul utemist de control din secția rectificare a Uzi
nelor „Rulmentul"-Brașov se preocupă Îndeaproape 
de prezenta și disciplina in muncă a tinerilor mun
citori.

„Pe unde-or fi ?” — se-ntreabă muncitorii 
Neînvățați cu-asemenea carențe. 
Răspunsul vine prompt și ca tegorlc: 
Ei sînt prezenți... pe lista de absențe î

să transformăm în șpan 10-20 
mm de metal. Și cum la noi se 
lucrau mii de șuruburi se ri-
sipeau în acest fel însemna
te cantități de metal, se 
consuma energie electrică în 
plus, se uza mașina, nu se fo
losea la întreaga sa capacitate. 
Am cerut părerea organizației 
U.T.M. și tovarășii au fost de 
acord să mergem în raid în 
secția „buclucașe“. Zis și fă
cut. împreună cu colectivul 
postului de acolo am cercetat 
îndeaproape cum stau lucru
rile. Am discutat cu tinerii, 
cu conducerea secției, js-au 
stabilit în scurt timp măsuri 
privind îmbunătățirea tehno
logiei, întărirea controlului de 
calitate. Curînd după aceea 
am început să primim piese 
la dimensiuni mai apropiate 
de cele finisate. Asemenea 
raiduri am făcut și în secțiile 
sculerie, de unde ne veneau 
conuri morse pentru burghie 
neșlefuite, și îa turnătorie. 
Sesizările și propunerile noa
stre au fost însușite.

Raidurile intersecții, folosite 
de posturile utemiste de con
trol, de la Uzinele „1 Mai“- 
Ploiești, Textila „11 Iunie”- 
gară-Pitești, Uzinele „Unirea“ 
Cluj au fost apreciate de con
sfătuire ca mijloace eficiente 
pentru îmbunătățirea în an
samblu a procesului de pro
ducție.

Foaia care circulă
Lucrurile s-au petrecut așa. 

într-o vreme, Marin Pricopie, 
strungar în secția motoare a 
Uzinelor „23 August“ din 
București, Obișnuia să-și lase 
mașina murdară. Schimbul 
următor a curățat-o odată, de 
două ori. Dar asta nu era o so
luție. Fiecare muncitor tre
buia să se poarte față de 
mașină cu grijă, știind că ea 
îl ajută în realizarea sarcini
lor de plan. Ce era deci de 
făcut ? Postul utemist de con

Cu ajutorul ei, multe nea
junsuri au fost lichidate. Un 
exemplu. După o asemenea 
sesizare s-au economisit, prin 
buna gospodărire a materia
lelor, 55 m.p. tîmplărie, ceea 
ce reprezintă o economie de 
11.000 lei.

Iată deci că asemenea mij
loace folosite de colectivul 
postului au devenit ajutoare 
concrete în bunul mers al pro
ducției, au contribuit la des
coperirea și valorificarea re
zervelor interne.

Experiența înaintată 
— larg răspîndită
Participanții la consfătuire 

au subliniat faptul că munca 
posturilor utemiste de control 
nu se rezumă numai la sesi
zarea neajunsurilor, că postu
rile se ocupă îndeaproape, în 
mod permanent, de generali
zarea experienței înaintate, de 
popularizarea fruntașilor, a 
metodelor loi' de muncă. Ge
neralizarea experienței înain
tate ajută tinerii în mod con
cret să-și îmbunătățească 
munca, sporește numărul frun
tașilor și ca urmare și succe
sele obținute în întrecerea so
cialistă.

Care sînt căile folosite de 
posturi în acest sens 7

— La noi, la turnătorie, la 
Uzinele „Timpuri noi“, a re
latat Alexandru Bădină, res
ponsabilul postului, lucrează 
multe brigăzi. Noi am urmărit 
un timp mai îndelungat felul 
cum muncesc băieții din bri
gada Iui Vasile Alexandru. Cu 
migală își organizează locul 
de muncă, oamenii primesc 
lucrările în funcție de pregă
tirea și experiența pe care o 
au. S-a dezvoltat mult spiri
tul de întrajutorare. Faptul că 
fruntașii se ocupă de ridica
rea calificării celorlalți mun
citori a făcut să crească succe
sele în brigadă, să se îmbu

bească. în Secția sculerie a 
Uzinei metalurgice din Co- 
libași, cuvîntul fruntașilor 
in producție este imprimat pe 
bandă de magnetofon și as
cultat în pauze. La întreprin
derea mecanică din Roman, 
atelierul cuzineți, piesele de 
calitate sînt expuse alături de 
rebuturi. Postul din secția sa- 
pe-foraj a Uzinelor „1 Mai“ 
din Ploiești folosește din plin 
ziarul de uzină „Metalurgi
stul". Nu de mult a apărut un 
interviu al postului cu tovară
șul Ion Dumitrescu, muncitor 
fruntaș.

Consfătuirea a relevat o 
gamă largă de forme pe care 
posturile le folosesc în acti
vitatea lor. Unii vorbitori au 
arătat că folosesc pentru a- 
ceasta gazeta „Vorbește pos
tul utemist de control“. Evi
dent, ea este un mijloc de co
municare dintre post și colec
tiv. Dar, pe bună dreptate — 
a arătat inginerul Vasile Tă
cuta, secretar cu problemele 
economice la Comitetul raio
nal U.T.M. 23 August din 
București — acolo unde s-a 
pus accent numai pe gazete 
s-a ajuns ca posturile să fie 
identificare cu acestea. Dacă 
apăreau multe materiale la 
gazetă |se trăgea concluzia că 
postul muncește bine, dacă 
nu... în realitate — și discu
țiile au dovedit cu prisosință 
— posturile au la îndemînă 
numeroase forme de muncă, 
interesantă, care suscită a- 
tenția colectivului, care sînt 
eficace.

Care sînt acestea ? Partici- 
panții la consfătuire au vorbit 
pe larg despre ele.

Le redăm pe scurt:
— In practica noastră — 

spunea Alexandru Bădină, de 
la Uzinele „Timpuri noi“ din 
Capitală — s-a încetățenit o- 
biceiul de a discuta neajunsu
rile în brigăzile unde le-am 
constatat. In brigada lui Buș
ea Stelian — brigadă fruntașă 
de altfel — unii tineri dădeau 
într-o vreme produse de slabă 
calitatea. Unii membri din co
lectiv au Venit cu propunerea 
să le facem o caricatură la 
gazetă. De ce neapărat la ga
zetă 7 Am fi putut oare într-o 
caricatură să analizăm amă
nunțit cauzele 7 Nu. Atunci se 
cheamă că i-am ajutat așa 
cum trebuie 7 Am găsit o altă 
cale mai bună. Am propus 
organizației U.T.M. ca briga
da să discute despre munca 
fiecărui membru al său, să 
stabilească măsurile necesare. 
Acest procedeu a dat rezultate 
mai bune.

Cînd însă vedem că un tî- 
năr, cu tot ajutorul care i s-a 
dat, nu se îndreaptă, proce
dăm altfel, îl „recomandăm” 
brigăzii artistice de agitație.

Să vă povestesc un caz. Ilie 
David lucrează pistoane. Din 
neglijență, multe ajungeau re
but. Am stat dd vorbă cu el. 
I-am arătat ce pagube aduce 
uzinei. în cele din urmă, am 
vorbit cu membrii brigăzii 
artistice de agitație, care... 
l-au ajutat.

— Folosim mult jurnalul 
cu sesizări, spunea MihaiBîr- 
zu de Ia întreprinderea me
canică Roman. Despre ce este 
vorba 7 în urma fiecărui raid 
într-un caiet trecem constată
rile și propunerile precum și 
răspunsul organelor competen
te privind rezolvarea propu
nerilor. Bineînțeles că urmă
rim felul cum se rezolvă. 
Aș vrea să vă dau un exem
plu. Pînă nu de mult, cape
tele care rămîneau de la de
bitarea unor piese se predau 
I.C.M,-ului. Colectivul postu
lui a avut altă idee: unele 
din aceste capete se mai pu
teau folosi la execuția unor 
piese mai mici. Am propus 
schimbarea ciclului de fabri
cație pentru ca acestea să fie 
utilizate. Din țeava recupera
tă s-au produs anul acesta 
sute de piese diferite.

— La noi, spunea Nicolau 
Constantin, sectorul VI, Fa
brica de confecții și tricotaje 
București, au dat rezultate 
foarte bune discuțiile fulger 
cu mostre.

Participanții la consfătuire

au cerut amănunte. Procedeul 
li s-a părut interesant.

— Am observat, a spus Ni
colau, că la zona a III-a pal
toane, buzunarele erau greșit 
montate. Cui i-ar conveni să 
cumpere un palton cu un bu
zunar mai sus și altul mai 
jos 7 în acest caz, pentru ca 
discuțiile noastre să fie mai 
concludente, am adus și pal
toanele cu pricina. Asemenea 
discuții au constituit adevă
rate lecții. Criticînd neglijen
ța. noi le-am arătat tinerilor 
cum trebuie să lucreze în 
viitor.

Concluzia desprinsă din dis
cuții este că posturile au la 
îndemînă o varietate de forme 
pe dare trebuie' să Ie foloseas
că. în mod judicios, competent, 
pentru ca ele să vină în aju
torul muncii tinerilor.

Dacă posturile utemiste de 
control muncesc sau nu bine 
depinde în mare măsură și de 
felul în care acestea sînt în
drumate de către organizațiile 
U.T.M. în această direcție este 
valoroasă experiența comitetu
lui U.T.M. de la Uzinele „Se- 
măhătoarea“ București, pre
zentată în consfătuire de to
varășul Grigore Ștefănescu, 
secretarul comitetului.

— Noi obișnuim, a spus dîn- 
sul, să organizăm trimestrial 
consfătuiri cu responsabilii 
celor 18 posturi utemiste de 
control, la care invităm și pe 
responsabilii cu producția din 
comitetele de secție U.T.M. 
Atunci analizăm felul cum 
s-a muncit, facem un instruc
taj în lumina sarcinilor care 
stau în fața uzinei. Tot cu a-- 
cest prilej, responsabilii celor 
mai bune posturi utemiste de 
control prezintă informări pri
vind metodele pe care le fo
losesc, așa că aceste consfă
tuiri sînt un bun prilej pen
tru realizarea unui rodnic 
schimb de experiență. Membrii 
comitetului răspund de anu
mite secții și sectoare. Ei ur
măresc, alături de celelalte 
probleme de organizație, și 
activitatea posturilor utemiste 
de control. în afară de acea
sta, resortul producție din ca
drul comitetului are un activ 
larg de ingineri, tehnicieni, 
muncitori fruntași care îndru
mă îndeaproape și posturile. 
Și încă ceva, La ședințele da 
lucru ale colectivelor posturi
lor, la raidurile pe care ace
stea le întreprind iau parte fie 
membri ai comitetului U.T.M. 
pe uzină, fie ai comitetelor și 
ai birourilor U.T.M. pe secții 
și ateliere.

Participanții la consfătui
re au arătat că un ajutor pre
țios în continua îmbunătățire 
a muncii posturilor îl consti
tuie faptul că. periodic, bi
rourile organizațiilor de partid 
analizează felul în care orga
nizațiile U.T.M. se achită de 
sarcinile pe care le au, felul 
în care ele îndrumă și ajută 
activitatea posturilor utemiste 
de control.

Consfătuirile trimestriale de 
instructaj și analiză, organiza
te la nivelul marilor uzine șl 
pe raion, s-ău dovedit, de ase
menea, bune. Dar — așa cum 
au sesizat în discuții cei care 
au participat la consfătuire — 
ar fi mult mai folositor dacă 
în cadrul consfătuirilor S-ar 
discuta probleme ca îmbunătă
țirea calității produselor sau 
valorificarea rezervelor inter
ne, și nu s-ar vorbi în gene
ral despre munca acestora.

Sarcinile care stau în fața 
întreprinderilor cer ca postu
rile utemiste de control să-și 
îmbunătățească continuu acti
vitatea, să mobilizeze măi ac
tiv tinerii în procesul de pro
ducție. Pentru aceasta este ne
cesar ca organizațiile U.T.M, 
să îndrume în mod permanent 
activitatea posturilor, să ajute 
ca membri colectivelor ace
stora să cunoască mai bine 
problemele economice. Princi
pala preocupare a posturilor 
trebuie să fie munca tinerilor 
în producție. Acțiunile ini
țiate trebuie să sprijine îmbu
nătățirea calității produselor, 
descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne, reducerea 
prețului de cost al produselor, 
creșterea productivității mun
cii. în atenția posturilor 
utemiste de control trebuie 
să se afle, de asemenea, 
introducerea tehnicii noi, fo
losirea mașinilor, felul în care 
tinerii le întrețin, cum este 
respectată disciplina de pro
ducție. Prin întreaga sa acti
vitate posturile utemiste de

control, trebuie să dezvolte le 
tineri spiritul combativ, să 
contribuie la dezvoltarea tră
săturilor muncitorului înain
tat, spirit de răspundere, ini
țiativă, dragoste pentru mese
rie. Și bineînțeles să se ocupe 
mai mult decît au făcut-o de 
generalizarea experienței îna
intate.

Consfătuirea a scos în evi
dență și faptul că trebuie să 
se îmbunătățească și conținu
tul consfătuirilor organizate 
trimestrial la nivelul orașelor 
și raioanelor. Aceasta va con
tribui, de asemèhea, ca munca 
posturilor să se ridice la un 
nivel superior.
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GRIGORE PATRICHI 
responsabilul postului din secția 
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MARIA RĂDUCU 
membră tn colectivul postului 

sectorul I turnătorie
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ampionatele re
publicane, obiec- 

. tive principale în 
I pregătirea tuturor 
I sportivilor, con

stituie criterii se
vere de apreciere 

nivelului de dezvoltare a-a
tins de ramura de sport res
pectivă. De aceea, se cuvine 
să ne oprim puțin asupra 
campionatelor republicane de 
atletism ale juniorilor desfă
șurate recent, să analizăm cî- 
teva aspecte importante pen
tru dezvoltarea activității â- 
tletice.

Pe plan internațional, în e- 
vidența primelor performan
țe, atleții noștri juniori sînt 
prezenți la unele probe. Ast
fel, dintre băieți, Carolea la 
110 m.g., Calnicov la lungime, 
Buiachi la 1 500 m și 3 000 m, 
Sokol la suliță, iar dintre fete 
Frunză Leontina și Gabor la 
800 și 400 m pot sta alături 
de cei mai buni juniori din 
lume. Aceasta dovedește că 
în rîndurile tineretului nostru 
se găsesc elemente dotate din 
punct de vedere al calităților 
fizice și morale, că munca a- 
siduă și perseverentă, condu
să după criterii metodice, ra
ționale, poate duce la urca
rea celor mai înalte trepte ale 
măiestriei sportive.

De asemenea, pe plan In
tern, unii dintre atleții noș
tri tineri evoluează de la e-
gal cu cei mal buni atleți se
niori ai țării, uneori reușind 
chiar să-i învingă. Calnicov, 
de pildă, a reușit în acest an 
prin cei 7,59 m la lungime Să 
întreacă și recordul de se
niori al țării.

Atleți care pînă anul tre
cut erau încă de vîrsta ju
nioratului dețin astăzi cele 
mai bune performanțe ale 
anului. Așa. de pildă. Petru 
Astafei, la prăjină, Ducu Eu
gen, la înălțime.

O analiză atentă a rezulta
telor atleților noștri tineri 
duce însă la concluzii care 
nu pot să ne mulțumească, 
în unele probe, atleții juniori 
nu s-au ridicat nici cel puțin 
la nivelul atins în anii pre- 
cedenți. în ultimii 3 ani, me
dia primelor 6 performanțe 
realizate la campionatele re
publicane de juniori, ne ara
tă că la probele de viteză (80 
și 100 m, băieți, 60 și 100 m 
fete) rezultatele cele mai sla
be ău fost obținute în acest 
an. La 100 metri fete, de pil
dă, de la 12,50 secunde, în 
1961, la 13,08 secunde în 
1962! Faptul că la toate 
probele de viteză, rezultatele 
sînt mai slabe, că sînt mulți 
juniori care în anul trecut au 
obținut rezultate mai bune 
decît în acest an, deși în mod 
normal un sportiv junior tre
buie să progreseze de la an

la an, dovedește că linia me
todică urmată de antrenorii 
rîoștri a fost în bună măsură 
greșită. O primă indicație o 
pot da tot mediile performan
țelor realizate în acest an, 
care arată că la sprint pre
lungit (200—400 m) sîntem în 
progres. Deci s-a lucrat can
titativ, pentru rezistență, în 
dauna vitezei. De asemenea, 
este necorespunzătoare situa
ția probelor feminine de a- 
runcări, eu toate că la seni
oare reprezentantele noastre 
se găsesc la toate cele 3 a- 
runcări printre primele din 
lume. Lă acest capitol, cau
za principală este selecția 
slabă care se face. Cu excep
ția atletelor Bucea Rodica, 
Bransdorfer Mihaela, Orosz 
Livia, foarte puține junioare 
aruncătoare pot aspira la per
formanțe de mare valoare.

Consfătuirea pe țară orga
nizată de U.C.F.S. și Federa
ția romînă de atletism și mai 
cu seamă Conferința pentru 
alegerea organelor de condu
cere U.C.F.S. au dat indica
ții prețioase menite să con
tribuie la îmbunătățirea mun
cii în domeniul atletismului.

în unele regiuni ca Brașov, 
Crișana, Cluj, Dobrogea, Ba
nat, Bacău și, în ultimul timp 
Iași, organele locale ale 
U.C.F.S. au dovedit grijă pen
tru dezvoltarea acestei acti
vități și. cu sprijinul unor an
trenori priceput! ca. de pildă. 
Irina Tacorian, Szoke, Komert 
Kiss, Sobray, Dr. Amăutu, 
Craia, Ivănescu Cornel, Con- 
stantinescu Nehol, Puică și 
Teșu, pentru a nu aminti de
cît cîțiva din cei care se o- 
cupă cu această grea dar fru
moasă muncă, au reușit să ri
dice în special activitatea ju
niorilor.

în schimb, în regiunile Su
ceava, Oltenia, Maramureș, 
precum și în orașele Hune
doara, Sibiu, Arad, Baia Mare 
cu vechi tradiții atletice, ac
tivitatea atletică nu este la 
înălțime. Antrenorii Gagiu S., 
Stoian Ștefan, Dezideriu St., 
foști atleți fruntași, au arătat 
mult prea puțin pînă acum 
față de posibilitățile care le 
stau la dispoziție, față de cu
noștințele lor.

Comisia de juniori din ca
drul federației de atletism a 
urmărit ca primele etape ale 
acestor campionate să fie un 
mijloc de antrenare a tinere
tului, de depistare a elemen
telor dotate pentru practicarea

atletismului. în multe localfr 
tați însă aceasta nu s-a rea« 
lizat pe deplin, deoarece, îa 
primul rînd școlile medii n-au 
sprijinit suficient această ac
țiune.

S-ar cuveni să discutăm aici 
și un alt aspect; regulamen
tul campionatelor fixează 
pentru faza finală anumite 
haremuri — performanțe care 
dau drept de participare. In
teresantă măsură. Ne surprir 
de însă că o măsură a fc 
abandonată, fiind admiși iu 
campionate juniori cu perfor
manțe mult mai slabe decît 
prevăd haremurile fixate. La 
greutate băieți (12,80 m barem) 
spre pildă, juniorii Dan Va
lentin —' Ceahlăul Piatra 
Neamț și Cucuveac Petre — 
Roman, au aruncat 9,92 m și 
respectiv 9,89 m ; la lungime 
fete II (barem 4,90 m), Arde- 
leanu Mariana — C.S.M. Cluj 
a sărit 3,74 m, iar la disc bă
ieți (barem 36 m) Vulcan Mu
gur S.S.E. Giurgiu a obținut 
doar 22,70 metri.

Neîndoielnic că participa
rea la finala campionatului 
republican trebuie să fie un 
puternic stimulent pentru ori
ce junior.

Și acum o altă problemă 
principală pentru activitate? 
atletică de performanță : baz 
de masă a atletismului nostru 
nu este încă corespunzătoare, 
din care cauză depistarea e- 
lementelor dotate se face în 
mod sporadic, întîmplător.

Pentru practicarea atletis
mului spre mari performanțe, 
antrenorii și profesorii trebuie 
să-și aleagă dintr-o masă mare 
de practicanți ai atletismului, 
elementele cele mai înzestra
te pe care apoi să le inițieze 
în tainele tehnicii și metodi
cei atletice. Munca antrenoru
lui poate fi de o înaltă cali
tate și totuși rezultatele să fie 
mediocre, dacă ea nu este des
fășurată în rîndul unor tineri 
care să posede calități fizice 
deosebite.

în acțiunea de depistare a 
elementelor înzestrate este 
nevoie de un sprijin substan
țial al școlilor, al profesorilor 
de educație fizică. Sînt nece
sare, de asemenea, cît mai 
multe competiții cu caracter de 
masă, dotate cu premii în e- 
chipament sportiv, pentru a 
mobiliza pe stadion cît mai 
mulți tineri.

SILVIU DUMITRESCU
antrenor

N.R.. — Ziarul nostru consideră acest articol un punct de ple
care pentru o discuție mai amplă privind unele probleme ale 
dezvoltării atletismului nostru. De aceea, invităm specialiști, 
antrenori, profesori de educație fizică, sportivi fruntași, tineri 
muncitori, elevi, să ne scrie părerile lor asupra măsurilor ce 
trebuie luate pentru dezvoltarea bazei de masă a atletismului, 
pentru o creștere corespunzătoare a performanțelor atletice. „

Dealuri erodate 
devin roditoare

ION MUNTEANU 
membru în colectivul postului 

sectorul 1 turnători»

„Valea rea” —• așa au denu
mit locuitorii oomunei Oasele, 
raionul Galați, acea parte ■ co
munei, neproductivă și aupusă 
veșnic eroziunii.

Dar colectiviștii au hotărît să 
o facă să rodească. Consiliul 
de conducere al gospodăriei, spri
jinit de organizația do partid, 
a întocmit în acest sens un plan. 
El s-a angajat să execute tera
se do pe eare, în viitorii cîțiva 
ani, să obțină recolte bogate de 
struguri de eea mai bună cali
tate. Cei peste 150 de utemiști 
din comuna noastră, au hotărît 
să-și aducă și ei din plin con
tribuția la înfăptuirea acestui 
plan. Pînă acum au fost redate 
agriculturii zeci de hectare. Pe 
suprafețe mari, via plantată ■ și 
intrat po rod, Dacă pînă mai 
acum cîțiva ani venitul adus do 
un hectar de teren erodat era 
do numai 400—600 lei, acum s-a 
ajuns să se realizeze producții 
a căror valoare se ridică la 
12 000—14 000 lei la hectar.

Acum cîteva zile eoleotiviștii

au făcut un nou bilanț al 
vității lor pe această linie. Ei 
au redat agriculturii alte 3 ha 
de teren. Dispus în 
fi plantat cu viță 
mai maro parte a 
fost efectuate do
utemiști. S-au evidențiat în mod 
deosebit Bănuc Culiță, Dojboc 
Ionel, Gheorghe Lupu, Sandu 
Oancă și mulți alții, care mun
cesc cu rîvnă pentru ca „Valea 
rea“
vale a belșugului.

acti-

terase, el va 
de vie. Cea 

lucrărilor au 
cei 150 de

ti se transforme într-o

COSTACHE GHEORGHE
colectivist

A

In excursie
Inir-una din duminicile trecute 

o parte din tinerii și vîrstnicii har
nicului colectiv de muncă al 
I.P.M.P.B. Pitești s-au urcat în trei 
autocare ale O.N.T. „Cărpaji“ și 
au plecat în excursie.

Chiar de la pornire, cîntecul și 
voia bună au luat locul preocu
părilor din Cursul săptămînii. Era 
normal. Mergeam în excursie pen
tru a vizita frumusețile regiunii.

Excursioniștii au fost încintați de 
pitoreștile peisaje ale Muscelului 
și Cheile Dîmbovicioarei. Ei au 
vizitat peștera Urșilor din apro
pierea Rucărului și Mausoleul de 
pe MateiaȘ.

Excursia a fost organizată ca 
răsplată pentru succesele obținute 
în îhfrecerea socialistă care a 
adus colectivului steagul de în
treprindere fruntașă pe ramură.

ION D. POPA 
modelator

Școala își așteaptă
elevii

STELIAN PREDOIU 
membru în colectivul postului 

de la serviciul control tehnic 
de calitate

Vizitele la stațiunea experimentală „Dobrogea“ stnt întotdeauna Instructive pentru colectiviști.

La Școala profe
sională de construc
ții din Timișoara 
pregătirile în vede
rea deschiderii nou
lui an școlar sînt 
pe sfîrșite. în clase, 
dormitoare, la can
tină oriunde mergi, 
vezi personalul șco
lii sfătuindu-se și 
aranjînd totul pen
tru a fi <At mai 
frumos și primitor. 
In fața noului bloc- 
cămîn, construit a- 
nul trecut de elevii 
școlii au fost ame-

năjate rondouri cu 
flori iar mecanicii 
școlii în frunte cu 
utemistui Ion Păsă- 
relu au vopsit gar
dul.

Albastrul deschis 
care te intîmpină 
pe coridoarele și 
clasele proaspăt 
vopsite îți îneîntă 
ochiul. Clasele zu
grăvite, spălate, 
vopsite și băncile 
curățate și reparate 
își așteaptă „oaspe
ții”.

în aceeași perioa-

dă s-au amenaja, 
atelierele de croi
torie, cizmărie, pen
tru ca elevii să fie 
serviți cît mai bine. 
De asemenea, s-a 
amenajat o baie cu 
32 de dușuri și o 
frizerie.

Totul este pregă
tit pentru ca elevii 
să-și înceapă activi
tatea în condiții op
time.

BOȘTIOCA 
PAVEL 
-ducător

Fofoi N, STELORIAN

Aproape o
propuneri

Activitatea desfășurată de 
cabinetul tehnio al Uzl-
nelor metalurgice Pi- 
este deosebit de rodnl- 
acest an. Pînă acum au

iești 
că în 
fost înregistrate la cabinetul 
tehnic aproape 100 propuneri 
de inovații dintre care peste 
40 au fost deja aplicate adu- 
cînd Uzinei peste 500 000 Iei 
economii anual. 25 de propu
neri de inovații sînt în faza 
de aplicare.

Colectivul de inovatori con
dus de Ion Molea a realizat 
o ștanță pentru supapele mo
tor care înlocuiește trei fie
răstraie mecanice și o mașină 
de debitat cu abrazive. Acea
stă inovație aduce economii

SU

de inovații
în valoare de 94 000anuale 

lei.
însemnate succese a obți

nut și colectivul de inovatori 
de la secția 222 condus de 
comunistul Toma Marin, care 
înlocuind lacul incolor de pro
tejare împotriva cromării dis
pozitivelor de cromat seg- 
mențî prin protejarea cu ca
pace de mase plastice a sporit 
productivitatea muncii cu 30 
la sută și a redus considera
bil rebuturile. Această pre
țioasă inovație aduce anual e- 
conomii în valoare de peste 
70 000 Iei.

MARIN LUNGU
frezor



TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

București
Dragi tovarăși,

Cu ocazia sărbătorii dv. naționale din 23 August, Comite
tul Central al Partidului African al Independenței vă transmite 
felicitările sale tovărășești.

Militanții Partidului African al Independenței, avangarda 
oamenilor muncii senegalezi și a maselor largi populare, urmă
resc îndeaproape eforturile și succesele dv. în construirea socie
tății socialiste. Ei vă exprimă urările cele mai bune pentru 
dezvoltarea în țara dv. a bazei tehnice și materiale a socialis
mului, încheierea procesului de creare a relațiilor de producție 
socialiste în întreaga economie, în scopul desăvîrșirii construc
ției socialiste în țara dv.

Sîntem ferm convinși că poporul dv., fidel hotărîrilor celui 
de al Ill-lea Congres al dv. și condus fiind de P.M.R., avînd în 
frunte Comitetul său Central marxist-leninist, pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, va merge din victorie în victorie.

Partidul'j-frican al Independenței din Senegal (P.A.I.), un 
partid marxist-leninist tînăr, care și-a ținut recent primul său 
congres și care este angajat în lupta pentru o independență 
națională adevărată și crearea unui stat senegalez de democra
ție națională, muncind pentru închegarea unui front unit sene
galez al independenței, este conștient de faptul că beneficiază 
de experiența și victoriile lagărului socialist, din care țara dv. 
cu cinste face parte.

Trăiască 23 August 1
Trăiască prietenia între popoarele din Romînia și Senegal 1
Trăiască pacea mondială l

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI AFRICAN AL INDEPENDENȚEI

Constant», p» faleză

Ba

Consfătuirea cadrelor Vinurile
Dakar

Crescătorii de pășiri
își împărtășesc experiența

(Urmare din pag. I)

tilă. A urmat apoi consfătui
rea propriu-zisă. Referatul 
principal a fost ținut de ingi
nerul Gh. Spiridon de la 
G.A.S. Andrășești, care a vor- 
vit despre ceea ce am relatat 
mai sus. Apoi inginerul Petre 
Bădulescu a susținut re
feratul „Observații practi
ce cu privire la crește
rea puilor și stimularea pro
ducției de ouă la găini”. Tînă- 
ra ingineră Elena Benke de la 
G.A.S. Roseți a vorbit despre 
experiența acestei unități în 
creșterea și exploatarea păsă
rilor, iar doctorul veterinar 
Popescu Eugen despre măsu
rile de prevedere și comba
tere a bolilor la păsări.

Un punct important, deo
sebit de atractiv l-a constituit 
participarea oaspeților la dis
cuții. De bună seamă aveau și 
ei de transmis lucruri frumoa
se, folositoare, din experiență 
lor proprie. Unii au făcut pro
puneri foarte utile.

— Factorii principali sînt a- 
îimentația și apa. a spus in
ginerul Ion DosOftei de la 
G.A.S. Dfagalina. Noi am scos 
puii la păscut pe lucerniere 
ca pe turmele de oi, iar la li
ziere apa din jghiaburi le-o 
schimbăm din oră în oră.

— Pînă acum am crescut 
130 000 pui — a spus tînărul 
Opran Petre de la G.A.C. Cea- 
cu Călărași. Creștem multe 
păsări de apă pentru că facem 
economie de furaje. Vom opri 
pentru matcă 20 000 păsări. 
Mă întorc în gospodărie cu 
multe cunoștințe.

A luat cuvîntul și tînăra 
Elena Ciobanu, crescătoare 
fruntașă la G.A.S. Jegălia. 
Pînă în prezent ea a realizat

o producție de 97 ouă pe cap 
de pasăre. A crescut 20 000 
pui. Are o experiență frumoa
să în hrănirea 
tainul fixat de 
ovăzul încolțit, 
încolțea într-o 
caldă, iar acum, 
colțește lîngă o pompă de apă.

— Noi n-am avut păsări de
loc, a spus Radu Vasile de la 
G.A.C. Ștefan Vodă, dar acum 
creștem 29 000 pui. O parte 
i-am și livrat. Din acest sector 
mare, gospodăria a realizat 
deja un venit de aproape 
100 000 lei.

Au mai luat cuvîntul nu
meroși alți participanti care 
au împărtășit din experiența 
lor, făcînd astfel din acest 
schimb de experiență o lecție 
practică de creștere și îngri
jire a păsărilor, 
sursă de venituri, 
țațe, firește, nu se 
pe drum, ci vor fi 
fapt.

păsărilor. Din 
ea nu lipsește 
Astă iarnă îl 

hală cu apă 
vara, îl în-

importantă 
Cele învă- 
vor pierde 
traduse în

întâlnire prietenească
Joi după-amiază, membrii de

legației Asociației de prietenie 
sovieto-romîne, care ne vizitea
ză țara, 
prieteniei 
oameni ai

Au fost 
muncitori, 
din întreprinderile bucurețtene, 
oameni de știință, artă și editu
ră, precum și membri ai Consi
liului General A.R.L.U.S.

Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

Salutînd pe oaspeți, 
numele Consiliului general 
A.R.L.U.S. și al oamenilor mun
cii din Capitală, acad. P. Con- 
stantinescu-Inși, vicepreședinte 
al Consiliului general A.R.L.U.S., 
a subliniat Că vizitele pe care 
oamenii sovietici le fac în țara 
noastră sînt întotdeauna prilejuri 
de afirmare a sentimentelor pro
funde de dragoste și prietenie 
dintre cele două popoare.

care ne
«-au întîlnit la Casa 

romîno-sovietice cu 
muncii din Capitală, 

prezenți numeroși 
tehnicieni ți ingineri

romînești

în

Primirea fle către tovarășul

de conducere din institutele
de învățămînt superior

în zilele de 29 și 30 august 
a avut loc, în aula Universi
tății din București, consfătu
irea cadrelor de conducere din 
institutele de învățămînt su
perior asupra sarcinilor legate 
de deschiderea noului an de 
învățămînt universitar.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Ilie Murgu- 
lescu, ministrul învățămîntu- 
lui, care a făcut o serie de re
comandări în legătură cu buna 
desfășurare a noului an de în
vățămînt superior.

în referatul prezentat de tov. 
St. Bălan, adjunct al ministru
lui învățământului, au fost 
subliniate succesele obținute 
în învățămîntul superior, pen
tru satisfacerea necesităților 
economiei și culturii din țara 
noastră. In anul universitar 
1962-1963 numai cursurile a- 
nului I vor fi urmate de peste 
27 000 de studenți, față de 
26C00 cîți existau în toți anii 
de studii în învățămîntul su
perior, în 1938. O atenție mai 
mare a fost acordată formării 
cadrelor cu pregătire superi
oară pentru nevoile agricul
turii noastre socialiste.

La întocmirea planurilor Și 
programelor de învățămînt

pentru noul an s-a avut în ve
dere întărirea legăturii învă- 
țămîntului cu practica con
struirii socialismului în țara 
noastră, asigurarea unei baze 
științifice largi.

Vorbitorul a subliniat, de 
asemenea, 
tensifitării 
institutele de învățămînt su
perior cu producția in
dustrială și agricolă, îmbu
nătățirii muncii educative în 
rîndul studenților.

In cadrul consfătuirii, din 
partea Universității „Al. I. 
Cuza“ din Iași, Institutului 
pedagogic de 3 ani din Timi
șoara, Institutului agronomic 
„N. Bălcescu“ din București, 
Institutului politehnic din Bra
șov și Institutului de medicină 
din Cluj au fost prezentate re
ferate privind măsurile luate 
pe plan local pentru continua 
îmbunătățire a activității în- 
vățamîntului superior.

Pe marginea rapoartelor 
prezentate s-au purtat discuții, 
vorbitorii făcînd importante 
propuneri pentru desfășurarea 
în bune condiții a noului an 
de învățămînt universitar.

necesitatea in- 
legăturii dintre

(Agerpres)

premiate la
Recent s-a încheiat la Buda

pesta cel de al Ill-lea concurs 
internațional de vinuri, la care 
au fost prezentate 956 de mostre 
de vinuri din peste 20 de țări 
cu podgorii renumite.

Țara noastră a prezentat la a- 
cest concurs 42 de probe de vi
nuri. Din acestea, 15 au fost 
distinse cu medalii de aur, 21 cu

Budapesta
medalii de argint, 3 cu medalii 
de bronz.

Printre cele mai apreciate vi
nuri romînești se numără Trami- 
nerul roz produs de stațiunea 
viticolă experimentală Blaj, Tă- 
mîioasa rominească de Pietroa
sele etc.

A luat apoi cuvîntul V. 
Konotop, membru supleant 
C.C. al P.C.U.S., președintele
Sovietiului regional Moscova, 
conducătorul delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-ro
mîne, care a mulțumit pentru 
primirea caldă făcută în țara
noastră. Vorbitorul a relevat
apoi aspecte din activitatea A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romîne în direcția popularizării 
în Uniunea Sovietică a realiză
rilor poporului nostru pe dru
mul construcției socialiste, reali
zări pe care oamenii sovietici 
le urmăresc cu salisfaeție și bu
curie. în încheiere, V. I. Kono
top a împărtășit impresiile cu
lese în timpul vizitei în țara 
noastră.

Intîlnire» oaspeților sovietici 
cu oamenii muncii din Capitală 
a constituit o caldă manifestare 
a prieteniei de nezdruncinat 
dintre popoarele romîn ți so
vietic.

Oaspeții sovietici și partici- 
panții la întîlnire att asistat apoi 
la un program artistic.

★
Seara, Consiliul General 

A.R.L.U.S. a oferit o masă în 
cinstea delegației Asociației de 
prietenie sovieto-romîne în frun
te cu V. I. Konotop.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice, la 
București.

I. 
al

(Agerpres)

Viitorii ucenici
f Ager preș)

ștefan Voitcc a tovarășului
I.l. PalcțKis, vicepreședinte
al Prezidiului Sovietului

Suprem al u. ii. s. s.
Joi la amiază tovarășul Ște

fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, a primit vizita tova
rășului I. I, Palețkis, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

INFORMAȚIE

Joi la amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația Consiliului 
general A.R.L.U.S., condusă 
de Marin Florea Ionescu, vice
președinte al A.R.L.U.S.-ului, 
care a vizitat U.R.S.S., la in
vitația Asociației de prieteni« 
sovieto-romînă.

(Agerpres)

se pregătesc

E normal să fii vesel alunei 
cînd brigada în care lucrezi 
își depășește planul lunar cu 
peste două procente. Pentru a- 
cest rezultat tinerele filatoare 
Maria Gheju, Bojilo Eugenia, 

' Fapp Roziliia, Toth Barbara, 
Wagner Elisabeta, Boldijar
Maria (de ia Stînga la dreapta) 
fruntașe în producție, de la 
Filatura „Tebâ“-TimișOara, se

bucură sincer.

A fost odată ca ni
ciodată, că de n-ar fi 
nu s-ar mal povesti... 
Poale de cînd 
plopșorul pere și 
chita 
poale 
lunci, 
lele 
vreți chiar din săplă- 
mînile trecute. Eroul 
din povestea noastră, 
nu-i tocmai Făt Fru
mos, iar eroina nu-i 
nici ea Ileana Cosîn- 
zeana.

Venit din depărtări, 
de la școala profesio
nală, Nică fără frică, 
eroul nostru, a fost 
angajat în Împărăția 
meșterilor făurari, din 
mlinile cărora ies mă- 
iastre unelte care scot 
din inima pămîntlllul 
aurul negru.

Intr-o zi, plecînd 
meșterul la o ședință 
li spuse: Flăcăule, 
peste tot, cit vezi cu 
ochii, în Împărăția 
noastră a metalurgiști- 
lor al voie să umbli, 
doar în casa din deal 
care se numește „club" 
șă nu-ți calce piciorul, 
căci nu va ii bine de 
tine.

Cum sună ora schim
bului, Nică merse la 
cantină, la dormitor, 
se plimbă pe străzile 
orașului admirlnd fru
moasele case care se 
Înălțau. In cele din 
urmă ajunse și la casa 
din culmea Poiehii. 
Stătu puțin înaintea 
intrării, admiră rațele 
care se ospătau din 
iarba crescută pe te
renul de volei neatins 
de picior de jucător, 
se glndi la sfatul meș
terului, dar biruin- 
du-1 nerăbdarea, in
tră... Nici țipenie de 
om. Dintr-o cameră 
răzbătea ritmul unei 
Îndrăcite melodii. Con
dus de muzică ajunse 
la o cameră cu pereți 
acoperițl de cărți, 
unde la o masă, stă-

tăcea 
ră- 

Sau 
a-

micșunele. 
nu chiar 
ci, mai din zi- 
noastre. Dacă

tea bălaie, cu ochii 
albaștri ca seninul ce
rului chiar ileana Co- 
sînzeana, pe numele a- 
devărat P.odica Etdru. 
Răpită dintre conturile 
creditoare și debitoa
re ale serviciului con
tabilității din uzină, 
s-a pomenit peste 
noapte, ierecată în a- 
cest club, înconjurată 
de eroii celor 
7 000 de volume, 
zîndu-i pe cap
de bibliotecară, ea aș
teaptă de vreo 3 luni 
venirea unui nou di
rector. Pentru a nu se 
plictisi, Intre orele 10 
și 18 în fiecare zi — 
în afară de duminică 
— Înregistrează oca-

pesle 
Că- 

titlul

'fc.

I
r.ionalii cititori, ascul
tă muzică și... citește. 
Citeodată este deran
jată și de către vreun 
curios care dorește să 
viziteze palatul. Iată, 
astăzi, Nică a venit 
să tulbure liniștea a- 
dormitelor încăperi. 
Scotocind prin sertare 
fata reușește să adune 
un pumn de chel cu 
care deschide una 
după alta ușile Celor 9 
săli, slrăduindu-se să 
le explice destinația.

O dată pe săptăm!- 
nă, în această cameră, 
vreo 10 harnice cusă- 
toare învață tainele 
croitului. Și pentru ca 
interiorul să aibă mai 
multă diversitate, au 
fost aduse mesele de 
șah din sala alăturată 
și transformate în 
mese de lucru. (Tot 
stăteau degeaba acolo, 
deoarece caii au dispă
rut împreună cu nebu-

nii din singurul loc de 
șah Înregistrat în 
ventarul clubului).

Minunat de cele 
zute, Nică merge 
departe, lată sala 
basme. Părăsită de mi
cuții ascultători, care 
au preieral să se joa
ce de-a v-ați ascunse- 
lca printre rutele în
tinse la uscat pe trîn- 
ghia legată între stîlpii 
terenului de volei, pare 
tristă și urîtă ca Baba 
Cloanța pictată pe un 
perete.

In urma lor, talen- 
tați artiști amatori ai 
uzinei au lăsat în sala 
de repetiție diplomele 
îngălbenite de vreme, 
pe care le-au obținut 
in urmă cu 5—6 
la concursurile ia 
au participat. Ba 
mai lăsat ceva, 
un instrument de su
flat stricat, aruncat pe 
un scaun îndoit sub 
greutatea lui. Clnd se 
vor întoarce ?

Nu se știe. Deocam
dată dorm pe laurii 
diplomelor gălbejite. 
Culorile uscate pe pa
letele mînuite de ar
tiștii plastici sînt sin
gurele amintiri lăsate 
de aceștia in sala de 
lucru.,-

Clnd văzu Nică cele 
ce Văzu simfi că-1 slă
besc puterile. Cobo- 
rînd cele trei etaje șl 
ajuns aiară sorbi cu 
nesaț aerul proaspăt.

Cine va risipi vraja 
care a învăluit pala
tul din deal ? Mai ales 
că s-au tăcut auzite 
părerile unora care în 
loc să-i redea 
clubului, ar vrea 
vadă desființat...

Șl Încăleca! 
șea și... zburai 1 
dacție. Cine nu crede, 
să meargă să 
clubul Uzinei „Poiana 
Cimpina".

in-

ve
rnai 
de

ani 
care 

au 
lată

viată 
să-l

pe o 
la re-

vadă

VIORICA 
GRIGORESCU

generalizări 
poezia a 

nu o dată 
de a o com-

Galaxii și nebuloase

/n aceste zile porțile școli
lor profesionale și de me
serii din întreaga țară sînt 

larg deschise pentru miile de ti
neri absolvenți ai școlilor de 7 
ani, care participă la cursurile 
de pregătire în vederea susține
rii examenelor de admitere,

Numai la Grupul școlar elec
tromotor din Timișoara au so
sit pînă acum peste 500 de vii
tori elevi. La dispoziția lor a 
fost pusă întreaga școală. In să
lile de clasă domnește aceeași 
atmosferă de studiu ca în timpul 
anului școlar.

Pentru a veni în ajutorul lor.

cadrele didactice cu experiență 
le explică materia care se cere 
la examene. In sălile de clasă 
toate locurile sînt ocupate. Vii
torii ucenici, tineri Care n-au 
depășit vîrsta de 15 ani, ascultă 
cu atenție. începe o nouă etapă 
în viața lor, de care 
aminti întotdeauna cu drag vii
torii strungari, frezori, 
cieni, cei care peste cîțiva ani 
vor păși pe porțile aceleași școli 
ca muncitori calificați.

își vor

electri-

FLORIAN FOLTUȚ
corespondent voluntar

Instituîul pedagogic de 3 ani Galați 
anunță

CONCURSUL DE ADMITERE
pentru anul școlar 1962-1963, la următoarele facultăți :

— Filologie (secția limba și literatura romînă)
— Științe naturale și agricole
— Fizică — chimie și cunoștințe tehnico-agricole
— Matematică

rin tendința șl po
sibilitățile ei de a 
jpera 
vaste, 
trezit 
ispita
para cu procesele 

și alcătuirile uriașe din sînul 
naturii, îndeosebi cu cele de 
ordin cosmic. O poezie auten
tică, împlinită, aducînd un 
mesaj maior și încorporîndu-1 
într-o expresie adecvată, este 
ca o veritabilă galaxie. — u- 
neori doar în spațiul cîtorva 
versuri ea izbutind să sugere
ze ordinea, armonia, perspec
tiva unei întregi lumi de gîn- 
duri și de sentimente. După 
cum poeziile rămase doar în 
stadiul bunelor intenții, sau al 
ideilor care — chiar cu vir
tualități prețioase — nu sînt 
limpezite artistic, lasă impresia 
acelor nebuloase pe care as
tronomii le consemnează sub 
beneficiu de inventar pe har
ta cosmosului.

Imaginea galaxiilor și a ne
buloaselor ți se impune în
deosebi cînd cercetezi poe
zia tinerilor, pentru că aici 
acționează curent contra
dicția dintre bogăția impresii
lor proaspete de viată și inca
pacitatea temporară de a le 
organiză artistic, dintre, ambi
ția și putința de a realiza ge
neralizări lirice cuprinzătoare.

Spre lauda poeților noștri 
din generațiile tinere, a căror 
rigoare față de ei înșiși si a 
căror bună școală devin vizi
bile de la un an la altul, tre
buie să spunem că versu
rile lor cheamă în minte mai 
ales prima dintre imaginile ă- 
mintite. Iată, de pildă, numai 
poeziile pe care le-au pu
blicat tinerii în ultimele .nu
mere ale unor publicații ca 
Gazeta literară. Luceafărul. 
Contemporanul. Tribuna.

De o orientare tematică ju
dicioasă vizînd problemele 
mari ale actualității, poeziile 
acestea se rețin în bună măsu
ră. ilustrînd vocații care merg 
spre o certă maturizare. Cel 
mai concludent, în această pri
vință. ni se pare bogatul ci
clu de Versuri publicat de 
Leonida Neamțu în Tribuna.

nr. 29. din 19 iulie 1962, care 
— fără să fie scutit de inega
lități — marchează, tematic 
și expresiv, o treaptă mai sus 
a împlinirii tînărului poet. De 
o tinută tot mai pronunțat re
flexivă, meditativă, poemele 
lui Neamțu vorbesc și despre 
trecut, văzut din înaltul post 
de observație al prezentului 
socialist (Flori culese la Călu- 
găreni. Portretul unei necu
noscute. Cînd am deschis ti
chii) ; dar ele vorbesc mai 
ales despre acest prezent, vă
zut sub specia curgerii timpu
lui și a înțelesurilor optimiste 
care pot fi extrase de aici 
(Prietenul nostru timpul. Cea
sul), a sentimentului de măre
ție, viguros pe care-1 dă vi
zitarea unei uzine, această 
„mare universitate“ a prezen
tului (Poarta uzinei), a senti
mentului de lărgime sufleteas
că pe care l-a adus colectivi
zarea totală (Pămîntul). Inspi
rate. aducînd o gîndire artis
tică pregnantă, ne apar și poe
ziile Sînt un om viu și Clar 
de inimă de Nichita Stănescu 
(Gazeta literară, nr. 30. din 26 
iulie 1962 și. respectiv. Con
temporanul. nr. 29. din 20 iu
lie 1962) — prima o meditație 
substanțială despre condiția 
omului contemporan, iar a 
doua — un instantaneu ero
tic. Din Tribuna (nr. 27. din 5 
iulie 1962), retine atenția și 
amplul ciclu Cerul dintre noi 
de Ion Rahoveanu. de inspira
ție variată, cu o anumită pon
dere acordată satului colecti
vizat, iar din Gazeta literară.
nr. 31. 2 august 1962, se evi
dențiază, prin acurateța lor, 
poemele Pămîntul la ecluze, 
în recolte..., Stropitoarea de 
Dragoș Vrînceanu. în fine. în 
afară de un sugestiv poem ăl 
lui Ilie Constantin despre mu
tarea în Casă nouă (Gazeta li
terară nr. 30, din 26 iulie 1962). 
și de unul antirăzboinic. Lui

Ares, posomoritul de Cezât 
Baltag, din Luceafărul nr. 15 
1 âugust 1962 am mai semnala 
din Antologia poștei redacției. 
a aceluiași număr al Luceafă
rului. poemul Naștere postbe
lică de Ionel Dincă, pentru 
unghiul inedit din care e abor
dată în el problema păcii.

De ce am detașat în mod 
special aceste poeme și cicluri 
de poeme, dintre cele —- mult 
mai numeroase •— care au a- 
părut recent în publicațiile li
terare ? Pentru că, în frag
mentul de timp avut în ve
dere, ele ni se par că exprimă 
mai bine nu numai ethosul 
generațiilor crescute în condi-

talizează cu necesitate în acea 
formă unică pe care trebuie 
s-o aibă orice bună poezie. Iar 
rezultatul ultim e că gîndirea 
cititorului nu se poate agăța 
de nimic, la lectură, rămînînd 
cu impresia acelor nebuloase 
despre care vorbeam pe la 
începutul rîndurilor de fată.

Iată. în privința celor de 
adineaori, poezia Răsărit con
tinuu, publicată în Luceafărul 
(nr. 15. din 1 august 1962), de 
un poet altminteri talentat. 
Mihai Negulescu. La prima ve
dere, s-ar părea că,—asemenea 
celor socotite de noi realizate, 
— poezia aceasta este și ea 
expresia unei dezbateri

însemnări despre
poezia tinerilor

țiile socialismului, participarea 
acestora la lupta pentru trium
ful conștiinței socialiste, ci și 
pentru că realizează aceasta 
cu mijloace artistice adecvate, 
degajînd o problematică si în- 
corporîndu-se într-o idee poe
tică cu profil individualizat. 
Unii poeți tineri par să crea
dă — deducem din versurile 
lor — că în lirică nu acționea
ză legea afirmării generalului 
prin mijlocirea particularului 
și ca atare ignorează și căile 
specifice ale acestei afirmări, 
care devine posibilă numai 
prin mijlocirea ideii poetice, 
singurul cheag în stare să 
realizeze sinteza dialectică a 
acestor elemente contradicto
rii. în absenta unui asemenea 
„cheag“, a ideii poetice, inspi
rația — chiar reală fiind — 
nu mimată, — curge informă, 
nu se poate organiza, nu cris-

inte-

rioare, prin care poetul parti
cipă la marea luptă contempo
rană pentru triumful socialis
mului în relațiile dintre oa
meni și în suflete. Privind lu
crurile mai atent, observăm 
însă că totul se face în absen
ta unei idei poetice clare, pur 
declarativist printr-o mecanică 
exterioară a asociațiilor : de 
aceea, pe lîngă că e lungit 
mult și fără să se știe de ce. 
— poemul apare prozaic, ab
stract, ca o îngrămădire de 
versuri lipsite de relief, din 
care poți să citezi la întâmpla
re, fiindcă impresia rămîne 
peste tot aceeași: „Avem un 
drum al nostru. 7 Pe el. a 
doua oară / Am renăscut sub 
semnul credinței că-ntr-o zi 7 
va fi ca o minune întinerită 
țară / că steagul nostru cîm- 
puri si munți va însori 7 Avem 
un drum al nostru — Îmi suni

lung prin minte / liniștitoare- 
acorduri: avem un drum, un 
drum... / De-o tînără cascadă 
din munți mi-aduc aminte ; /> 
vuirea peste codri / i-o simt 
din nou acum. / Un nou im
bold ecoul în inimi și-l sădeș
te ; / eroii ni-s alături...“ 
ș.a.m.d. $i ca această poezie, 
care n-a depășit stadiul de ne
buloasă a inspirației si de or
ganizare pur exterioară a a- 
cesteia, ar mai putea fi citate 
și altele, — e drept că nu prea 
multe la număr : Trepte de 
Adrian Dohotaru, închinată 
Festivalului de la Helsinki 
(Luceafărul, nr. 16 1962), apoi 
In drumul tău, din ciclul alt
fel interesant, cum spuneam. 
Cerul dintre noi, de Ion Raho
veanu, sau chiar Poarta uzinei 
de Leonida Neamțu, a cărei 
idee poetică insuficient de 
clară o denotă un amănunt, a- 
parent lipsit de însemnătate, 
cum e acela al alegerii titlu
lui căci, în virtutea caracteru
lui ei sentențios, poezia tre
buia să se numească Inscrip
ție pe poarta uzinei, ca arghe
ziană Inscripție pe o casă de 
tară, a cărei replică voluntară 
sau involuntară este.

Cu totul altfel stau lucrurile 
cu o poezie ca Prietenul nos
tru, timpul, din amintitul ci
clu de Versuri al lui Leonida 
Neamțu. Aici, ideea poetică 
limpede a timpului considerat 
ca prieten al constructorilor 
socialismului determină și o 
atitudine lirică specifică, a- 
ceea de entuziasm și iubilatie 
optimistă, condiționînd cu ne
cesitate și elementele compo
ziționale ale poemului, de la 
caracterul liber al versului și 
alertețea ritmului pînă la uni
tatea — în sensul luminozită
ții și vigorii — a imaginilor: 
ca atare, poemul nu înregis
trează căderi, e plin, are sfe- 
ricitate : „Pe osii de foc / a- 
leargă. aleargă l prietenul

nostru, timpul I 7 Aici rupe un 
lanț, / dincolo șterge o ruină. 
7 pe încă un pisc înfige 7 încă 
un roșu drapel I I Pentru noi 
lucrează, f pentru noi aleargă. 
/ pe iuți osii de fulger / prie
tenul nostru, timpul 1 II Ii 
simt sub frunte I fluturarea 
imensă — 7 de ieri pînă azi 
mi-a întins / o cută, aici — e 
gîndul / mal ascuțit, mai cu
prinzător. / Pentru frumoasele 
noastre vise. '/ pentru curata 
zi de mîine, / alături de noi. 
cu toate puterile. — / priete
nul nostru timpul! II Si ro
tind planeta, sub bolta secun
dei, 7 așterne nisip pe cîte un 
vulcan, / Să nu mai țîșnească 
lava fierbinte / pîrjolind fe
restrele noastre / Cu toate for- 
țele-i mobilizat, / neîncetat 
alături de noi — / prietenul 
nostru, timpul. / 7 Vra, timp 
tînăr si pur! / Alături de noi 
în mari bătălii / alături de 
noi în orice izbîndă. 1'1 Pe osii 
de foc aleargă, / aleargă, / 
prietenul nostru.
Vra, timp tînăr / 
ca această poezie 
exultantă, care e 
și o încoronare a 
teri interioare autentice, e si 
poezia Sînt un om. viu de Ni- 
chita Stănescu (îi strică numai 
cîteva momente de imitare a 
unor atitudini lirice specifice 
lui Geo Dumitrescu), sau Lui 
Ares, posomoritul de Cezar 
Baltag, sau Trenuri albe. Ase
mănare, Case, din ciclul Cerul 
dintre noi, de Ion Rahoveanu, 
în cazul acestor din urmă poe
me, inspirația uneori tortura
tă, e un efect al căutărilor, al 
nemulțumirii fată de sine în
suși a poetului, care nu se 
poate să nu ducă la un liman 
al limpezimii și fluidității 
tistice, — oricît de tîrziu 
va întîmpla aceasta.

Si, evident, fiecare din 
ceste categorii de rezultate — 
cele excelente și cele precare 
— decurg din temeinicia sau, 
respectiv, lipsa de temeinicie 
a impresiilor despre viată, •— 
în 
se 
cu

timpul ! /
si pur !" Si 

de reală 
o expresie 
unei dezba-

ar
se

a-

absenta vieții. dună cum 
știe, arta adevărată nefiind 
putință.

GEORGE MUNTEANU

CONCURSUL DE ADMITERE CONSTĂ
IN URMĂTOARELE PROBE :

— Facultatea de filologie :
1 — limba și literatura romînă — scris și oral
2 — Istoria Romîniei — scris și oral

— Facultatea de științe naturale și agricole
1 — științe naturale : (bazele darwinismului, botanica și

zoologia) — scris și oral
2 — anatomia și fiziologia omului — scris
3 — chimie generală — oral

— Facultatea de fizică-chimie și cunoștințe tehnico- 
agricole

1 — matematică — scris și er
2 — fizică — oral
3 —- chimie — oral

— Facultatea de matematică
1 — Aritmetică, algebră, trigonometrie și calcul diferen

țial — scris și oral
2 — Geometrie plană. în spațiu și analitică —- scris
3 — Fizică — oral
Cererile de înscriere se vor depune la secretariatul insti

tutului pînă în ziua de 17 septembrie 1962, însoțite de urmă
toarele acte :

1. Diploma de maturitate (absolvire) în original
2. Certificat de naștere în original
3. Certificat de sănătate
4. Dovada de repartizare în invățămintul superior pentru 

absolvenții școlilor pedagogice seria 1961-1962, sau dovada 
de efectuarea stagiului de trei ani la catedră pentru seriile 
anterioare.

— pentru absolvenții școlilor tehnice, dovadă că au lu
crat trei ani în producție.

5. Trei fotografii tip legitimație.
6. Declarație tip de înscriere (se completează la secreta

riatul institutului).
7. Dovadă de starea materială și socială a susținătorului legal.
Informații suplimentare se vor da la secretariatul insti

tutului din str. Dobrogeanu Gherea nr. 27, telefon 3010.

al

Sâptămîna viitoare pe ecranele Capitalei

Soare și umbră
O producție a studiourilor bulgare

Scenariul: Valcri Petrov; Regia : Ranghel Vîlceanov; 
Imaginea: Dimo Kolarov; Muzica: Shneon Pironkov.

în rolurile principale :
ANNA PRUCNAL și GHEORGHI NAUMOV

Poem cinematografic distins cu Medalia pentru regie și Pre
miul Federației internaționale a presei cinematografice la 
Festivalul internațional al filmului de la Karlovy-Vary 

din 1962

Destăinuiri
O producție a studioului „Mosfilm"

Regia : Boris Barnet

Film — itinerar, dezvăluind în limitele unei proiecții cine
matografice obișnuite, un întreg mănunchi de destine umane
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Lucrările Comitetului celor
18 state pentru dezarmare

GENEVA 30 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în ședința din 
29 august a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, 
reprezentantul R. P. Romîne, 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
s-a ocupat de o serie de as
pecte ale problemelor legate 
de măsurile de dezarmare pri
vind armamentele convențio
nale, inclusiv problemele în 
legătură cu producția și meto
dele corespunzătoare de con
trol.

Referindu-se la propunerile 
sovietice în această problemă, 
el a arătat că principiul care 
stă la baza lor este simplu, ra
țional și corespunde sarcinilor 
dezarmării generale și totale, 
în dorința de a veni în întîm- 
pinarea Statelor Unite ale A- 
mericii, a spus vorbitorul, gu
vernul sovietic a acceptat o 
nouă propunere a acestora 
privind reducerea procentuală 
a armamentului convențional.

Delegația romînă, a decla
rat M. Malița, a salutat aceas
tă inițiativă a guvernului so
vietic și s-a așteptat — cum 
desigur au așteptat numeroase 
alte delegații — ca la rîndul 
său delegația S.U.A. să facă 
și ea pașii necesari pentru a 
se putea ajunge la o înțele
gere cu privire la principalele 
măsuri ce trebuie luate pen
tru dezarmarea generală și 
totală.

Reprezentantul R. P. Romîne 
a arătat în continuare că pla
nul american — care împarte 
armamentele convenționale în 
două categorii, din care nu
mai prima este supusă redu
cerii cu 30 la sută — implică 
primejdia incontestabilă ca a- 
numite state să-și asigure a- 
vantaje în cadrul primei eta
pe a dezarmării, producînd și 
perfecționînd tipuri de arma
mente convenționale nesupuse 
reducerii.

Referindu-se la faptul că 
delegațiile puterilor occiden-

Cuvintarea 
reprezentantului 
R. P. Romîne

tale persistă în încercarea lor 
de a asimila mijloacele de 
transportare a armelor nu
cleare cu armele convenționa
le, vorbitorul a spus : Poziția 
adoptată de delegațiile apuse
ne în această privință nu ține 
seama de faptul, că împreună 
cu armele nucleare, mijloacele 
pentru transportarea lor la 
țintă fac parte din factorii 
celei mai mari primejdii care 
amenință omenirea — primej
dia dezlănțuirii unui război 
nuclear.

Delegația noastră, a spus re
prezentantul romîn, este de 
părere că prima etapă a de
zarmării trebuie să aducă o- 
menirii eliberarea de primej
dia cea mai mare care a ame
nințat-o vreodată — primejdia 
declanșării unui război nu
clear.

Două mijloace sînt de con
ceput în acest scop, a spus în 
continuare M. Malița. Un 
prim mijloc ar fi lichidarea 
tuturor armelor nucleare, adi
că ceea ce a propus Uniunea 
Sovietică pînă în 1960. Statele 
apusene au refuzat să meargă 
pe această cale. Franța a sus
ținut că trebuie să fie lichi
date în primul rînd mijloa
cele de transportare la țintă a 
armelor nucleare. Acesta ar fi 
al doilea mijloc de eliminare 
a primejdiei unui război nu
clear. Fără asemenea mijloa
ce nu poate fi dus un război 
nuclear. Statele socialiste pro
pun acum să se meargă pe a- 
ceastă cale.

Luînd atitudine împotriva 
încercărilor unor reprezentanți 
occidentali de- a împiedica

Conferința de presă 
a președintelui Kennedy

WASHINGTON 30 (Ager- 
pres). — TASS transmite : . In 
declarația pe care a făcut-o 
la conferința de presă din 29 
august, președintele S.U.A., 
J. Kennedy, a spus că Statele 
Unite vor accepta propunerea 
U.R.S.S. cu privire la înceta
rea experiențelor cu arme 
nucleare începînd de la 1 ia
nuarie 1963, dacă Uniunea 
Sovietică va accepta una din 
cele două variante ale propu
nerilor americane cu privire 
la tratatul prin care se inter
zic experiențele cu arme nu
cleare.

în declarația pe care Ken
nedy a citit-o la începutul 
conferinței de presă se recu
noaște de fapt că poziția Sta
telor Unite rămîne neschimba
tă. După cum se știe, ele pro
pun Uniunii Sovietice fie să se 
excludă experiențele subte
rane din tratatul cu privire 
la interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare, lăsînd ast
fel o portiță de scăpare pen
tru continuarea cursei înar
mărilor atomice, fie să se in
terzică toate genurile de expe
riențe, aceptînd în mod obli
gatoriu cererea americană cu 
privire la efectuarea inspecții
lor la fata locului, ceea ce ar 
însemna legalizarea spionaju
lui puterilor occidentale pe te
ritoriul U.R.S.S., fapt respins 
anterior de Uniunea Sovietică.

Declarația lui Kennedy, 
care constituie răspunsul la 
propunerea de a înceta toate 
experiențele nucleare de la 1 
ianuarie 1963, prezentată de 
reprezentantul sovietic la tra
tativele de la Geneva pentru 
dezarmare, a fost formulată 
în scopuri propagandistice, 
astfel ca să creeze impresia că 
Statele Unite „ar fi făcut con
cesii“ și ar fi acceptat această 
propunere a U.R.S.S.

în continuare, Kennedy a
-----e-----

Ședință a Consiliului 
de Miniștri francez

PARIS 30 (Agerpres). — La 
29 august a avut loc la Paris 
o ședință a Consiliului de Mi
niștri. Potrivit relatărilor a- 
genției France Presse, în ca
drul acestei ședințe președin
tele de Gaulle „a confirmat 
intenția sa de a lua inițiative 
necesare pentru a asigura 
continuitatea statului, republi
cii și instituțiilor republica
ne”. Aceeași agenție sublinia
ză că în urma recentului aten
tat la viața generalului de 
Gaulle și în urma chemărilor 
O.A.S. la noi acte teroriste și 
de tulburare a ordinei publice, 
în cercurile politice franceze 
„se vorbește mult despre 
ideea alegerii unui vicepre
ședinte al Republicii Fran
ceze”.

De asemenea, agenția France 
Presse precizează că de acum 
înainte securitatea personală 
a generalului de Gaulle a fost 
trecută sub răspunderea di
rectă a ministrului de inter
ne. „Șeful statului — scrie 
France Presse — a admis ca 
un dispozitiv de protecție 
eficace să fie organizat cu 
prilejul călătoriilor sale parti
culare”.

anunțat că cele patru mari 
puteri occidentale au căzut în 
principiu de acord asupra or
ganizării unei conferințe a 
miniștrilor lor de externe îna
inte de deschiderea sesiunii 
generale a O.N.U., însă locul 
și data precisă a acestei con
ferințe n-au fost încă stabi
lite.

Președintelui i s-au pus nu
meroase întrebări printre care 
și unele referitoare la Cuba. 
Kennedy a fost rugat să co
menteze recenta declarație a 
senatorului Capehart, care a 
susținut că S.U.A. trebuie să 
invadeze Cuba.

Kennedy a răspuns : „Sînt 
împotriva unui atac împotri
va Cubei în momentul de 
față“. Această declarație a 
produs în rîndul coresponden
ților o vie animație. Președin
tele s-a grăbit să se corecteze: 
„Cuvintele mele „în momen
tul de față“ nu au dublu 
sens. Consider că un atac îm
potriva Cubei ar fi o greșea
lă întrucît o asemenea acțiune, 
pe care este ușor s-o propui, 
poate avea consecințe foarte 
serioase pentru mulți oa
meni“.

Kennedy a spus că în poli
tica sa S.U.A. va continua să 
acorde multă atenție și să 
depună mari eforturi pentru 
a izola ceea ce el numește „pri_ 
mejdia comunistă“ din Cuba.

progresul tratativelor pe a- 
ceastă linie, M. Malița a 
spus: Lichidarea mijloacelor 
de transportare a armelor nu
cleare la țintă în prima eta
pă, simultan cu desființarea 
bazelor militare străine și re
tragerea trupelor de pe terito
riile altor state nu numai că 
nu creează avantaje pentru 
unele țări în dauna altora, 
dar asigură condiții egale de 
securitate pentru toți.

Vorbitorul și-a exprimat în 
încheiere speranța că „pași și 
acțiuni de compromis meniți 
să apropie pozițiile — așa cum 
au fost propunerile Uniunii 
Sovietice privind reducerea 
armamentelor convenționale 
— vor urma din cealaltă parte 
in scopul rezolvării principa
lelor sarcini ale primei etape, 
în conformitate cu dorințele 
arzătoare și interesele vitale 
ale omenirii“.

-------- ------------e------

Agravarea 
crizei politice 
din Argentina

BUENOS AIRES 30 (Ager
pres). — La numai cîteva ore 
după anunțarea numirii de 
către președintele Guido a 
unui nou ministru al Armatei, 
în persoana fostului secretar 
de stat la Ministerul Infor
mațiilor. Adolfo Lanus. situa
ția politică din Argentina s-a 
agravat din nou. Potrivit rela
tărilor corespondentului din 
Buenos Aires al agenției Reu- 
ter, în noaptea de 29 spre 30 
august, colonelul Juan Fran
cisco Guevara. unul dintre cei 
mai proeminenți sprijinitori 
de pînă acum ai președintelui 
Guido, s-a răsculat împotriva 
noilor autorități militare și a 
anunțat că se consideră ..eli
berat de orice angajamente“. 
(Stdonelul Guevara a adresat o 
proclamație în care declară că 
„legiuni de oameni se află ală
turi de noi“.

Agenția subliniază că aceste 
evenimente au loc ,.într-un cli
mat cînd circulă zvonuri des
pre o iminentă lovitură de 
stat militară". în ce privește 
numirea lui Adolfo Lanus în 
postul de ministru al armatei, 
potrivit agenției, unul din 
conducătorii rebelilor a decla
rat că „el va ocupa această 
funcție în mod provizoriu“.

Odată cu agravarea crizei 
politice din Argentina se in
tensifică lupta revendicativă a 
oamenilor muncii. După cum 
transmite Associated Press, 
„greva funcționarilor de la 
serviciile de poștă și telegraf 
a intrat miercuri în a șasea zi. 
Fabricile de conserve de car
ne, a căror producție este ex
portată în cea mai mare parte 
în Anglia, sînt închise din 
cauza unei greve generale, iar 
greva muncitorilor tipografi a 
făcut ca majoritatea ziarelor 
să nu apară".

Agenția Prensa Latina rela
tează la rîndul ei că guvernul 
Guido a fost silit să anunțe că 
nu va întreprinde nici un fel 
de acțiuni împotriva Confede
rației generale a muncii, cea 
mai mare uniune sindicală din 
Argentina, după ce conducăto
rii Confederației au declarat 
că vor chema la grevă gene
rală dacă guvernul se va a- 
mesteca în treburile sindicate
lor.

Primirea de către N, S. Hrușciov
a unor conducători cubaneri

YALTA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit la 30 august pe Er
nesto Guevara, ministrul in
dustriei, și Emilio Aragones, 
membri ai Conducerii Națio
nale a Organizațiilor Revolu
ționare Integrate din Cuba, și 
a avut cu ei o lungă convor
bire.

In cursul convorbirii, la care 
a luat parte Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a avut loc un schimb 
de păreri într-o serie de pro
bleme internaționale care in
teresează cele două părți, pre
cum și în problemele întăririi 
continue a relațiilor frățești, 
de prietenie între Uniunea So
vietică și Republica Cuba.

cu N. S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 30 
august U Thant, secretarul 
general provizoriu al O.N.U., 
a declarat că la 28 august a 
discutat cu N. S. Hrușciov 
„probleme care stau în fața 
lumii și, îndeosebi, în fața 
Organizației Națiunilor Unite“.

U Thant, s-a întîlnit la ho
telul „Sovetskaia“ cu ziariști 
străini și sovietici.

El a declarat că „este foar
te greu de enumerat toate 
problemele care au fost dis
cutate, numărul lor este foar
te mare“.

„Am rămas cu impresia, a 
declarat U Thant, că N. S. 
Hrușciov dorește să pună ca
păt tuturor rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial“.

U Thant a fost întrebat 
dacă N. S. Hrușciov a spus că 
în cadrul O.N.U. ar putea 
avea loc o conferință urmă
rind micșorarea încordării in
ternaționale.

---------

Criza învățămîntului 
din Australia

„Da, am discutat unele as
pecte ale acestei probleme", a 
răspuns U Thant.

Răspunzînd la o altă între
bare, U Thant a declarat: 
„Am impresia că N. S. Hruș
ciov ar fi dispus să se întîl- 
nească cu președintele Ken
nedy dacă împrejurările vor 
reclama o asemenea întîl
nire“.

Răspunzînd unuia din cores
pondenți, U Thant a spus că 
în timpul convorbirii N. S. 
Hrușciov „a ridicat problema 
admiterii Republicii Populare 
Chineze în O.N.U.

El a declarat că în timpul 
convorbirii cu N. S. Hrușciov 
nu a fost discutată problema 
alegerii lui U Thant în func
ția de secretar general al 
O.N.U. „După cum am mai de
clarat, vizita mea în U.R.S.S. 
nu are nici o contingență cu 
perspectiva desemnării sau 
nu a candidaturii mele la 
funcția de secretar general“.

U Thant a declarat în în
cheiere că vizita sa 
nea Sovietică a fost 
de instructivă“.

în Uniu- 
„extrem

PE SCUR1J
DJAKARTA’. — Ministrul 

sănătății Indoneziei, prof. dr. 
Sartryo, a oferit un cocteil cu 
prilejul Încheierii activității în 
Indonezia a medicilor romîni 
Titus Crișan și Laurian Taus, 
care au condus timp de șase 
luni cursurile de specializare 
de cadre indoneziene în do
meniul medicinei sportive.

La cocteil au participat se
cretarul general al ministru
lui Sănătății dr. Soewando, 
persoane oficiale din Ministe
rul Sănătății, profesori uni
versitari, medici și cadrele 
care au urmat cursurile de 
specializare. A luat de aseme
nea parte ambasadorul R.P.R. 
la Djakarta, Pavel Silard.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie.

RIO DE JANEIRO. — Joao 
Goulart, președintele Braziliei, 
a semnat legea adoptată de 
Congresul Național cu privire 
Ia stabilirea monopolului de 
stat asupra materiei prime a- 
tomice. Legea acordă statului 
dreptul exclusiv de a prospec
ta și a extrage materie primă 
atomică pe întreg teritoriul 
țării, precum și dreptul exclu
siv de a produce și a vinde 
substanțele termonucleare. 
Guvernul brazilian va elabora 
și va îndruma politica în do
meniul energiei nucleare.

PRAGA. — După cum a- 
nunță agenția C.T.K. la 29 
august a avut loc în Hradul 
din Praga o întîlnire a ab
solvenților academiilor milita
re ale R. S. Cehoslovace și 
absolvenților academiilor mi-

litare care au studiat In 
U.R.S.S. cu Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace.

La întîlnire, au participat 
conducători ai partidului și 
guvernului.

A. Novotny a rostit o cu- 
vîntare.

BERBER. — La Berber va 
fi construit după proiecte so
vietice cel mai mare port din 
Somalia. Potrivit planurilor 
proiectanților sovietici, aici 
vor fi construite cîteva debar
cadere cu o lungime totală de 
400 m, unde vor putea ancora 
mari nave oceanice cu un de
plasament de pînă la 15 000 
tone. Se prevede mecanizarea 
totală a lucrărilor de încăr- 
care-descărcare.

HAVANA. — Imperialiștii 
americani continuă acțiunile 
provocatoare împotriva Cubei. 
La 29 august, în apropierea 
țărmurilor Cubei a fost sem
nalat un submarin american, 
în aceeași zi, avioane cu reac
ție ale forțelor aeriene mili
tare ale S.U.A. au încălcat de 
două ori spațiul aerian al Cu
bei.

NEW YORK 30 (Agerpres). - 
Ziarul „New York Herald Tribune“ 
a anunjat la 29 august că în 
cursul săpfămînii trecute rezer
vele de aur ale S.U.A, au scăzut 
cu încă 34 milioane dolari, ceea 
ce a ridicat totalul pierderilor 
de aur suferite de Statele Unite 
de la începutul acestui an la suma 
de 776 milioane dolari.

Conferința de presă a membrilor 
Comitetului executiv al U.Ì.S

Pe șantierul centralei electrice din 
cadrul Combinatului pentru pro
ducerea fibrelor sintetice din ora
șul Wilhelm Pieck (R.D. Germană).

la 1 scpîcmbric începe

Noul an de învățămint

la

MOSCOVA 30 (Corespondentul 
Agerpres transmite): La 1 septem
brie începe noul an de învățămint 
în școlile sovietice. In R.S.F.S.R. 
acesta este primul an cînd se in
troduce învățămîntul obligatoriu 
de opt ani. Toate școlile de șapte 
ani sînt reorganizate în școli cu 
opt clase.

Elemente noi au apărut și
școala medie. în peste 10.000 
de asemenea școli pentru eievii 
din clasa a Xl-a se introduce pro
gram de produc|ie, astfel ca toji 
absolvenții să-și însușească o 
meserie concretă.

Anul 
menea, 
pentru 
rioare. 
deschis 
cu inclinații deosebite spre mate
matică. La 1 septembrie 180 de 
elevi din clasa a IX-a a diferitelor 
școli medii din oraș — care au 
dovedit o capacitate deosebită 
la matematică — vor urma acea
stă școală specializată. Ei vor 
continua să studieze matematica 
după un program mai bogat da
cii în celelalte școli. Este intere
sant faptul că școala devine o 
filială a centrului de calcul al 
institutului de cercetări în dome
niul automatizării complexe. A- 
vînd la îndemînă cele mai mo
derne aparate și mașini electroni
ce, elevii se specializează în me
seria de calculatori și sisteme de 
programare pentru institutele de 
cercetări și întreprinderile dotate 
cu mașini de calcul și utilaj elec
tronic.

acesta s-au creat, de ase- 
primele școli specializate 

elevii din clasele supe- 
Una din aceste școli s-a 
la Moscova pentru elevii

u

CANBERRA 30 (Agerpres). — 
Corespondentul TASS, V. Kondra- 
șov, transmite : La 29 august, lo
cuitorii din Canberra 
torii unei procesiuni 
Pe străzile orașului 
încet spre clădirea 
lui federal o coloană 
100 de automobile, 
fialele statului 
Noua Galie de 
fători au sosit 
liei, parcurgînd 
pentru a cere 
imediat măsuri 
nătăfirii întregului sistem al învă- 
fămîntului din fără.

„Tnvăfămîntul, a 
Brodfoot, unul din organizatorii
marșului, reprezintă cea mai
mare problemă a tării“. Școlile 
existente nu corespund standardu
lui dorit, a declarat el. în marea 
lor majoritate sînt arhiaglomerate.

au fost mar- 
neobișnuite. 
se îndrepta 
parlamentu- 
formată din 
purfînd ini- 

vecinătate,din
sud, 300 de învă- 
in capitala Austra- 

o cale lungă, 
guvernului să ia 

în vederea îmbu-

declarat D.

PE SCURT
MONTREAL. — După cum 

transmite agenția France 
Presse, autoritățile canadiene 
au expulzat la 29 august din 
orașul Montreal pe George 
Lincoln Rockwell care se inti
tulează „liderul naziștilor a- 
mericani”. Rockwell sosise 
marți la Montreal pentru a 
înființa după cum a declarat 
el, „partidul național-socialist 
din Canada”.

MOSCOVA. — In cartierul 
Zariadie situat în apropiere de 
Kremlin a început construirea 
celui mai mare hotel din Eu
ropa. Cele patru clădiri cu 
cîte 11 etaje vor avea în total 
3 200 de camere. Numărul to
tal al locurilor în restauran
tele. braseriile, barurile și bu
fetele acestuia va fi aproxima
tiv de 5 000. Cel
hotel din Europa va 
struit în decurs de trei

mai mare 
fi con- 
ani.

statul
un nou

NEW YORK. — în 
Texas s-a declanșat 
scandal în legătură cu o mare 
escrocherie a businessmanilor 
și cu cazuri 
funcționarilor guvernamentali. 
La 28 august, autoritățile sta
tului Texas au declarat că 
funcționarul guvernamental 
Murphy a primit de Ia „pirații 
petrolului" suma de 58 000 de 
dolari pentru participare la o- 
perațiile frauduloase de forare 
din Texasul de est. Agenția 
U.P.I. transmite că Murphy nu 
este singurul funcționar gu
vernamental amestecat în a- 
ceastă afacere.

de corupție a

LENINGRAD 30 (Agerpres). 
TASS transmite : La 29 au

gust, la centrul de televiziune 
din Leningrad, membrii Comite
tului executiv al U.I.Ș., aleși de 
cel de-al VII-lea Congres al 
Uniunii Internaționale a Studen
ților, au organizat o conferință 
de presă.

Cel de-al VII-lea Congres al 
U.I.S. și-a încheiat cu succes 
lucrările, a declarat președintele 
Uniunii Internaționale a Studen
ților, Jiry Pelikan. Succesul a- 
cesțui forum studențesc constă 
în aceea că el a fost excepțio
nal de reprezentativ. La lucră
rile sale au participat studenți 
din peste 90 de țări. Dezbaterile 
aprinse din ședințe au demon
strat tendința tineretului de a 
găsi un punct comun de vedere 
pentru realizarea unității stu
denților din lumea întreagă. 
Este important de relevat că în 
soluționarea problemelor princi
pale — pace, independența na
țională, democrație — studenții 
merg împreună cu popoarele lor. 
Acest lucru a fost ilustrat în 
modul cel mai edificator de cu- 
vîntările delegaților Algeriei, 
Cubei, Spaniei, Portugaliei și din 
alte țări.

Congresul a arătat, a subliniat 
Jiry Pelikan, că Uniunea Inter
națională a Studenților deschide 
larg porțile sale pentru toate 
uniunile naționale studențești, 
indiferent de 
pinii politice, 
de organizare, 
brilor uniunii, 
tat 17 asociații studențești. Cele

100 de rezoluții adoptate

deosebirile de o- 
tradiții și forme 
In rîndul mem- 

congresul a coop-

peste
de congres reflectă poziția stu
denților în toate problemele de 
importanță vitală ale timpului 
nostru și ating, de asemenea, di
ferite laturi ale activității miș
cării studențești.

Mulțumind locuitorilor orașu
lui Leningrpd pentru primirea 
călduroasă, Jiry Pelikan a spus 
că leningrădcnii au făcut totul 
pentru a crea condiții favorabile 
desfășurării rodnice a lucrărilor 
congresului.

Jiry Pelikan șk membrii Comi
tetului Executiv, Ismuvil (Indo
nezia) și T, Alaby (Nigeria) au 
răspuns la întrebările ziariștilor. 

Congresul a sudat pe studenți, 
ceea ce nu se poate spune des
pre conferința C.I.S.-C.O.S.E.C., 
a spus T. Alaby.

Este de mare însemnătate 
faptul că studenții reprezentînd 
aproape toate țările lumii, în 
ciuda diferențierilor politice, re
ligioase și a altor diferențieri, au 
ajuns la o concluzie comună în 
problemele principale, despre 
pace, despre eliberarea tuturor 
popoarelor împilate, despre pro
gres.

La întrebarea care este, după 
părerea sa, cea mai însemnată zi 
a congresului, T. Alaby a răs
puns : ,,Sosirea lui Iuri Gagarin“,

Reprezentantul Indoneziei, Is- 
muvil, a vorbit despre întîlnirile 
care au avut loc cu studenții și 
tinerii muncitori din Leningrad, 
relevînd că l-a impresionat în 
mod deosebit, bunăvoința, ama
bilitatea și ospitalitatea tinere
tului sovietic.

Evenimentele din Algeria
TUNIS 30 (Agerpres). — 

Potrivit unor știri sosite din 
Tunis, în după-amiaza zilei de 
29 august la Casbah, cartierul 
musulman al orașului Alger, 
au avut loc ciocniri armate în
tre soldații comandamentului 
districtului militar 4, și adep- 
ții Biroului Politic al Frontu
lui de Eliberare Națională. 
Schimbul de focuri a început 
la Casbah la ora 15,30 și a 
continuat peste o oră. După 
aceea, el a izbucnit din nou 
pe la orele 19,40. Mult timp 
s-au auzit focuri de armă, ex
plozii de grenade.

în legătură cu agravarea 
serioasă a situației din orașul 
Alger, comandamentul distric
tului militar 4 a introdus în 
oraș restricții de circulație. 
Dar, deși sînt interzise orice 
întruniri și demonstrații, sute 
de oameni au ieșit pe străzile 
Algerului demonstrînd sub lo
zincile „Vrem guvern și ale
geri 1“, „Deajuns cu împușcă
turile de pe stradă 1”, „Sînt 
suficienți cei șapte ani de 
război“. Demonstranții au tre
cut pe străzile principale ale 
capitalei, îndreptîndu-se spre 
hotelul „Alleti“, unde se aflau 
cîțiva conducători algerieni, 
membri ai Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Națio
nală, miniștri ai Guvernului 
Provizoriu al Republicii Alge
ria.

V

„TINERI ABSOLVENȚI FARA LUCRU“
Șomajul bînfuie cu putere 

și în Marea Brifanie. Potrivit da
telor oficiale, la mijlocul lunii iu
nie, numărul fofal al șomerilor 
englezi era de aproape 400.000. 
Mulfi dintre ei sînt tineri și rîn- 
durile acestora se îngroașă neîn
cetat, mai ales acum, după , ce un 
mare număr de absolvenfi ai șco
lilor medii au pășit pe piața 
muncii. Despre soarta tinerilor din 
regiunea Sunderland care nu reu
șesc să găsească de lucru iată ce 
a scris recent în ziarul „Times” 
C. H. G. Hopkins, unul din citi
torii ziarului.

„O serioasă îngrijorare domneș
te în legătură cu sifuafia foarfe 
grea a absolvenfilor școlilor me
dii care caută în prezent de lu
cru la Sunderland. 800 de bă
ieți care au terminat la 20 iulie 
școala, umblă în prezent în căuta
rea primului lor serviciu. Cea 
mare parte din singurele 69 
posturi disponibile sînt oferite 
mai tinerilor care dispun de

au absolvit însă școlile medii exis
tă numai cîteva posturi.

înainte de sfîrșitul vacanfei — 
scrie autorul scrisorii în continua
re — aproape 1 700 de absolvenfi 
ai școlilor vor căuta serviciu. A- 
ceasta este cifra cea mai ridicată 
înfîlnită vreodată. în trecut, șantie
rele navale din Sunderland au

presa străină

vederea. Foarte pujin s-a făcut, 
după cum se vede, pe plan na
țional pentru a fi gata de a face 
față acestei necesități. Numai un 
număr limitat de locuri pentru a 
se califica a fost rezervat anual 
absolvenților școlilor de căfre Co
legiul pentru educafia viitoare din 
Sunderland. Mulfi tineri care nu 
au găsit de lucru au venit 
această școală în speranja că 
obfine o calificare, dar marea ma
joritate a absolvenților din acest 
an trebuie să facă fa(ă unor pers
pective îngrozitor de întunecate.

la 
vor

După cum transmite cores
pondentul din Setif al agenției 
France Presse, aici a fost dată 
publicității o declarație a lui 
Ben Bella, membru al Birou
lui Politic al Frontului de Eli
berare Națională, vicepreșe
dinte al G.P.R.A., consacrată 
ultimelor evenimente din ca
pitală.

Condamnînd cu asprime ac
țiunile „elementelor rebele“, 
Ben Bella a îndemnat pe toți 
patrioții să dea dovadă de fer
mitate și vigilență pentru a se 
lichida dificultățile ivite.

Tot la 29 august au fost 
date publicității declarațiile lui 
Ben Khedda, președintele Gu
vernului Provizoriu al Repu
blicii Algeria, a lui Moham- 
med Khider, secretar general 
al Biroului Politic al Frontu
lui de Eliberare Națională, și 
a comandantului districtu
lui militar 4 în legătură cu si
tuația creată în țară. M. Khi
der a respins propunerea lui 
Ben Khedda de a media între 
grupările ostile ale Frontului 
de Eliberare Națională, decla- 
rînd că propunerea G.P.R.A. 
„contravine hotărîrilor luate 
la Tripoli de Consiliul națio
nal al revoluției algeriene“.

Partidul Comunist din Alge
ria a difuzat la 29 august un 
apel în care, amintind de che
marea sa din 27 august, cere 
tuturor algerienilor să renunțe 
la o polemică inutilă, să se 
pronunțe împotriva luptei fra
tricide și să-și consacre toate 
forțele cauzei unității poporu
lui în lupta împotriva neoco- 
lonialismului și a aliaților lui.

In dimineața zilei de 30 au
gust, ca răspuns la chemarea 
adresată de Biroul Politic al 
Frontului de Eliberare Națio
nală în frunte cu Ahmed Ben 
Bella trupelor din districtele 
militare nr. 1, nr. 2, nr. 5 și 
nr. 6 de a intra în Alger și de 
a restabili ordinea în oraș, 
unitățile regulate ale armatei 
de eliberare națională a Alge
riei au intrat în partea de 
vest a districtului militar nr. 
4, care, după cum se știe, con
trolează în prezent situația în 
orașul Alger.

mai 
de 

nu- 
o

înaltă calificare. Pentru tinerii care

reușit să ofere numai cinci pos
turi unor absolvenfi ai școlilor, 
în prezent, în oraș au fost atrase 
un număr de industrii mici dar, 
în mod practic, ele nu pot oferi 
nici un serviciu acestor băieji.

încă în urmă cu 10 ani a de
venit cunoscut că anul acesta pro
centul tinerilor care vor absolvi 
școlile va fi extrem de mare. Imi
nenta unei grave probleme sociale 
se pare însă că a fost trecută cu

Adenauer jignește Anglia...
LONDRA 30 (Agerpres). — 

Corespondentul TASS, E. Ego- 
rov, transmite : Cuvântarea te
levizată din 28 august a lui 
Adenauer a produs la Londra 
efectul unei bombe. Aluzia lui 
Adenauer că Anglia, chiar 
dacă va fi admisă în Piața 
comună, va avea numai un

(Ziarele)

Intrarea Marii Britanii in Piața 
laste pentru această țară.

PIAȚA 
COMUNĂ

comună ar avea consecințe ne-

comună... 
de V. VASILIU

— Zîmbiji, vă rog... măcar acum, pentru că după ce ve)i intra în Piaja 
Desen
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rol secundar în blocul politic 
al puterilor occidentale pe 
care intenționează să-l condu
că Germania occidentală și 
Franța, a fost apreciată ca o 
jignire politică la adresa An
gliei.

La conferința de presă care 
a avut loc la 29 august la Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
purtătorul de cuvînt al mini
sterului a trebuit să se eschi
veze de a da un răspuns la în
trebările insistente ale cores
pondenților. Purtătorul de cu
vînt al ministerului s-a stră
duit încă o dată să demon
streze că poziția Angliei în 
problema Uniunii politice vest- 
europene rămîne neschimbată.

După cum subliniază ziarul 
„Daily Worker“, nu este ni
mic de mirare în faptul că A- 
denauer jignește Anglia ; a- 
ceasta nu face altceva decît să 
demonstreze cit de mult a de
căzut nivelul conservatorilor. 
„Datorită politicii engleze și 
americane, scrie ziarul, milita- 
riștii vest-germani pe care, 
după cum gîndeam, i-am în
vins în război, au devenit în 
prezent stăpîni în Europa oc
cidentală. Cu cît capitaliștii 
englezi se prosternează în fața 
lor, cu atît devin mai înfumu-

Ce rușine ! Ce jignire 1”, 
exclamă ziarul „Daily Ex- 
press" în articolul de fond. 
„Ce înseamnă asta ?”, se în
treabă ziarul și răspunde: 
„înseamnă că Anglia va avea 
un statut de putere europeană 
de rangul doi“.


