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cînteia
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

în îndeplinirea sarcinilor de plan

UN FACTOR IMPORTANT
DISCIPLINA IN MUNCĂ

Realizările obținute în întrecerea sociali
stă în cinstea zilei de 23 August constituie 
pentru tinerii din uzinele și fabricile o- 
rașului Brașov un nou imbold în muncă. 
Străduindu-se să mobilizeze tinerii pen
tru a contribui în măsură tot mai mare 
la îndeplinirea sarcinilor trasate de cel 
de-al III-lea Congres al partidului, orga

nizațiile U.T.M. acordă o atenție deosebită generalizării ex
perienței pozitive, întăririi disciplinei — factori importanți 
în bunul mers al procesului de producție.

Cum 
ganizat
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respectă tinerii disciplina — iată tema raidului or
zitele trecute în întreprinderile orașului Brașov.

La baza recoltelor AU ÎNCEPUT EXAMENELE DE ADMITERE
Valoarea fiecărui minut

Boronciuc lucrează la

mari-agrotehnica
1N ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL

DIN EXPERIENȚA NOASTRA 
IN CULTURA GRIULUI

Ieri au început în întreaga țară examenele de admitere în 
învățămîntul profesional. S-a dat prima probă scrisă : la 
limba romînă. Azi se dă proba scrisă la matematică, iar în
tre 6-10 septembrie se vor da probele orale. S-au prezentat 
la examene mii și mii de tineri absolvenți ai școlilor de 7 
ani, dornici să se califice în diverse meserii.

Fotografia noastră reprezintă un aspect din prima zi de 
examen la Grupul școlar profesional de pe lingă Uzinele 
„23 August“ din București. Ieșind de la lucrarea scrisă, un 
grup de elevi discută cu tov. director Pănoiu Ion și cu 
maistrul Gh. Ciocan, secretarul comitetului U.T.M. pe școală 
despre tema tratată.

Mihai 
atelierul de strungărie al Uzi
nei. „Hidromecanica“. Este 
unul dintre zecile de tineri 
fruntași ai acestei secții. Des
pre el se spun astăzi vorbe 
frumoase, a căror garanție sînt 
rezultatele obținute.

Organizîndu-și bine munca, 
folosind la maximum timpul 
de lucru, Boronciuc își înde
plinește lună de lună sarci
nile de plan în proporție de 
120 la sută. Și nu numai atît, 
toate piesele executate de el 
sînt de calitate superioară. 
Despre el se mai poate spu-

ca Nicolae Tuto și alții sînt 
azi fruntași în producție, ti
neri disciplinați. însăși faptul 
că față de anul trecut, absen
țele nemotivate au scăzut în 
acest an cu mai multe procen
te este o dovadă că marea 
majoritate a muncitorilor uzi
nei socotesc respectarea disci
plinei de producție una din 
îndatoririle lor de bază.

Este foarte bine că organi
zația U.T.M. a privit respec
tarea disciplinei în producție 
ca o condiție esențială în ob
ținerea unor produse de cali
tate superioară. Mai sînt, e 
drept puțini, și tineri (Mihai 
Georgescu, de pildă), care nu 
se încadrează în efortul între
gului colectiv. Ei încă nu înțe
leg cît de mare este valoarea 
fiecărui minut în producție. 
Sînt însă multe posibilități

care stau la îndemîna organiza
ției U.T.M. în ce privește întă
rirea disciplinei în rîndul tine
retului. In atelier există mulți 
muncitori (Ștefan Kocsz, La- 
dislau Gașpar, Constantin Ru- 
xandra etc) care lucrează de 
ani îndelungați în uzină fără 
să aibă nici o absență nemo
tivată. Exemplul acestora ar 
putea fi folosit mai mult în ac
țiunile educative pe care le 
întreprinde organizația U.T.M. 
în acest sens. Ar fi deosebit 
de folositor dacă s-ar organiza 
unele adunări generale U.T.M. 
pe această temă, la care să 
fie invitați fruntașii în produc
ție, muncitorii vîrstnici, care să 
prezinte calcule din care să 
reiasă valoarea pe care o are 
în producție folosirea judi
cioasă a fiecărui minut.

în

Ma-

ecolta la grîu a a- 
cestui an am 
pus-o de mult în 
hambare. Am re
coltat repede, fără 
pierderi și 
timpul optim, 
gospodar priceput, 

noștri au făcut

în 
Și,

ca fiecare 
colectiviștii 
cîteva socoteli. Ne bucurăm cu 
toții de roadele muncii noa
stre. Am obținut în medie cîte 
2 600 kg la hectar, de pe o su
prafață de 400 de hectare. E 
o producție frumoasă. Adică 
cu 400 kg mai mult la hectar 
față de media planificată pe 
gospodărie. Se cuvine insă să 
facem cîteva reflecții cu pri
vire la agrotehnica lucrărilor. 
Comparațiile ni se par nu nu
mai interesante dar și grăi
toare. Ca să fiu mai bine în
țeles, 
pe o 
tare 
ție 
grîu
30 de hectare, cîte 2 500 kg 
grîu la hectar. Pe unele tarlale 
am obținut ; i mai puțin. Puse 
față în față, cifrele vorbesc de 
la sine.

Cele 60 de hectare cu 3 800 
kg au primit o agrotehnică 
după litera cărții. Imediat 
după ce am eliberat terenul 
de sfeclă, am executat arături 
adinei la 30-35 de centimetri. 
Arătura a ieșit netedă ca în 
palmă, fără bulgări mari. Sub 
brazdă, odată cu arăturile, 
s-au încorporat și îngrășăminte 
naturale. Am trecut apoi la în
sămînțări între 7-12 octombrie. 
Sămînța a fost dintr-un soi de 
înaltă productivitate, care se 
„împacă“ bine cu clima și so
lul de pe la noi. In iarnă n-am 
avut cine știe ce zăpadă. 
Ne-am consultat cu inginerul 
agronom, am pus mina pe bro
șuri și cărți. Și așa am ajuns 
la concluzia că trebuie să dăm 
cîte 150-200 kg de îngrășămin
te chimice la hectar. Am făcut 
treaba asta prin februarie. Pe 
unele mici parcele a fost ne
voie apoi să plivim și am fă
cut-o. Primăvara și vara au 
găsit cele 60 de hectare cu 
densitate mare și spice de 
toată frumusețea. Rezultatul 
la seceriș? L-am anunțat mai 
înainte : 3 800 kg în medie la 
hectar, 
cele 30 
obținut 
tar pe 
Cîteva

voi da cîteva cifre. De 
suprafață de 60 de hec- 
am obținut o produc- 
medie de
Ia hectar,

3 800 kg 
iar de pe 

cîte 2 500 kg

Ce s-a întîmplat cu 
de hectare pe care am 
doar 2 500 kg la hec- 
același fel de sol 7 

reguli agrotehnice au

Au început 
recoltarea 

porumbului
Numeroase gospodării agricole 

colective din raionul Corabia, re
giunea Oltenia, printre care cele 
din comunele Cilieni, Rusănești de 
Jos, Tia Mare, Brastavăfu, Vișina 
Veche, au început recoltarea po
rumbului din soiurile timpurii. In 
numai clteva zile, colectiviștii din 
Cilieni, de exemplu, au recoltat 
porumbul de pe 300 din cele 800 
de ha cultivate, iar cei din Brasta- 
vălu de pe 200 de ha.

Culesul porumbului a început și 
în numeroase unități agricole so
cialiste din raioanele Băilești, Ca
lafat, Caracal. Pină in prezent în 
regiune a fost recoltat porumbul 
de pe circa 5 000 de ha.

In același timp se recoltează și 
celelalte culturi de toamnă Floa- 
rea-soarelui a fost recoltată de pe 
3 500 de ha, iar sfecla de zahăr 
de pe 2 000 de ha.

Imediat după recoltare, colecti
viștii eliberează terenul de coceni, 
iar mecanizatorii fac lucrări pre
gătitoare în vederea însămîntărilor 
de toamnă. Mecanizatorii din bri
gada care servește gospodăria co
lectivă din Vișina Veche au în
ceput asemenea lucrări la numai 
clteva ore după ce s-a recoltat 
porumbul. Pînă în prezent ei au 
arat mai mult de 50 de ha de pe 
care s-a recoltat porumb.

(Agerpres)

Guvernul R. P. Romîne 
a recunoscut noul stat 
Trinîdad și Tobago
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat 
domnului dr. Eric Williams, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Trinîdad 
și Tobago, o telegramă prin 
care îi aduce la cunoștință că 
guvernul Republicii Populare 
Romîne a hotărît să recunoas
că noul stat independent creat, 
transmițînd cu această ocazie 
urări de fericire și progres po
porului din Trinîdad și 
Tobago.

fost lipsă la... apel. In primul 
rînd arăturile au fost făcute 
ceva mai tîrziu și la o adîn- 
cime medie de numai 28-30 
cm. N-am băgat sub brazdă 
nici îngrășăminte naturale. 
Sămînța n-a fost din același 
soi cu cea de pe cele 60 de 
hectare. Insămînțatul l-am în
târziat puțin. Desigur, compa- 
rînd lanurile pe parcurs, am 
intervenit cu o serie de mă
suri, pentru a-1 „apropia” pe 
cel de al doilea, față de pri
mul.
ceva 
Dar. 
cam 
După părerea noastră, în pri
mul rînd la pregătirea solului 
și, în al doilea rînd, la soiul 
de sămîntă.

Dar un proverb spune : „O- 
mul cît trăiește, tot învață". 
Am învățat și noi din propria 
noastră muncă și din metodele 
altora. Așa că pentru anul ce 
vine știm ce avem de făcut. 
Pe toate cele 350 de hectare

Am plivit, i-am dat și 
îngrășăminte chimice, 

se vede treaba că era 
tîrziu. Undeva greșisem.

ION VOINESCU
brigadier de cîmp la G.A.C.

„7 Noiembrie“-Codlea, 
regiunea Brașov

(Continuare in pag. a 3-a)

ne că este disciplinat și că do
vedește o grijă deosebită pen
tru utilaj. Un fapt. De 2-3 luni 
la mașina la care lucrează el 
nu s-a efectuat nici o repara
ție accidentală.

Numai că lucrurile n-au stat 
întotdeauna așa.

Iată-ne cu cîtva timp 
urmă, în aceeași secție.

...A început schimbul,
șinile merg din plin. Este însă 
un strung la care nu lucrează 
nimeni. Trece un minut, trec 
două, trei, zece. în sfîrșit, apare 
Boronciuc. Trec alte zece mi
nute pînă-și pornește mașina.

Lucra în salturi. De aici 
rebuturi. Sigur, colectivul n-a 
stat nepăsător. Tovarășii săi 
de muncă s-au apropiat de 
el cu dragoste tovărășească. 
I-au arătat cît este de necesar 
să respecte disciplina. La rîn- 
dul său organizația U.T.M., 
sub conducerea organizației de 
partid, și-a îndreptat atenția 
spre îmbunătățirea disciplinei 
tinerilor în procesul de pro
ducție. Au fost popularizați 
tinerii fruntași, în adunările 
generale s-au pus în discuție 
cazurile de indisciplină, postu
rile utemiste de control au 
fost îndrumate să acorde a- 
tenție acestei probleme ma
jore. Ca urmare, mulți tineri

Respectarea tehnologiei 
cerință de seamă

Pe tovarășul Iosif 
Lecz, secretarul co
mitetului U.T.M, de 
la Uzina de scule din 
Brașov l-am găsit în 
sectorul mașini—u- 
nelte.

Discuția noastră s-a 
referit la un aspect 
foarte important al 
disciplinei de produc
ție și anume, la felul 
în care respectă tine
rii normele tehnolo
gice.

— Noi producem 
scule, ne-a spus in
terlocutorul nostru, 
care cer o mare pre
cizie. O abatere de la 
tehnologie are urmări 
negative în munca 
celor ce le folosesc. 
De aceea noi ne-am

ocupat de educarea 
la tineri a spiritului 
de răspundere.

— Ce acțiuni ați 
întreprins în acest 
sens ?

— Tovarășul ingi
ner Victor Gheorghi- 
ță, șeful sectorului, a 
vorbit tinerilor des
pre felul în care tre
buie respectată dis
ciplina tehnologică, 
importanța acesteia 
în îmbunătățirea ca
lității produselor. 
S-au organizat, de a- 
semenea, multe de
monstrații ale frun
tașilor, iar atunci 
cînd s-au constatat 
rebuturi s-au discutat 
cauzele pe loc.

Secretarul comite-

tului U.T.M. ne-a fă
cut apoi cunoștință 
cu cîțiva tineri.

— Ene Zamfir, ne 
prezintă el un mun
citor, lucrează de 4 
ani de zile. Toate lu
crările pe 
face sînt de calitate 
superioară, 
să înceapă 
unei piese, studiază a- 
tent desenul. Așa pro. 
cedează Panait Gur- 
guiatu, Constantin 
Purcărea și mulți alți 
tineri. în general pu
tem spune că tinerii

înainte 
execuția

( Continuare
în pag. a 2-a) 9

care le

facem în

ani. acum 
pe care o

L. POPESCU 
I. RODEA

in pag.
SPORT.
Pregătirea 
a tinerilor 
un proces complex.

în pag. a III-a
DE IERI. 
deschiderii 

de învăță- 
U.T.M.

a ll-a:

profesională 
petroliști —

DIN POȘTA 
In pragul 
noului an 
mint politic

O FIICA A BĂRĂGANULUI
a panoul fruntașilor din comuna N. Băl
cescu, raionul Călărași, se află și foto
grafia brigadierei Tudora Nae. De la în
ceput, remarci pe chipul ei tinerețea și 
seriozitatea, atitudinea demnă, dar mo
destă.

Se spune, în scurta caracterizare care
însoțește fotografia, că Tudora Nae e o bună organi
zatoare, că în campaniile de însămînțări și recoltat, 
brigada a 2-a, pe care o conduce, a obținut rezultate 
de seamă, îndeplinind la timp și în bune condiții lu
crările care îi reveneau.

Atît se spune aici despre comunista Tudora Nae. 
Stă alături fotografia ei — figura aceea atît de tînără, 
atît de serioasă...

*
Avea 19 ani. Absolvise Școala profesională agricolă 

de la Călărași și-i erau vii în minte lecțiile despre 
cultura griului și a porumbului, legumicultură — des
pre irigații, despre posibilitățile de a răspîndi apa 
binefăcătoare pe aceste pămînturi.

Avea 19 ani cînd conducea o echipă, și 20 de ani 
cînd i se încredințează conducerea unei brigăzi: 150 
de oameni, din care jumătate tineri ; 150 de oameni, 
din care 90 de femei. („Atunci, la început — pove
stește ea — mă sjiam. Gîndul că răspund de munca a 
150 de oameni, că producția a 600 de hectare depinde 
de cunoștințele mele, de o cît mai bună organizare, 
mă intimida. Dar toți m-au ajutat, au fost cu ochii pe 
mine •— organizația de partid, conducerea gospodă
riei...").

O privesc. E înconjurată de șefii de echipă — 3 
femei și 3 bărbați. împarte pe echipe planul brigăzii 
pentru ziua de mîine — și din nou remarc seriozita
tea și tinerețea Tudorei Nae. Și încă ceva: maturita-

te, experiență, încrederea cu care o înconjoară oame
nii.

...La adunarea generală a gospodăriei „N. Bălcescu", 
colectiviștii întăreau prin luările lor de cuvînt, aportul 
tineretului la toate muncile care au fost duse în ulti
ma campanie.

S-a vorbit mult și despre brigada a 2-a condusă de 
Tudorița Nae ; despre întrecerea între echipe, despre 
atmosfera tinerească, veselă, din această brigadă frun
tașă.

Dar sînt și alte realizări ale tinerilor din satul N. 
Bălcescu : înscrierea lor în număr mare la cercurile

agrozootehnice sau inițiativa celor 15 — Diniță Petre, 
Munteanu Tudor, Comșa Marin și alții de a învăța la 
seral. Anul trecut a fost o singură clasă. Anul acesta 
vor fi două clase paralele, intre timp numărul lor a 
crescut. Firesc, puterea exemplului.

Despre acestea și despre încă multe alte realizări 
trebuie vorbit, pentru a înțelege maturitatea acestui 
colectiv tînăr, maturitatea unei reprezentante a lui, 
Tudorița Nae.

Comunista Tudora Nae, de 3 ani brigadieră și mem
bră a Comitetului raional U.T.M. Călărași, a fost cres
cută de acest colectiv ; realizările acestui colectiv sînt 
și realizările ei.

Seara, tîrziu cînd se îndreaptă spre casă, o vezi tre- 
cînd pe drumul de la gospodărie — robustă, de sta
tură mijlocie, cu părul strîns în basmaua subțire, de 
mătase înflorată. îi bănuiești, în penumbră, rarul zîm- 
bet al dinților cu strungăreață sus. Poartă pe umăr 
tașca aceea grea, de brigadier, și la subțioară cîteva 
broșuri din biblioteca personală a brigadierului („une
ori, în pauză, le mai citesc tovarășilor din brigadă 
ceva din cărți, privind lucrarea pe care o 
ziua aceea...“).

Trece îngîndurată. E o femeie de 23 de 
are familie, soțul lucrează chiar în brigada 
conduce ea. Se gîndește, poate, la treburile de-acasă. 
ori poate la cele de la gospodărie. Loturile acelea ex
perimentale de sfeclă care-i dau de furcă... Pe unul 
de 1,60 ha au dat 50 de tone gunoi de grajd la hec
tar, pe celălalt lot de 8 ha au dat 20 de tone la hectar; 
unuia i-au aplicat 4 prașile, celuilalt — 3... Floarea- 
soarelui e mai bună decît la celelalte brigăzi — o să 
dea și peste plan, cu toată seceta.

...Mîine trebuie să stea de vorbă cu Maria Tudor și 
cu Temistocle Marin, tineri din brigada ei, pe care-i 
pregătește pentru intrarea în U.T.M. împreună cu 
raionul U.T.M. Călărași și cu conducerea gospodăriei 
au hotărît organizarea unei excursii cu tinerii care 
vor fi confirmați utemiști acum și cu cei mai noi. la 
București, pentru vizitarea Muzeului de istorie a 
partidului.

Tudora Nae se întoarce acasă. O recunoști după ro
bustețea staturii și a pașilor, cu tașca de brigadier pe 
umăr, cu cărțile subțioară. îi bănuiești în penumbră 
fața aceea atît de tînără și serioasă, așa cum o arată 
și fotografia la panoul de onoare al colectiviștilor din 
satul Nicolae Bălcescu.

FLORENȚA ALBU

In aceste zile Ia magazinul „Guliver“ din Tg. Mureș
Foto : S. NICULESCU

Succese ale minerilor 
din Valea Jiului

Minerii din Valea Jiului ob
țin noi realizări în întrecerea 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate pe întregul an. 
în luna august ei au extras 
peste prevederile planului în
că 3 924 de tone cărbune coc-

Constructori pe schele
Foto : N. STELORIAN

entru a-fi face o 
imagine exactă asu
pra Institutului poli
tehnic din Cluj, tre
buie să-i cunoști, fi
rește, mai întîi așe
zarea, apoi faculfă- 

jile respective, apoi oamenii.
Ospitalieri și nespus de mîn- 

dri de institutul lor, clujenii îți 
vor oferi toate indicațiile necesare.

— La noi, la Institutul politeh
nic, ca de altfel în toate institu
tele de învătămînt superior din 
patria noastră, mărturisesc stu
denții, atît condițiile de studiu 
care ni se oferă, cît și posibilită
țile de urmare a unor secții inte
resante și frumoase sînt dintre cele 
mai bune. Astfel,'în cadrul Facul
tăți de mecanică a Institutului po
litehnic funcționează 3 secții : a) 
tehnologia construcției de mașini ; 
b) utilajul și tehnologia prelucră
rii la cald ; și c) electromecanica. 
După 5 ani și jumătate de studii, 
poți deveni un inginer specialist 
în oricare din ramurile respective.

„Constructorii“ au și ei un cu
vînt de spus :

— Facultatea de construcții, 
secția construcții civile, indu
striale și agricole este una dintre 
facultățile cu perspectivele cele

mai largi. Cine nu-și poate da 
seama cit de utili sînt inginerii 
constructori în țara noastră, soco
tind după numărul uriaș al con
strucțiilor ridicate în anii puterii 
populare și al acelor plănuite pen
tru înfăptuire ?

de toate condițiile de frai și de 
studiu, spune tovarășul prof. univ. 
Bazil Popa, prorector al institutului, 
șeful catedrei termotehnică și ma
șini termice. Atît cursurile și se- 
minariile, cît și diferite alte for
me de activități vin permanent în

CLUJ

sificabil și energetic. Această 
cantitate, se adaugă la sporul 
de producție de aproape 70 000 
de tone de cărbune realizate 
în cele 7 luni anterioare.

în fruntea întrecerii pe ba
zin continuă să se afle mi
nerii de la Uricani. Aici toate 
brigăzile de mineri din aba
taje și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan.

(Agerpres)
---- •-----

Aprecierile sincere, avîntate — 
oglindind în fond realități certe — 
sînt exprimate de către studenți, 
la o „înaltă tensiune“, cum s-ar 
spune în limbaj tehnic.

— Studenții noștri beneficiază

sprijinul unei intense pregătiri a 
viitorilor ingineri mecanici și con
structori. Anul acesta s-a dat în 
folosință un nou pavilion de la
boratoare utilate modern, cuprin- 
zînd : laboratorul de fizică, labo-

ratorul de chimie, laboratorul de 
metalurgia pulberilor, laboratorul 
de forjă, turnătorie, laboratorul de 
beton armat, laboratorul de geo
logie tehnică și încă altele — în 
număr de 26. De asemenea, cercu
rile științifice studențești, care ur
măresc elementele inedite ale teh
nicii moderne, aspectele intere
sante, care completează cuno
ștințele însușite la curs, vin în spri
jinul celor mai eficiente cercetări. 
Deosebit de utile sînt și excursiile 
de studiu organizate foarte des în 
cadrul celor două facultăți ale 
institutului nostru. Studenții au vi

MARIANA FILIMON
studentă

(Continuare în pag. a III-a)

Manuale școlare 
pentru noul an 
de învățămînt

Școlile elementare din întrea
ga țară primesc în aceste zile 
manualele școlare pentru noul an 
de învățămînt, care urmează a 
fi distribuite gratuit elevilor.

în regiunea Oltenia s-au distri
buit pînă acum circa un milion 
de exemplare. Anul acesta, în a- 
ceastă parte a țării vor primi 
gratuit manuale școlare 205 000 
de elevi din clasele I—VII, va
loarea cărților ridicîndu-se la 
circa 6 300 000 de lei.

în noul an de învățărnînt, ele
vii claselor I—VII din întreaga 
țară primesc gratuit aproximativ 
17 000 000 de manuale școlare.

(Agerpres)

Un grup de tineri fruntași în 
muncă din secția mecanică de 
la Uzina „Unirea“-Cluj : loan 
Vig, Iosif Nyarodi, Fereșfeanu 
Oprea, Mureșan Vasile, To- 

cacsi Francisc și Stef Ion.



gimnastică al orașului Giurgiu
Foto : VAL. PIETREANU

SPARTACHIADA DE VARĂ A TINERETULUI

Sportivii din regiunea București
și-au desemnat campionii

Evoluta ansamblului de■

Pregătirea profesională 
a tinerilor petroliști-

un proces complex

ntrecerile finale 
ale Spartachiadei 
de vară a tinere
tului la care și-au 
disputat întîieta
tea sportivii din 
regiunea Bucu

rești au confirmat și în cea 
de-a Il-a zi, buna pregătire a 
concurenților. Comisia regio
nală de organizare a întrece
rilor spartachiadei a stimulat 
direct obținerea unor rezul
tate valoroase, organizînd în 
cele mai perfecte condiții buna 
desfășurare a fiecărei probe în 
parte.

Spectatorii prezenți la „Di
namo“ în număr mare și în 
cea de a Il-a zi — peste 10 000 
— au aplaudat la „scenă des
chisă“ îndeosebi întrecerile de 
atletism. Alături de întrecerile 
celorlalte discipline sportive 
ale Spartachiadei, concursurile 
de atletism s-au bucurat de un 
frumos succes, demonstrînd că 
în orașele și satele regiunii 
București sînt numeroși tineri 
atleți talentați cu reale pers
pective, care printr-o mai 
bună pregătire se pot afirma 
în scurtă vreme la acest sport. 
Atleta junioară Ioana Ene, din 
comuna Vidra, raionul Giurgiu, 
a reușit să cucerească titlurile 
de campioană la probele de 
100 m și 400 m. O evoluție de 
asemenea remarcabilă a avut 
Maria Duță, din Urziceni, cla
sată pe primul loc la 100 m și 
400 m senioare. Dublu cam
pion a devenit și Ion Comă- 
nescu din Alexandria, învin
gător în probele de 100 m și 
săritura în lungime. Rezultate 
valoroase s-au înregistrat la 
proba de aruncare a greutății 
unde tînăra Mariana Țicu din 
Urziceni a stabilit un nou re
cord regional ; 10,29 m, iar

Campionatul categoriei A

Lmuui

mm

a 
ca
de

tapa a treia 
campionatului 
tegoriei A 
fotbal ne-a oferit 
in general jocuri 
dinamice, specta
culoase, cu un ni

vel tehnic satisfăcător. In ciu
da apărărilor aglomerate, a- 
tacanții au reușit să marcheze 
un număr de 18 goluri, care 
confirmă afirmația de mai sus 
și dovedește un progres în 
ceea ce privește eficacitatea.

Această etapă a adus la 
București primul cuplaj inter- 
bucureștean din acest campio
nat și apariția echipei „Viito
rul“, a cărei comportare bună 
de pînă acum făcea să fie aș
teptată cu viu interes. Astfel, 
acest cuplaj a fost urmărit de 
peste 70 000 de spectatori, care 
au plecat nemulțumiți de a- 
titudinea indisciplinată a unor 
jucători, manifestată prin pro
teste și injurii aduse arbitru
lui, la primul joc, cum și prin 
atacurile dure și periculoase 
practicate de apărătorii echi
pei Progresul, în scopul de a-i 
intimida pe tinerii fotbaliști ai 
echipei „Viitorul“.

Cuplajul a abundat în ceea 
ce privește numărul golurilor 
(nouă) dar și în deficiențe de 
execuție tehnică : preluări gre
șite (Eftimie. Vasile Anghel, 
Kraus, Ioniță); conducerea de
fectuoasă a mingii (Țîrcovnicu, 
Ionescu, Pavlovici, Voinea) șu
turi la poartă imprecise: (Var
ga, Kraus, Matei, Baboe et.c).

Meciul dintre Rapid și Di-

Știința Cluj
din nou învingătoare

Echipa Știința Cluj continuă se
ria succeselor în campionatul cate
goriei A de fotbal. Duminică în 
cea de-a 3-a etapă fotbaliștii clu
jeni au învins pe teren propriu cu 
1—0 echipa Petrolul din Ploiești. 
Unicul punct a fost marcat în mi
nutul 40 de Popescu care a reluat 
un balon venit de pe linia de cor
ner.

La Bacău, Dinamo nu a știut să 
profite de avantajul terenului ter- 
minînd la egalitate : 1—1 cu Stea
gul Roșu Brașov. în schimb jucînd 
acasă C.S.M.S. Iași a cîștigat cu 
3—o în fața Crișanei Oradea, 
U.T. Arad a învins cu 3—1 pe Mi
nerul Lupeni, Iar Știința Timișoara 
cu același scor pe Farul Constanta.

în clasament conduce Știința 
Cluj cu 6 puncte, urmată de Știin
ța Timișoara, U.T. Arad și Rapid 
București cu cîte 4 puncte. 

elevul Valeriu Stroie din Giur
giu a ocupat primul loc cu 
11,68 metri, la juniori.

întrecerile de atletism au 
fost dominate de tinerii spor
tivi din orașul și raionul Giur
giu care au cucerit opt titluri 
de campioni regionali. Succe
sul repurtat de sportivii din 
Giurgiu la această competiție 
este rezultatul activității in
tense pe care o desfășoară 
profesorii de educație fizică și 
instructorii sportivi în pregă
tirea tinerilor atleți.

Nu mai puțin interesante au 
fost și concursurile feminine 
și masculine de ciclism la care 
s-au remarcat o serie de tineri 
țărani muncitori. îndeosebi 
menționăm pe colectivistul 
Constantin Nicolae din comuna 
Crăsani raionul Lehliu care a 
reușit să treacă primul linia 
de sosire, după o dispută pa
sionantă cu reprezentanții ra
ioanelor Alexandria și Giurgiu, 
respectiv concurenții F. Dumi
tru și Gh. Stanciu, clasați pe 
locurile II și III. Urmărind a- 
ceastă întrecere cunoscutul an
trenor al secției ciclism de la 
Clubul sportiv „Steaua", Iulian 
Gociman, a apreciat frumoa
sele calități ale concurenților 
care printr-o mai bună pregă
tire se vor putea afirma în în
trecerile de performanță.

O comportare remarcabilă a 
avut și tînăra colectivistă 
Floarea Simion din comuna 
Gheorghe Doja raionul Slobo
zia, care a cucerit titlul de 
campioană la concursul femi
nin de ciclism. In finală ea a 
întrecut cu puțin pe colega ei 
de echipă, Marilena Salaoru 
din aceeași comună.

După terminarea concursului, 
tînăra campioană Floarea Si
mion, ne-a vorbit cu pasiune

de fotbal
namo București s-a desfășurat 
activ, dinamic, cu multe faze 
spectaculoase... Dar nu pînă 
la sfirșit, tind din cauza unui 
incident petrecut în minutul 
60 valoarea jocului a scăzut 
mult. Aceasta ne arată încă 
o dată în plus, că atîta timp 
cît jucătorii nu sînt preocupați 
de desfășurarea jocului, de res-

Notafiî de la meciurile 
etapei a lll-a

pectarea regulamentului, va
loarea calitativă a acțiunilor 
suferă.

Jocul a fost deschis, palpi
tant (pînă la declanșarea inci
dentului), pe care l-a cîștigat 
echipa Rapid, ai cărei jucători 
s-au mișcat mai mult în teren, 
demartindu-se în funcție de 
faza de joc.

Meciul dintre „Viitorul" și 
„Progresul“, deși a avut o 
desfășurare vie, jucătorii ac- 
ționînd de la o poartă la alta, 
nu s-a bucurat de un nivel 
tehnic corespunzător, cu toate 
că componența ambelor forma
ții au posibilități. 

Moment dificil la poarta formației Progresul-București : Cosma 
boxează balonul în ultima instanță.

Foto : y. RANGA

despre popularitatea sportului 
cu pedale în comuna Gheorghe 
Doja unde în prezent ciclis
mul este practicat de peste 400 
de tineri și tinere. De altfel la 
întrecerile finale ale sparta- 
chiadei, desfășurate pe stadio
nul „Dinamo", colectiviștii din 
comuna Gheorghe Doja au 
fost reprezentați de 4 cicliști, 
clasați pe primele locuri.

Deosebit de atractive au fost 
și jocurile de handbal la care 
și-au disputat întîietatea 4 
echipe masculine și 4 feminine. 
La întrecerile masculine titlul 
de campioană a revenit echi
pei liceului „Unirea“ din Tr. 
Măgurele, care a întrecut în 
meciul decisiv cu 12-8 (7-2) 
formația S. N. Oltenița.

Turneul feminin de handbal 
a fost cîștigat de echipa co
munei Căzănești raionul Slo
bozia, care a cucerit pentru a 
treia oară titlul de campioană 
regională a Spartachiadei de 
vară a tineretului. Echipa 
„Spicul“ G.A.C. Căzănești a în
trecut pe rînd formațiile „Ști
ința Drăgănești“ (8-6), „Uni
rea“ Tr. Măgurele (13-2), iar în 
finală a dispus, după un joc 
viu disputat, cu 7-6 (4-2) de 
Victoria Oltenița.

Pe podiumul învingătorilor 
la întrecerile de trîntă au ur
cat pe rînd tinerii: Vasile 
Ghenu (comuna Vlad Țepeș 
Giurgiu), Dumitru Panduru 
(comuna Curcani Oltenița), 
Gheorghe Boca (comuna Smîr- 
dioasa Zimnicea), Vișan Arti-i 
mon (comuna Radu Negru Că-* 
lărași), Florea Ivan (Alexan
dria) și Alexandru Lungu 
(Giurgiu). Dintre aceștia tînă
rul colectivist Vișan Artimon 
a dovedit frumoase calități

de la „Progresul“ 
teren cu ideea de

Jucătorii 
au intrat pe 
a nu-i lăsa să joace pe tinerii 
fotbaliști de la „Viitorul“, care 
fiind mai tehnici, mai comba
tivi, ar putea să-i depășească 
și să-i pună în inferioritate. 
Ca atare, Nedelcu, Caricaș, 
Soare, Ioniță, Pașcanu s-au în
trecut în neregularități de joc, 
mergînd pînă la jocul pericu
los.

De subliniat este jocul static 
practicat pe o lungă perioadă 
de timp de către echipele Di
namo București, Progresul și 
Viitorul, ai căror sportivi au 
jucat mai mult tind au fost în 
posesia mingii.

Celelalte jocuri disputate în 
țară, în general, au arătat un 
nivel bun. Se detașează dintre 
toate întâlnirea: Știința Cluj- 
Petrolul, care a întrunit condi
țiile unui joc tehnic, construc
tiv, desfășurat în viteză.

Etapa a Ill-a a fost de un ni
vel calitativ superior etapelor 
precedente și-i firesc să aștep
tăm în continuare progrese 
noi pe această linie.

ANGELO NICULESGU
antrenor federal 

pentru sportul luptelor. De alt
fel el a reușit să-și întreacă 
adversarii prin tuș și se în
toarce acasă pentru a doua 
oară cu titlul de campion re
gional.

In turneul de oină formația 
învingătoare a fost „văzută“ 
încă de la început: Avîntul 
Curcani din raionul Oltenița. 
Aceasta a cucerit locul I, fără 
prea mari emoții. Deși a fost 
echipa cu cei mai tineri jucă
tori, ea n-a suferit nici o în- 
frîngere. S-ar cuveni să re
marcăm cu acest prilej evolu
ția meritorie a reprezentanților 
raionului Oltenița prezenți în 
întrecerile finale alte tuturor 
disciplinelor Spartachiadei. A- 
ceasta dovedește că în raionul 
Oltenița a existat încă din 
prima etapă o grijă deosebită 
în antrenarea și buna pregă
tire a participanților la între
cerile Spartachiadei.

întrecerile etapei regionale 
ale Spartachiadei de vară a ti
neretului care au chemat la 
start pe cei mal buni dintre 
peste 200 000 de tineri din re
giunea București, prezenți la 
startul etapei I a acestei 
largi competiții sportive, au 
dovedit cu prisosință rolul a- 
cestei întreceri în dezvoltarea 
sportului de masă, în descope
rirea și promovarea elemente
lor tinere, talentate.

V. RANGA
L. MIREA

PE SCURT
• Turneul internațional ieminin 

de baschet de la Constanta a luat 
siîrșit duminică seara cu un Iru- 
mos succes al echipei R. P. Romi- 
ne care in meciul decisiv a Învins 
cu scorul de 55—42 (37—22) echipa 
R.S.S. Ucrainene. Din echipa noas
tră s-au remarcat in mod deose
bit C. Gheorghe, Niculescu, lva- 
novici și Ferentz. Echipa R. P. Un
gare a întrecut cu 58—46 (25—21) 
echipa Iugoslaviei.

® Echipa de box a clubului 
sportiv C.S.O. Craiova și-a început 
turneul în R. P. Polonă, întîlnind 
echipa B.B.T.S. Beljsko. Pugiliștii 
polonezi au obținut victoria cu 
scorul de 12—8. La cat. semigrea 
fostul campion european , Pietrzi- 
kowski a dispus prin abandon de 
Bîlă. Cele 4 victorii ale echipei 
romînești au fost realizate de Ma-

l!N FACTOR IMPORTANT
Respectarea tehnologiei 

cerință de seamă
(Urmare din pag. I)

la 
că 
de 
Ni

respectă disciplina 
tehnologică.

— Am observat 
intrarea în atelier 
încercați o mașină 
lustruit mozaicul, 
s-a spus că i s-au fă
cut remanieri.

— Da. E vorba 
chiar de nerespecta- 
rea tehnologiei. La 
mașina respectivă au 
lucrat tinerii Nicolae 
Comșa și Radu Bor
can. Au lăsat surplus 
de material și acum 
remanierea necesită 
16 ore de lucru. Livra
rea mașinii a întâr
ziat cu două zile. Sînt 
încă tineri care lu
crează neglijent, care 
nu urmăresc desenele, 
nu citesc corect cote
le. Din pricina aceasta

multe piese executate 
de frezorul Gheorghe 
Busuioc devin rebut 
sau se remaniază. Și 
nu este singurul caz.

— Bine dar mai
ștri... ei nu acordă a- 
sistenfa tehnică nece
sară ?

In general da. Mai 
sine insă unii care 
deși constată că pie
sele nu sînt conforme 
cu desenul, insistă pe 
lingă controlul de ca
litate să li se 
drumul motivînd 
„merg și așa".

— Aveți un exem
plu concret ?

— Da, tînărul Va- 
sile Manea. El înlo
cuiește pe maistru, e 
reglor. Atitudinea sa 
de a

dea 
că

trece ușor peste

Postul utemist
ne 

care
Curiozitatea ne-a făcut să 

apropiem de un grup de tineri 
discutau aprins.

— E drept, și bine le-a făcut. 
De ce nu-și văd de lucru.

Discuția se purta în jurul unei 
caricaturi afișată la gazeta pos
tului utemist de control. Practic, 
cum s-au petrecut lucrurile ? An- 
ghel Stoica și Gheorghe Pinzaru 
în loc să-și vadă de treburi, um
blau de colo-colo. 30 de minute 
pierdute, adică timpul în care fie
care putea rectifica cîte 200 de 
inele.

îndrumat de organizația U.T.M. 
postul utemist de control din sec
ția rectificare a Uzinei „Rulmen
tul” s-a ocupat îndeaproape de 
întărirea disciplinei în rîndul ti
nerilor.

STUPARU HARALAMBIE 
stoper în echipa de fotbal „Oțetul“ 
G.A.C. „8 Martie" din Turnu-Mă- 
gurele, cîștigătoarea cupei

TICU MARIA
funefionară — P.T.T.R.-Urziceni 

Locul I — greutate femei.

GEAGEAC MARIA 
elevă Școala medie-Călărași locul 

I săritura înălțime.

NICOLAE CONSTANTIN
Lehliu (Comuna Crăsani) locul 

ciclism

rin Ion, Petrescu, P. Deca șl V. 
Netea.

® In ultima zi a campionatelor 
mondiale de ciclism, pe circuitul 
de la Salo s-a disputat proba de 
iond rezervată profesioniștilor. Ti
tlul de campion al lumii a iost cîș
tigat de Irancezul Jean Stablinski, 
care a parcurs 296 km în 7h43'lT’ 
(medie orară 38.374 km). La 1’22" 
a sosit irlandezul Elliot, iar la 
1'44" belgianul Hoevenaers. Cu
noscutul rutier Jacques Anquetil, 
cîștigătorul Turului Franței, a ocu
pat locul 15, la 2’59".

• Duminică Ia Galați, echipa 
de fotbal Omonia Nicosia (Cipru) 
a susținut primul meci din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
țara noastră, jucînd în compania 
echipei C.S.O. Echipa locală a ob
ținut victoria cu scorul de 4—0 
(0-0).

tineri au 
scăzută, 

atelieru- 
măsuri

devierile de la proce
sul tehnologic a fost 
discutată.

Din discuțiile pur
tate în întreprindere 
a reieșit că abaterile 
de la disciplina teh
nologică Se constată 
în special la strungă- 
rie și anume din pri
cină că unii 
o calificare 
Conducerea 
lui n-a luat 
pentru a se înființa 
și aici un curs de ri
dicare a calificării 
profesionale. Este e- 
vident că vor trebui 
luate de urgență mă
suri. înarmați cu 
cunoștințe tehnice, ti
nerii vor lucra mai 
bine, vor respecta cu 
strictețe disciplina 
tehnologică.

de control
Postul a semnalat, de exemplu, 

faptul că Aurelia Bogdan din a- 
telierul 454 părăsește locul de 
muncă înainte de terminarea 
schimbului, că Filip Cornelia ab
sentează nemotivat. Repartizarea 
membrilor postului în toate schim
burile le-a dat acestora posibili
tatea să cunoască în permanență 
comportarea tinerilor, felul cum 
muncesc. Prin întreaga sa activi
tate postul a contribuit la înlătu
rarea unor neajunsuri : a dispărut 
obiceiul unor tineri de a pierde 
timp prețios în schimbul de noap
te. Florica Răcășan 
multe rînduri 
lui a devenit

S-au făcut 
dar problema 
pe mai departe un obiectiv prin- 

ajutătă îil 
de colectivul postu- 
o bună muncitoare, 
multe lucruri bune, 

disciplinei rămîne

Sub acest titlu în ziarul 
Scînteia tineretului" nr. 4092 

s-a publicat un raid anchetă 
care analiza modul cum sînt 
mobilizați la formele de învă
țămînt profesional tinerii pe
troliști din schelele de foraj și 
extracție Cîmpina, Urlați și 
Rm. Vîlcea. In afară de popu
larizarea experienței bune în 
organizarea procesului de în
vățămînt profesional folosită 
de comitetele U.T.M. și sindi
catului din cele 3 întreprinderi 
petroliere, articolul critica di
verse aspecte negative și fă
cea o serie de propuneri me
nite să înlăture lipsurile con
statate.

Ca răspuns la acest1 raid-an- 
chetă, la redacție au sosit 3 
scrisori. Iată pe scurt 
tul lor:

conținu-

Schelei
Sub în-

măsuri dintre care

inițiat trimestrial 
profesionale gen :

Comitetul U.T.M. al 
Cîmpina ne comunică : 
drumarea organizației de partid 
comitetul U.T.M. și comitetul 
sindicatului au studiat in comun 
lipsurile semnalate de ziar și 
pentru remedierea lor s-au luat 
o serie de 
cităm î

— S-au 
concursuri 
„Cine știe meserie, cîștigă“. Pri
mul concurs cu tema : „Exploa
tarea zăcămintelor de țiței și 
gaze“ se va ține în ziua de 15 
septembrie.

— S-a analizat activitatea bi
bliotecii tehnice. Cu această o- 
cazie s-a hotărît completarea 
fondului de cărți cu cele mai 
noi volume tehnice, s-a întocmit 
un plan amănunțit de popu
larizarea cărții tehnice în rîn
dul tinerilor petroliști, s-a lărgit 
activul de difuzori voluntari ai 
bibliotecii tehnice.

— S-au inițiat o serie de con
ferințe tehnice cu teme legate 
direct de procesul de produc

••

0 nouă promoție 
de ingineri 
proveniți 

din muncitori 
siderurgiști

în secțiile de producție 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara a început să 
creze o nouă promoție de ingi
neri proveniți din muncitori 
siderurgiști, trimiși la studii 
superioare de către combinat. 
Tinerilor ingineri li s-a încre
dințat misiunea de a deservi 
cele mai noi agregate siderur
gice, care, la plecarea lor în 
facultate, nu erau nici măcar 
în construcție. Virgil Lăscu- 
țoi, lucrează la noul laminor 
de sîrmă, iar Marius Lazici a 
fost repartizat la noua termo
centrală electrică.

De la combinatul siderurgic 
Hunedoara mai sînt trimiși în 
diferite institute de învăță
mânt superior încă 115 side- 
rurgiști. Alți aproape 100 de 
siderurgiști se pregătesc pen
tru a se prezenta în toamna 
aceasta la examenul de admi
tere în învățămîntul superior.

Cu aceste cuvinte ne-a întîm- 
pinat tînărul Constantin Bucătaru, 
maistru de schimb în sectorul 1 
filatură al Fabricii de postav „Parti
zanul roșu”. „Ea trebuie bine în
grijită — spunea dînsul. Altfel, 
se defectează, produce fire de 
proastă calitate. Și cum unele din 
ele sînt vechi, mă refer la selfac- 
toare, Cu âtît mai mult au nevoie 
de a îngrijire atentă“,

Vizitînd sectorul, am aflat multe 
lucruri interesante privind îngri
jirea mașinilor. Această problemă 
ține în fond tot de disciplina de 
producție. In afară de faptul că 
în fiecare zi la predarea schim
bului, mașinile sînt curățite, la 
sfîrșiful săptămînii are loc cură
țenia generală. Se demontează

în acțiune
să se ocupe 
utemist de

cipal de care trebuie 
îndeaproape postul 
control. Discuții individuale cu ti
nerii, propuneri pentru temele a- 
dunărilor generale U.T.M. — iată 
numai cîteva forme pe care pos
tul le poate folosi cu succes în 
sprijinirea întăririi disciplinei în 
rîndul tineretului. $i încă o pro
blemă. Este foarte bine că postul 
informează colectivul de muncă 
despre rezultatul fiecărui raid. Ar 
fi însă mult mai bine dacă s-ar 
folosi în asemenea prilejuri de 
mai multe calcule, de situații com
parative. Să li se arate tinerilor 
care lipsesc sau care nu-și îngri
jesc mașinile cîte produse nu se 
realizează din pricina lor. Astfel 
acțiunile postului ar fi mult mai 
eficace. 

ție cum sînt: „Aparate de mă
sură și control în extracția ți
țeiului și a gazelor“, „Pompele 
de extracție-defecțiuni și înlătu
rarea lor“ etc,

— La cabinetul tehnic, lunar, 
se organizează pe profesii, ținîn- 
du-se totodată seama de gradul 
de pregătire profesională a tine
rilor, ore de consultații tehnice 
pe diverse probleme ale proce
sului de producție.

— In cadrul secțiilor s-au or
ganizat schimburi de experiență, 
unde muncitori fruntași explică 
tinerilor metodele lor de muncă 
făcînd totodată și demonstrații 
practice.

In concluzie : critica făcută da 
ziar ne-a ajutat ca pe lîngă 

cursurile de ridicarea calificării 
profesionale, să folosim și alto 
forme organizatorice eficace de 
stimularea pasiunii pentru cartea 
tehnică la tinerii petroliști, de 
stimularea dorinței lor de a-și 
îmbogăți conținu nivelul de pre
gătire tehnică”.

VOICU FLOREA 
secretarul comitetului U.T.M. 

al Schelei Cîmpina

★

Legat de același raid-anche- 
tă, întreprinderea de foraj Rm. 
Vîlcea ne-a trimis următorul 
răspuns : „Critica făcută de ziar 
a fost justă. Pentru remedierea 
celor sesizate în raidul „Scînteii 
tineretului” s-au luat măsurile 
necesare ca în învățămîntul pro
fesional să fie cuprinși cît mai 
mulți tineri din întreprinderea 
noastră. Astfel s-au organizat 
cursurile de ridicare a calificării 
profesionale și la brigăzile de 
producție al căror loc de muncă 
este îndepărtat de centrul eche-
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Tînăra șefă de brigadă Viorica Sfan de la Filatura romînească de 
bumbac, unitatea B din Capitală,secția ring, discutînd cu Florica 
Ghiță și Sofia Jalbă, fruntașe în producție, despre condițiile unei 

calități a firelor.(Agerpres)

„Mașina este
ajutorul nostru"

Pro- 
au 
re- 

pre-

piesele, se șterg, se ung cu ulei, 
într-un cuvînt se pregătesc pentru 
o nouă săptămînă de lucru, 
cedînd astfel multe filatoare 
reușit să micșoreze numărul 
parațiilor accidentale și să 
lungească durata de funcționare a 
utilajului.

Ne-am oprit la selfacforul nr. 
17 la care lucrează tînăra Hoff- 
man Brunhilde. Cîndva cu mașina 
aceasta nu se mai știa ce să se 
facă. Toată ziua trebuia reparată, 
producția care se realiza nu era 
de bună calitate pentru că ma
șina era dereglată. Cauza? Nu 
era întreținută așa cum trebuie. 
Organizația U.T.M. a făcut pro
punerea ca pe acest selfactor să 
lucreze tînăra Hoffman. Lucrurile 
s-au schimbat. De mai bine de 
patru luni mașina se comportă ex
celent. Producția realizată este 
de calitate superioară. Exemplu 
de îngrijire exemplară a mașinilor 
îl reprezintă și tinerele din bri
gada condusă de Viorica Sima.

Procedează însă toți tinerii ast
fel ? Au toți grijă, simt răspun
derea pentru mașina la care lu
crează ? Să cercetăm mai înde
aproape cum stau lucrurile. Cele 
mai frecvente neglijențe se con
stată la darace. In timpul lucrului 
scama care 
în viteză 
înlăturată 
Maria însă 
cru. Mașina 
scoasă din producție aproape 
ore, adică timpul în care,

se așează la organele 
ale mașinii trebuie 
cu atenție. Bălan 
a nesocotit acest Iu- 

s-a defectat, a fost 
4 

dacă

Apreciem articolul publicat de 
„Scînteia tineretului“ ca un aju
tor prețios care ne-a îndreptat 
atenția spre problemele princi
pale ale procesului de învățămînt 
profesional”.

B. ION
director al Întreprinderii 

de tforaj Rm. Vilcea

★
Tot în legătură cu raidul in

titulat : „Pregătirea profesională 
a tinerilor petroliști — proces 
complex“, Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei — Direc
ția Personal și învățămînt ne-a 
comunicat :

— Articolul critic publicat de 
„Scînteia tineretului“ — a fost 
prelucrat în toate schelele.

— Incepînd din luna septem
brie Direcția Personal și Invăță- 
mînt a M.I.P.C. va acorda o a- 
tenție deosebită muncii de con
trol și îndrumare a formelor de 
învățămînt profesional ce se or
ganizează în schele.

—• In cadrul centrului de do
cumentare al M.I.P.C. a luat fiin
ță Un grup redacțional care se 
va ocupa cu editarea de noi 
broșuri și alte lucrări tehnice 
necesare muncitorilor și perso
nalului tchnico-ingineresc care 
lucrează în industria de petrol 
și chimie,

— In colaborare cu Studioul 
cinematografic „Alexandru Sa- 
hia“ s-a turnat un diafilm inti
tulat „Metode moderne de foraj” 
care urmează să fie proiectat în 
toate unitățile noastre de foraj 
și extracție.

Mulțumim 
sprijinul 
„Scînteia 
viitor să 
ticole.

redacției pentru 
acordat și invităm 

tineretului” ca și pe 
publice astfel de ar-

D. CONSTANTIN
directorul direcției personal și 

învățămînt

Ing. GH. VLANȚOîU 
șeful serviciului studii, plan 

și documentare

ar merge daracul, selfacforul ar 
produce 35—40 kg de material. 
Tineri ca Simionaș Paraschiva, 
curăță mașina în mod cu toiul în- 
fîmplător. Din această cauză se 
strică garniturile, se sparg tam- 
burii. Muncă în plus, produefie 
redusă, însemnate sume cheltuita 
cu înlocuirea pieselor respective.

O vină o au și ajutorii de meș
teri. Ei trebuie s-ajute în așa fel 
muncitorii incit fiecare să devină 
un bun cunoscător al mașinii și 
gospodar al locului său de muncă. 
Din păcate puțini procedează în 
acest fel. (Vasile Abraham, de 
pildă).

Comitetul U.T.M. a avut în a- 
tenfia sa educarea la tineri a res
pectului și dragostei fafă de ma
șina la care lucrează. Prezentînd, 
spre pildă, un referat despre im
portanța îngrijirii utilajului, el a 
pus în discuția unei adunări ge
nerale cazurile de indisciplină 
acest sens, 
tinerii, le-a explicat pe îndelete 
ce pagube se aduc întreprinderii 
dacă nu se îngrijește utilajul. Este 
un procedeu bun. Comitetul 
U.T.M. al sectorului filatură va tre
bui să persevereze și pe viitor în 
această privință. în același 
comitetul U.T.M. pe fabrică 
dator să educe mai mult 
pînă acum la tinerii întreprinderii 
spiritul respectului și grijii fafă 
de mașini și utilaje.

în 
a stat de vorbă cu

timp 
este 

decît



ÎN PRAGUL DESCHIDERII NOULUI AN
DE ÎNVĂȚĂMÎNT POLITIC U. T.M.

*Invățînd din experiența anului trecut
In aceste zile, întreg 

U.T.M. din uzina noastră se 
de pregătirea deschiderii nou
lui an de învățămînt politic 
U.T.M. Deosebit de folositoare ne 
este în această privință experienjă 
acumulată în anul trecut.

finind seama tocmai de această 
experienjă, încă cu mult timp în 
urmă atenția noastră a fost în
dreptată spre recrutarea și selec
tionarea celor mai buni propa
gandiști. In majoritatea secțiilor au 
fost selecționați ca propagandiști 
ufemiști, membri și candidați de 
partid care au mai muncit pe a- 
ceastă linie și în anii trecuți. Unii 
din ei sînt însă noi. Astfel, în lo
cul tovarășului Constantin Ghijă, 
recrutat anul acesta ca propagan
dist al unui cerc de învățămînt 
politic de partid, pentru cercul 
„Să ne cunoaștem patria noastră 
socialistă“ de la sculerie a fost 
recrutată Gabriela Nicolae, o to
varășă cu o multilaterală pregătire 
politică și de cultură generală.

Propagandiști noi vor conduce 
anul acesta cercuri la turnătorie, 
mecanică și alte secții. Dar cea 
mai mare atenție o acordăm a- 
cum înscrierii tinerilor în formele 
de învățămînt politic corespunză
tor gradului lor de pregătire. Co
lective formate din membri ai bi
rourilor organizațiilor de bază 
U.T.M. din secții și propagandiștii 
discută acum cu fiecare tînăr în 
parte, îi. explică pe larg ce se va 
studia în cadrul fiecărei forme de 
învățămînt politic, îl sfătuiește și-l 
înscrie potrivit dorinței și pregă
tirii sale în unul din cercuri.

Peste cîteva zile, cînd în toate 
secțiile se va fi discutat cu fiecare 
tînăr în parte, vom hotărî defini
tiv cite cercuri de învățămînt po
litic U.T.M. vor funcționa în anul 
acesta. Avînd în vedere expe
riența anului trecut, pentru o mai 
bună frecvență a tinerilor la în- 
vățămlntul politic am luat măsura 
Organizării cercurilor pe schimburi.

De pe acum, ne ocupăm însă și 
de felul în care se va desfășura 
activitatea In cercuri, luăm măsuri

activul 
ocupă

pentru sporirea eficacității învăță- 
mîntului politic.

Anul trecut, bunăoară, un bun 
rezultat a avut organizarea de că
tre comitetul nostru U.T.M., în co
laborare cu comitetul sindicatului, 
a vizitelor la Muzeul Dofiana, Mu
zeul de istorie a partidului din 
București, Muzeul Grigore Antipa 
și Golescu din Golești, a excursii
lor pe Valea Oltului și Valea Pra
hovei, la Curtea de Argeș și pe 
alte itinerarii. De pe acum, am 
luaf măsuri pentru organizarea 
unor asemenea excursii care să 
dea posibilitate tinerilor să-și cris
talizeze mai bine cunoștințele care 
și le vor însuși în cercurile de în
vățămînt politic.

De un real folos 
trecut schimburile 
organizate între 
uzinei. Am hofărît
să dăm o formă mai organizată și 
mai constantă acestor schimburi

au fost în anul 
de experienjă 
propagandiștii 

ca în noul an

de experiență. Ne-am propus chiar 
ca asemenea schimburi de expe
riență să facem cu propagandiștii 
din unele întreprinderi din orașul 
Pitești, Uzina mecanică „Muscel“ 
și cu alte uzine cu care colabo
răm noi.

Rezultate bune au obținut în 
munca lor, în anul trecut, propa
gandiștii care au folosit diafiime, 
hărți, planșe demonstrative, cei 
care au prezentat în cercuri in- 
forniări politice, care au învățat 
împreună cu cursanții cîntece. Am 
luat măsuri ca aceste metode să 
fie extinse acum în toate cercurile.

Acestea sînt doar cîteva din pro
blemele importante privind pre
gătirea deschiderii noului an de 
învățămînt politic în uzina noastră.

ION FRINCU 
secretar 

al comitetului U.T.M.
Uzina metalurgică 

Colibași

O ACTIVITATE TEMEINICĂ
La Fabrica de pie

lărie și încălțăminte 
„Flacăra roșie" din 
Capitală pregătirile 
în vederea deschide
rii noului an de învă. 
țămînt politic U.T.M. 
se apropie de sfîrșit. 
Colectivele care s-au 
ocupat de recrutarea 
cursanților au muncit 
cu multă răbdare și 
sîrguință. Membrii 
acestor colective au 
discutat cu fiecare 
tînăr în parte, i-au 
ajutat să se înscrie în 
forme de învățămînt 
corespunzătoare gra
dului de pregătire 
politică. Merită rele
vat îndeosebi felul în 
care s-a desfășurat 
munca de recrutare 
ți repartizare pe 
cercuri a tinerilor din

fețesecțiile cusut 
(banda a 3-a) și arti
cole tehnice. Aici fie
care tînăr își cunoaș. 
te propagar’''’ 
știe de pe acum 
va studia în ,t„ 
respectiv.

în unele organiza
ții de 
ca de 
banda 
rea 
cursanților s-a 
birocratic și formal. 
Nu s-a discutat cu 
fiecare tînăr în parte, 
nu li s-a cerut con- 
simțămîntul la în
scriere, nu Ii s-a ex
plicat ce 
în cercul 
Este de 
miletului 
intervină

ce

bază U.T.M., 
exemplu la 

a 2-a, recruta
și înscrierea 

făcut

vor studia 
respectiv.

datoria 
U.T.M.
pentru

co
să 
a 

se face ți aci o re-

cruțare a cursanților 
după o consultare cu 
fiecare tînăr în parte.

După 
xistente 
miletul 
viitorul 
ra roșie 
țicna 18 cercuri 
învățămînt 
U.T.M., 
350 tineri.

Peste 80 de tineri, 
membrii ai birourilor 
organizațiilor U.T.M. 
din secții și alți ti
neri cu munci de 
răspundere, mai bine 
pregătiți au fost 
recomandați organi
zației de partid și 
vor studia în cadrul 
învățămîntului 
partid.

e-situațiile
acum la co-
U.T.M.,

an la
• vor

în 
,FIacă- 

func- 
de 

politic 
cuprinzînd

de

ION MARIA

desfășurare
în secția hidrotehnică, ca 

și-n celelalte organizații . de 
bază U.T.M. din Combinatul 
siderurgic Reșița, pregătirile 
în vederea deschiderii noului 
an de învățămînt politic sînt 
în plină desfășurare.

Sprijinită de organizația de 
partid, organizația de bază 
U.T.M. a selecționat doi dintre 
cei mai buni tineri pentru 
munca de propagandist. De
mostene Duțu și Constantin 
Enache — viitorii propagan
diști — sînt tineri fruntași în 
producție, pregătiți din punct 
de vedere politic. Ei ss bucură 
de stima și încrederea 
lectivului.

Acum cîteva zile s-a 
cheiat și acțiunea de recruta
re și repartizare a cursanți
lor pe cercuri. Colectivul în
sărcinat să se ocupe de acea
stă problemă a stat de vorbă 
cu fiecare tînăr în parte, i-a 
indicat forma corespunzătoare 
pregătirii lui politice, a discu
tat pe larg despre problemele 
care vor fi studiate în cercuri. 
Pe baza înscrierilor făcute s-a 

. hotărît ca în secția noastră — 
hidrotehnică — să funcționeze 
două cercuri : „Să ne cunoaș
tem patria noastră socialistă“ 
și „Statutul U.T.M.“.

G.A.S. Ciorogîrla, regiunea București. Zilnic, din livada gospodăriei 
se 
kg 
din

recoltează 2 500-3 000 kg de piersici iar din vie 1 000-1 500 
de struguri de masă care se trimit magazinelor de desfacere 
Capitală. Tinerele muncitoare Ana Dinu și Maria loniță fac cu 

deosebită plăcere această muncă.

Foto : AGERPRES
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NÄSTASE CĂLIN
corespondent voluntar

Primirea de către tovarășul 
Ștefan Voitec a grupului 

de deputați ai parlamentului 
belgian

Luni la amiază, la Palatul 
Marii Adunări Naționale, Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, a primit 
delegația de senatori și depu- 
tați, membri ai grupului parla
mentar belgo-romîn în frunte 
cu dl. Edmond Machtens, care 
se află în vizită în țara noas
tră.

La primire, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au 
luat parte St. Milcu, președin
tele Comitetului de conducere 
al grupului parlamentar romîn 
pentru relațiile de prietenie 
Romînia-Belgia și deputății A- 
lexandru Boabă, Petre Drăgo- 
escu, C. Paraschivescu Bălă- 
ceanu.

★
Luni seară, Comitetul de 

conducere al grupului parla
mentar romîn pentru relații 
de prietenie Romînia-Belgia a 
oferit un cocteil la restauran
tul „Pescăruș“, cu prilejul vi
zitei în R. P. Romînă a dele
gației de senatori și deputați, 
membri ai grupului parlamen
tar belgo-romîn.

Au participat Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Șt. S. Nioolau, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, Ion Cozma, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capita
lei, George Macovescu, ad-

„Agricultura“
un nou manual

junct al ministrului afacerilofț 
externe, Ștefan Milcu, pre
ședintele grupului parlamen
tar romîn pentru relații de 
prietenie Romînia—Belgia, A- 
lexandru Boabă, 
grupului, deputați ai M.A.N., 
oameni de știință și cultură, 
funcționari superiori ai Marii 
Adunări Naționale, ai Mini
sterului Afacerilor Externe, 
ziariști.

Au luat parte Honore Cam
biei-, ministrul Belgiei la Bucu
rești, și membri ai legației.

(Agerpres)
----- --- •---

secretarul

Vizita în țara noastră 
a unui grup 

de studenți care 
au participat la 

al Vll-lea Congres 
ai U. I. S.

La invitația Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studenților 
din R.P.R., a sosit în țară un 
grup de studenți din Grecia, 
Brazilia, Columbia, Guiana 
Britanică, Panama, Argentina, 
Venezuela, Sansalvador, Sene
gal și Porto Rico, care au 
participat la lucrările celui 
de-al Vll-lea Congres al Uni
unii Internaționale a Studen
ților ce a avut loc la Lenin
grad. Timp de 10 zile oaspeții 
vor vizita diferite regiuni și 
centre universitare din țară.

★
O delegație a Uniunii Națio, 

nale universitare reprezenta
tive din Italia (U.N.U.R.I.) 
face o vizită în țara noastră 
la invitația U.A.S.R.

Delegația este condusă de 
Giovanni Lazzionni, vicepre
ședinte al U.N.U.R.I.

INFORMAȘI
Ambasadorul R. S. Ceho

slovace în R. P. Romînă, Ja
roslav Sykora, a organizat 
luni dimineață o conferință de 
presă consacrată apropiatei 
deschideri a tîrgului interna
țional de Ia Brno.

★
Luni seara, în sala Dalles 

din Capitală a avut loc un 
simpozion cu tema „Proble
me actuale ale cinematografiei 
sovietice“, organizat de Comi
tetul de stat pentru cultură și 
artă. Cu acest prilej au vorbit 
cunoscuții cineaști sovietici 
Mihail Romm, regizor, artist 
al poporului din U.R.S.S., Lia- 
tiv Safarov, regizor, artist e- 
merit din R.S.S. Azerbaidjană, 
și Stanislav Rostoțchi, regizor, 
care ne vizitează țara.

★
Luni seara a sosit în Capi

tală colectivul Teatrului Na
țional din Budapesta, decorat 
cu Steagul Roșu al Muncii, 
condus de Meruk Vilmoș, di
rectorul teatrului, care în
treprinde un turneu în ca
drul Convenției de colabo
rare culturală între R.P. 
mână și R.P. Ungară.

, *
In Capitală a sosit 

după-amiază o delegație
mercială olandeză, compusă 
din oameni de afaceri repre- 
zentînd mai multe firme im
portante din Olanda.

în timpul șederii în țara 
noastră, oamenii de afaceri 
olandezi vor purta convorbiri 
cu reprezentanți ai întreprin
derilor romînești de comerț 
exterior.

in Editura Politică
a apărut

V. 5. Lantn, 
opere complet©) 

voi. 9
626 pag. 12 lei

Acest volum cuprinde lu
crările scrise de V. I. Lenin 
din iulie 1904 pînă în mar
tie 1905. Un Ioc important 
ocupă o serie de scrieri și 
documente („Ce urmărim 
noi „Către 
„Scrisoare către tovarăși” 
etc.), care sînt îndreptate 
împotriva acțiunilor frac- 
ționiste ale menșevicilor. 
Numeroase atricole („Cam
pania zemstvelor și planul 
„Iskrei”, „Sarcini noi și 
forțe noi”, „Proletariatul și 
democrația burgheză” etc.) 
sînt consacrate fundamen
tării și dezvoltării strate
giei și tacticii revoluționare 
a partidului bolșevic.

obliga pămîntul eă
1 dea roade tot mai

iitoriî Iucrăritori ai 
ogoarelor unite 
patriei noastre, 
care prin știință

ale 
cei 
vor

bogate sînt pregp- 
încă de pe băncile școlilor 
cultură generală de 8 ani.

septembrie, co-

regiune cu pisa 
de Gheorghe

partid”,

Spectacole în deplasare

Foto : N. BARBU

Animalele de producție vor 
avea adăposturi trainice și ief
tine. Se lucrează da zor la 
acoperișul celui de al doilea 
grajd de 100 capete la G.A.C. 

Balotești, raionul Răcari.

Institutul 
politehnic 
din Cluj
(Urmare din pag. I)

anului centrele in-zifat în timpul 
dustriale de la Cîmpia Turzii ți 
Hunedoara, centrele de pe Some
șul Rece și multe alte unități im
portante. In vara aceasta, anul III 
a plecat într-o excursie științifico- 
profesională la Hunedoara, Timi
șoara, București.

La îndemîna studenților noștri 
stau, de asemenea, biblioteca cen
trală a institutului, înzestrată cu 
peste 110 000 volume și un vast 
centru de documentare tehnică. 
Pe lingă acestea, sînt 20 biblio
teci anexe. Conferințele tehnice 
își aduc și ele aportul la pregă
tirea profesională a studenților. 
Cadrele didactice — profesori, 
lectori, conferențiari și asistenți — 
îi îndrumă în mod permanent în 
rezolvarea problemelor mai difi
cile.

Condițiile materiale de trai ala 
studenților noștr.i se îmbunătățesc 
din zi în zi. Noul complex stu
dențesc, cu căminele confortabile, 
mobilat® cu mult gust și cantina 
modernă, sînt realizări cu care ne 
putem mîndri. Viața în cămin își 
ars frumusețile ei neasemuite : că- 
minișfii sînt prieteni buni între ei, 
tormînd un colectiv bine închegai, 
bazat pe relații de întrajutorare, 
de muncă și preocupări comune. 
In 1960-1961, peste 60 la sută din 
studenți au fost bursieri. In timpul 
verii, după efectuarea practicii în 
producție, unde studenții au prile
jul să-și adîncească și să-și veri
fice cunoștințele teoretice, merg 
în diferite tabere de odihnă, la 
munte și la mare.

Cadrele didactice îi ajută pe stu
denți să devină buni ingineri con
structori și mecanici. Și rezultatele 
dovedesc rodnicia muncii noastre. 
Absolvenții Institutului s-au în
cadrat în ritmul de muncă al ma
rilor întreprinderi unde au fost re
partizați : la Reșița, Cluj, pe 
diferita șantiere din țară. Mulți 
dintre ei îndeplinesc funcții de 
răspundere în unitățile industriale 
respective, făcînd cinste institu
tului care i-;a pregătit. Actualii 
studenți le vor urma fără îndoială, 
exemplul, învățînd cu dragoste și 
pasiune, numărîndu-se astfel prin
tre cei 80 000 de ingineri ai șese- 
nalului.

tiți 
de
Servind realizării acestui obiec
tiv, începînd cu anul școlar 
1962-1963 se va acorda o aten
ție deosebită cunoașterii temei
nice a problemelor agriculturii 
de către elevii școlilor de 8 ani 
din mediul sătesc.

Atenția despre care 
manifestă în sporirea 
de ore afectate, prin 
de învățămînt, predării proble
melor teoretice ale agriculturii 
și efectuării lucrărilor practice 
agricole, precum și în elaborarea 
unor manuale noi de agricultură, 
corespunzătoare acestor cerințe.

Ca și celelalte manuale, ma-

vorbim se 
numărului 
noul plan

Teatrul regional București 
și-a reluat activitatea prin de
plasări în 
„îndrăzneala“ 
Vlad.

Pînă la 12

lectivul acestui teatru va 
parcurge următorul itinerariu: 
Lehliu, Vasilați, Șalele, Islaz, 
Bălcescu, Giuvărești, Tr. Mă
gurele, Slobozia Mîndra, Pia
tra, Zimnicea, Găuriciu.

nualele purtînd titlul „Agricul
tura“ pentru clasele a V-a Și a
VI- a ale școlilor din mediul să
tesc sînt pregătite de Editura 
didactică și pedagogică de pe 
lingă Ministerul Iuvățămîntului, 
Tovarășii A. GEAFER, redactor 
șef adjunct al editurii și GH. 
MOLDOVAN. șeful redacției de 
științe naturale, ne-au pus Ia 
dispoziție o serie de date despre 
aceste manuale.

In discuția avută, am aflat că 
manualele respective au fost al
cătuite pe baza programei ana
litice pentru predarea agricul
turii în școlile de 8 ani, apro
bată de Ministerul Invățămîntu- 
lui și de Consiliul Superior al 
Agriculturii. La elaborarea lor 
s-a ținut seama de indicațiile 
privind pregătirea cadrelor de 
lucrători din agricultură, formu
late cu prilejul sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări Națio
nale din 27-30 aprilie 1962,

Manualul de agricultură pentru 
clasa a V-a cuprinde două părți : 
Solul și lucrările lui ți Cultura 
plantelor de cîmp, iar cel pen
tru clasa a VI-a cuprinde Hor
ticultura, în care intră cuno- 
știiuțe despre legumicultura, po
micultură și viticultură. Pregă
tirea elevilor în ceea ce privește 
cunoașterea problemelor agricul
turii va continua în clasele a
VII- a și a VIII-a, cînd li se vor 
preda zootehnia (clasa a VII-a), 
mecanizarea, electrificarea și 
chimizarea agriculturii și orga
nizarea întreprinderilor agricole 
socialiste (în clasa a VIII-a).

Manualele pentru clasele a V-a 
și a VI-a, care se află în pre
zent la Editura didactică și pe
dagogică, au fost alcătuite de co
lective de specialiști : cadre di
dactice din învățămîntul supe
rior și ingineri agronomi care

lucrează direct în producție. Co
respunzător numărului sporit de 
ore afectate pentru predarea 
problemelor agriculturii, manua
lele despre care vorbim cuprind 
un volum mult mai mare de 
cunoștințe față de manualele an
terioare. Conținutul noilor ma
nuale, conform cu programa a- 
nalitică, este expus la nivelul po
sibilităților de înțelegere ale ele
vilor. La alcătuirea lor s-a avut 
în vedere corelarea cu celelalte 
obiecte de învățămînt (cu Bota
nica, de exemplu).

O calitate importantă a noilor 
manuale o constituie faptul că 
au un accentuat caracter de uti
litate practică. Numeorase lecții 
au fost concepute după un anu
mit sistem de „rețetă“, putînd 
servi ea îndreptar foarte clar și 
precis pentru aplicarea în prac
tică a cunoștințelor teoretice. 
Utilitatea manualelor se lărgește 
ți prin aceea că indicațiile cu
prinse în lecții sînt raportate la 
condițiile diferențiate de climă și 
sol din regiunile țării.

Alcătuirea manualelor s-a fă
cut, de asemenea, ținîndu-se sea
ma de noile realizări ale știin
ței și practicii agricole. Noile 
manuale sînt ilustrate cu nume
roase desene.

In ceea ce privește tipărirea 
manualelor, interlocutorii noștri 
ne-au asigurat că editura se stră
duiește ca manualul pentru clasa 
a V-a să fie la timp la dispo
ziția elevilor, pînă la apariția 
celui de clasa a VI-a, elevii vor 
folosi broșura intitulată „Cultura 
plantelor de cîmp”, tipărită se
parat, broșură care cuprinde cu
noștințe ce vor trebui să fie în
sușite de elevii acestei clase în 
prima parte a anului țcolar, con
form planului de învățămînt.

GH. ȘOVU

Ro-

luni
co-

(Agerpres)
•-----«-----

La baza recoltelor mari 
— agrotehnica

Pentru asigurarea 
bazei furajere

Colectiviștii de la gospodăria 
„Progresul” din Făcăeni, regiunea 
București acordă o deosebită aten
ție dezvoltării sectorului zooteh
nic. Pentru cele 720 taurine, din
tre care 186 vaci cu lapte, pentru 
4 500 ovine, 1 100 porci și 27 000 
de păsări s-au asigurat și continuă 
să se asigure importante cantități 
de furaje. în acest scop s-au însă- 
mînțat în cultură dublă și cultură 
pură 268 hectare cu porumb pen
tru siloz. Pînă în prezent s-au în- 
silozat 2 200 tone de porumb fu
rajer și 30 tone de frunză de viță. 
De asemenea, s-au recoltat și con
servat 410 tone de fin In Balta Du
nării și diferite buruieni care ating 
cantitatea de 65 de tone. S-au mai 
adunat pînă acum 50 tone de vreji 
și frunze de legume iar la recolta
tul sfeclei de zahăr se vor însilo- 
za 140 tone de frunze. Toate aces
te cantități de frunze se mai com
pletează cu 50 de tone de frunze 
de sălci®

CONSTANTIN FRÏNCU
corespondent

Cartea

In excursie pe Criș
Zilele de 8 și 9 august 1962 

vor rămâne ca o amintire din
tre cele mai plăcute pentru 
numeroși pionieri din orașul 
Oradea. Urmând cursul apei 
Crișului, pionierii s-au îndrep
tat spre izvorul acestuia plnă 
la cascada și cabana Peștera. 
Seara, după o zi plină de plă
cute impresii ce le-au făcut 
frumusețile locurilor vizitate 
pionierii s-au strîns în jurul 
unui foc de tabără unde s-au 
întrecut 15 concurenți pentru 
titlul de „cel mai bun cîntă- 
reț al excursiei". Apoi s-au 
perindat recitatorii, între care 
cei mai buni s-au dovedit a 
fi pionierele Ghinea Georgeta, 
Ostvath Maria și Toth Ghi- 
zela.

Tov. Virgil Păcuraru, secre
tarul organizației de partid 
din comuna Vadu Crișului

le-a vorbit pionierilor despre 
istoricul locurilor vizitate de 
ei. Pionierii orădeni s-au întîl- 
nit de asemenea cu pionierii 
din comuna Semian-Marghita. 
A fost un prilej de mare bucu
rie. Mulți au legat între ei 
prietenii durabile. Cele două 
zile petrecute în această 
excursie au constituit un mi
nunat prilej 
cunoștințelor 
unei părți a 
triei noastre.

Expoziția 
artiștilor plastici 

amatori

(Urmare din pag. I)

AURORA

tehnică
în fabrica noastră

Comitetul U.T.M. 
și comitetul sin
dicatului, de la 

Fabrica de postav
Buhuși, în colaborare 
cu cabinetul tehnic, 
au organizat în acest 
an numeroase acțiuni 
menite să dezvolte la 
tineri dragostea pentru 
cartea tehnică. Astfel, 
în mod permanent se 
organizează simpozi
oane cu teme tehnice 
legate direct de pro
cesul de producție, 
prezentări a celor mai 
noi cărți tehnice de 
specialitate, expoziții 
de cărți etc.

De un deosebit a- 
jufor s-a dovedit car
tea tehnică în munca 
creatoare a inovatori-

lor. Astfel, tînărul fre
zor Florea Gheorghe, 
autor a cinci inovații 
este și un activ ci
titor al cărții tehnice. 
Studiind literatura de 
specialitate el a reali
zat de curînd un inge
nios dispozitiv de fre- 
zare.

La fel ca el și cei
lalți inovatori din fa
brică care în acest an 
au făcut peste 108 
propuneri de inovații 
ce aduc o econo
mie antecalculată de 
450.000 lei, sînt citi
tori pasionați ai bibli
otecii tehnice.

De asemenea, 
tea tehnică este 
sită cu succes în
ca noastră și în cadrul

cursurilor de ridicare a 
calificării. In baza bi
bliografiei primite, fie
care cursant studiază 
cărți tehnice privind 
cele mai moderne pro
cedee de muncă, în
vață să dea produse 
de cea mai bună ca
litate.

In urma acestor ac
țiuni, în prezent bi
blioteca noastră teh
nică care dispune de 
un fond de 26 000 de 
volume, numără în a- 
cest an peste 1 300 
de cititori dintre care 
mulți sînt tineri.

car 
folo- 
fabri-

A. PANA1TE 
N. CHIRIAC 
corespondenți 

voluntari

de îmbogățire a 
și de vizitare a 
frumuseților pa

ARDELEANU
profesoară

De cîteva zile, în localul Casei 
raionale de cultură din Tîrnăveni, 
a fost deschisă expoziția artiști
lor plastici amatori din localita
te. Sînt expuse aici 125 de pic
turi în ulei, acuarelă, desene, a- 
fișe, sculpturi ctc.

Expoziția este vizitată 
de numeroși oameni ai 
din Tîrnăveni, de elevii
denții care vizitează orașul în a- 
ceste zile de vacanță.

zilnic 
muncii 
și stu-

TOTH HARSANYI 
ALEXANDRU 

corespondent voluntar

planificate cu grîu vom face 
tot ansamblul de lucrări pe 
care l-am executat anul trecut 
pe cele 60 de hectare. Am fă
cut arături adinei, am oprit și 
am selecționat sămînță numai 
din acel soi care merge cel 
mai bine cu solul gospodăriei 
noastre colective. Se înțelege 
că în agrotehnică, nu-s retete 
fixe. Ca de altfel și îh alte ra
muri de producție. Urmărind 
pas cu pas noutățile și reco
mandările științei, vom folosi 
acele metode și vom aplica a- 
cele lucrări pe care le impun 
și condițiile de climă ce sur
vin pînă la strîngerea viitoa
rei recolte de grîu. In felul a- 
cesta credem că în anul viitor 
vom putea anunța : „Am ob
ținut producții de grîu mai 
bune ca în anul 1962“.

Duminică la Pîrtul Rece
Foto: FUNDULEA ELENA

Institutul pedagogic de 3 ani din Craiova
funcționează cu următoarele facultăți:

a) Facultatea 
romînă ;

b) Facultatea
grafie ;
Facultatea
agricole;
Facultatea
Facultatea
cunoștințe

de

de

0)

d)
e)

de

Filologie cu Secția limba și literatura

Istorie-Geografie cu Secția istorie-gee-

Șt. Naturale cu Secția șt. naturale și

de Matematică cu Secția matematică; 
de Fizică-Chimie cu Secția fizică, chimie și 
tehnieo-agricole.

Admiterea în anul I la toate facultățile se face pe bază 
de concurs, care va începe la 18 septembrie 1962.

Se pot prezenta la concursul de admitere toți cetățenii 
R.P.R. care îndeplinesc următoarele condiții:

— cei care au promovat examenul de maturitate al unei 
școli medii de cultură generală, examenul de diplomă al 
unei școli medii tehnice sau examenul de stat al unei școli 
pedagogice, au absolvit o facultate muncitorească sau o 
școală tehnică ce funcționează în condițiile Hotărîrii 
1434/1956 cu durata de studii de 4 ani. De asemenea se pot 
prezenta la concursul de admitere absolvenții cu examen de 
bacalaureat ai fostelor licee teoretice, industriale sau co
merciale, precum și absolvenții cu diplomă (certificat) ai 
altor școli care au fost echivalate de Ministerul Învățămîn
tului cu școala medie avînd dreptul de a continua studiile 
in învățămîntul superior ;

— absolvenții din anii precedenți ai școlilor medii tehnice, 
ai școlilor medii tehnice cu durata de 4 ani care funcțio
nează în condițiile Hotărîrii nr. 1434/1956, ai școlilor peda- 
gogioe, se pot prezenta la concursul de admitere la învăță
mîntul de zi dacă prezintă adeverințe eliberate de între
prinderi sau de comitetele executive ale sfaturilor popu
lare din care să rezulte că au efectuat stagiul de 3 ani în 
producție, conform prevederilor Decretului nr. 180/1950.

înscrierile pentru concursul de admitere la Institutul Pe
dagogic de 3 ani se fac prin sfaturile populare pentru con
cursul de burse și prin secretariatul Institutului pentru con
cursul general.

Probele concursului de admitere sînt următoarele:
a) Facultatea de Filologie (Secția limba și literatura ro- 

mină)
— Limba și literatura romînă — scris și oral;
— Istoria R.P.R. — scris și oral

Total 4 probe
b) Facultatea de Istorie-Geografie : 

—- Istoria R.P.R. — scris și oral
— Geografie fizică și economică a R.P.R. — scris și oral:
— Socialism științific — oral.

Total 5 probe.
c) Facultatea de Matematică :

— Aritmetică, algebră, 
țial — scris și oral 

— Geometrie plană, în 
— Fizică — oral.

Total 4 probe.
d) Facultatea de Științe

— Științe naturale (bazele darwinismului, botanică și 
zoologie) — scris și oral ;

—- Anatomia și fiziologia omului — scris ;
— Chimie — oral.

Total 4 probe.
e) Facultatea de Fizică-Chimie:

— Matematică — scris și oral ;
— Fizică — oral;
— Chimie — oral.

Total 4 probe.
Informații suplimentare pentru toate facultățile se pot 

obține de la Secretariatul Institutului din Craiova, calea 
București nr. 265, telefon 44.72.

trigonometrie și calcul diferen-
»
spațiu și analitică — scris ;

Naturale :



Tratativele pentru dezarmare 
de la Geneva

ASEMENEA LUI SANDINO

GENEVA 3 (Agerpres). — 
La cele două ședințe plenare 
din dimineața și după-amiaza 
zilei de 3 septembrie ale Co
mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, vorbitorii au 
acordat o mare atenție pro
blemei încetării experiențelor 
nucleare.

Reprezentanții Birmaniei, E- 
tiopiei și Indiei ca și ceilalți 
autori ai memorandumului ce
lor opt țări, care au luat cu- 
vîntul la ședințele precedente, 
au subliniat că acest memo
randum deschide calea spre 
obținerea unui acord cu pri
vire la încetarea tuturor ex
ploziilor nucleare. în cuvîn- 
tarea sa, reprezentantul S.U.A, 
Dean, susținînd așa-numitele 
propuneri „noi“ prezentate de 
S.U.A. și Anglia la 27 august 
n-a făcut altceva decît să re
pete vechi argumente.

Reprezentantul sovietic a 
arătat că în cele 18 luni care 
au trecut de la propunerile 
S.U.A. și Angliei din 18 apri
lie 1961, a devenit pe deplin 
evident că pentru verificarea 
riguroasă a înfăptuirii obliga
țiilor privind încetarea expe
riențelor nucleare nu este ne
voie nici de o organizație in
ternațională de control compli
cată, nici de un sistem de po
sturi internaționale, nici de 
inspecție internațională obli
gatorie la fața locului, ci sînt 
cu totul suficiente mijloacele 
naționale de detectare. Cu toa
te acestea, „noile“ prouneri a- 
mericane nu fac decît să re
pete cererile neîntemeiate de 
control internațional din ve
chile propuneri americane.

Nu se poate să nu ajungi 
la concluzia că proiectul de

Un mare miting al partizanilor 
dezarmării nucleare din Anglia

Șo-majaS ân rândurile 

taneretuSui britanic
BLACKPOOL 3 (Agerpres). — 

La 2 septembrie, în ajunul des
chiderii Congresului anual al 
Congresului sindicatelor britani
ce, la Blackpool a avut loc un 
mare miting al partizanilor de
zarmării nucleare a Angliei. Cei 
care au luat cuvîntul la miting 
au îndemnat Congresul sindica
telor britanice să ia o poziție 
fermă împotriva cursei înarmă
rilor nucleare, împotriva trans
formării țării într-o bază nuclea
ră a S.U.A. Președintele filialei 
din Walles-ul de sud a sindica
tului național al minerilor a sub
liniat că lupta împotriva cursei 
înarmărilor nucleare este în mo
mentul de față principala sarci
nă a clasei muncitoare din An' 
glia. El a declarat că numai uni
tatea clasei muncitoare poate 
preîntîmpina o catastrofă nu
cleară.

Secretarul general al sindicatu
lui salariaților administrativi, 
specialiștilor tehnicieni și perso
nalului de control a arătat tota
la lipsă de sens a cursei înarmă
rilor nucleare. El a subliniat că 
deși Anglia a cheltuit 5 miliar
de de lire sterline pentru avioa

Uzita in II. R. S. S. a unei delegații 
a conducerii naționale a 0.R.L 

din Cuba
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 2 septembrie 
a fost dat publicității la Moscova 
comunicatul oficial cu privire la 
vizita în U.R.S.S. a unei delegații 
a conducerii naționale a organiza
țiilor revoluționare integrate din 
Cuba. In comunicat se arată că, 
în timpul convorbirii dintre Er
nesto Guevara și Emilio Aragones, 
membri ai acestei delegații, și 
Nikita Hrușciov, a avut loc un 
schimb de păreri într-o serie de 
probleme infernafionale, precum și 
în problemele întăririi continue a 
relațiilor de prietenie și frățești 
dintre U.R.S.S. și Cuba.

In comunicat se spune, de ase
menea : „In timpul vizitei în 
U.R.S.S. a lui Ernesto Guevara și 
Emilio Aragones a avut loc, de a- 
semenea, un schimb de păreri în 
legătură cu amenințările cercurilor

Ravagiile cutremurului 
de pămînt din Iran

TEHERAN 3 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de 
presă străine, în urma celui mai 
puternic cutremur din întreaga 
istorie a Iranului, care a avut 
loc în noaptea de 1 spre 2 sep
tembrie, în perimetrul situat în
tre orașele Kazvin, Ilamadan și 
Save, la aproximativ 160 km vest 
de capitala Iranului, au fost dis
truse peste 50 de localități. Au 
avut de suferit deosebit de mult 
satele din apropierea orașului 
'Pakistan. In timp de un minut cu
tremurul a distrus aici 75 de sate. 
In satul Asian au dispărut fără 
urmă aproape 800 de oameni. In 
apropiere de orașul Hamadan a 
fost șters de pe fața pămîntului 
satul Djavik cu o populație de 
4 000 de locuitori.

Traficul feroviar la vest de Te
heran este întrerupt. O serie de 
clădiri din Teheran au fost ava
riate.

SI

„Tratat cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare în 
toate mediile“ nu corespunde 
de fel nici spiritului, nici lite
rei memorandumului celor 8 
țări, a spus V. V. Kuznețov. 
De aceea delegația sovietică 
declară cu toată claritatea că 
acest proiect nu poate să stea 
la baza tratativelor în pro
blema încetării tuturor expe
riențelor nucleare.

Ocupîndu-se de propunerea 
anglo-americană cu privire la 
încheierea unui acord limitat, 
care să prevadă încetarea 
experiențelor cu arma nuclea
ră în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, V. V. Kuz
nețov a spus:

în condițiile care s-au creat 
în momentul de față, Uniunea 
Sovietică se declară gata să 
vină în întîmpinarea puterilor 
occidentale și să încheie în 
faza actuală un acord cu pri
vire la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, 
în Cosmos și sub apă. în ceea 
ce privește exploziile nucleare 
subterane, trebuie să se ajun
gă la o înțelegere pentru con
tinuarea tratativelor în acea
stă problemă. Se înțelege de 
la sine că în timp ce vor con
tinua tratativele cu privire la 
încheierea unui acord referi
tor la condițiile interzicerii și 
a experiențelor subterane, sta
tele vor trebui să se abțină 
de la efectuarea experiențelor 
nucleare sub pămînt și să-și 
asume o obligație corespun
zătoare. Se poate spune 
cît se poate de limpede că 
dacă, după realizarea unei 
înțelegeri cu privire la inter-

ne și alt armament, dintre care 
800 milioane lire sterline pentru 
rachete, capacitatea ei de apăra
re este astăzi mai slabă decît 
orieînd. El a relevat situația pe
riculoasă creată în Berlinul oc
cidental și a declarat că forțele 
întunecate din Germania occi
dentală și din alte țări caută să 
înrăutățească și mai mult acea
stă situație. în aplauzele celor 
prezenți, el a declarat că po
porul englez nu intenționează să 
lupte din cauza Berlinului occi
dental. Cu cît Berlinul occiden
tal va deveni mai repede un o- 
raș liber, demilitarizat, cu atît 
va fi mai bine pentru securitatea 
Angliei.

înainte de miting, partizanii 
dezarmării nucleare au de
monstrat pe cheiul orașului 
Blackpool. Participanții la de
monstrație, care se desfășura pe 
o distanță de aproape un kilo
metru, purtau pancarte pe care 
se putea citi : „Nu — războiului 
nuclear", „Jos bomba nucleară“, 
„Anglia trebuie să iasă din 
N.A.T.O.“, „Afară cu rachetele 
„Polaris" și armele nucleare de 
pe pămîntul englez !“.

agresive imperialiste împotriva 
Cubei. Guvernul Republicii Cuba 
s-a adresat în legătură cu aceste 
amenințări guvernului sovietic, cu 
rugămintea de a-i acorda ajutor 
în armament și specialiști în ve
derea instruirii militarilor cubani. 
Guvernul sovietic a tratat cu a- 
tenție această rugăminte a guver
nului Cubei și s-a ajuns la un a- 
cord în această problemă. Atît 
timp cît există aceste amenințări 
din partea cercurilor sus-amintife 
față de Cuba, Republica Cuba are 
toate motivele să ia măsurile ne
cesare pentru asigurarea securită
ții sale și apărarea suveranității și 
independenței sale, iar toți prie
tenii adevărați ai Cubei au tot 
dreptul să răspundă la această ce
rere legitimă“.

Reprezentanții Cubei au sosit 
în U.R.S.S. la 27 august, și la 2 
septembrie au plecat spre patrie.

Oamenii care au vizitat regiu
nea calamității relatează că dea
supra acestei regiuni se înalță un 
nor de praf care amintește un 
tablou asemănător cu cel după 
un puternic bombardament. Mii 
de oameni disperați își caută 
printre dărîmături familiile.

★
TEHERAN 3 (Agerpres). — 

Potrivit ultimelor date oficia
le, numărul victimelor de pe 
urma cutremurului din Iran 
depășește 20.000 de oameni.

La spitalele arhipline din 
Teheran continuă să fie trans
portați răniți, care sînt insta
lați pe jos, în culoare și în 
încăperi de serviciu.

Agențiile de presă anunță 
că la 3 septembrie în regiunea 
Hamadan, la 400 km vest de 
Teheran, a avut loc un nou 
cutremur. Nu este încă cunos
cută intensitatea acestuia. 

zicerea experiențelor în at
mosferă, în Cosmos și sub 
apă, s-ar continua totuși 
experiențele nucleare sub
terane, popoarele nu ar înțe
lege o asemenea rezolvare a 
problemei. într-adevăr, acea
stă soluție nu ar pune capăt 
cursei înarmărilor nucleare, 
ci, dimpotrivă, ar crea, oare
cum, o motivare legitimă pen
tru continuarea acestei curse 
cu folosirea exploziilor nuclea
re pentru experimentarea ce
lor mai noi tipuri de arme 
nucleare.

Șeful delegației sovietice a 
spus în încheiere că, dacă 
S.U.A. și Marea Britanie in
tenționează cu seriozitate, ca 
și U.R.S.S., să pună capăt ex
ploziilor nucleare, se va putea 
într-un timp foarte scurt, a- 
junge la un acord acceptabil 
pentru cele două părți cu pri
vire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară în at
mosferă, în Cosmos și sub 
apă și se vor putea înțelege 
în problema încetării explozii
lor nucleare sub pămînt. în 
acest caz se vor deschide 
bune perspective. Delegația 
sovietică este dispusă ca și pe 
viitor să contribuie pe toate 
căile la succesul unor aseme
nea tratative.

La ședință a luat, de ase
menea, cuvîntul reprezentan
tul R.P. Romîne, Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe care a pre
cizat încă o dată poziția ță
rii noastre în problema inter
zicerii experiențelor nucleare 
pe toate mediile, pentru tot- 
deuna.

„Calul troian“ în versiunea moderiă a S.U.A...
Desen de V. VASILIU

Evenimentele din Algeria
ALGER 3 (Agerpres). — Po

trivit datelor oficiale, 38 de 
persoane au fost rănite în Cas- 
bah (cartierul musulman al 
Algerului) ca rezultat al unui 
puternic schimb de focuri în
tre partizanii lui Youssef 
Saadi, fost comandant al car
tierului Casbah, care sprijină 
Biroul Politic al F.L.N., și sol
dații districtului militar 4.

★
Luînd cuvîntul la 3 septem

brie la Oran la o conferință de 
presă, Ahmed Ben Bella, 
membru al Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Națio
nală și vicepreședinte al Gu
vernului Provizoriu al Repu
blicii Algeria, a declarat că 
unitățile Armatei de eliberare 
națională au primit ordinul de 
a înainta spre Alger. „Dacă se 
va încerca prin forță să se îm

0 declarație a președintelui Mexicului
C/UDAD DE MEXICO 2 (Ager

pres). — La 1 septembrie s-a des
chis sesiunea ordinară a Congre
sului mexican. Președintele repu
blicii, Lopez Mateos, care a luat 
cuvîntul la prima ședință, a vor
bit pe larg despre problemele 
politicii externe a țării.

Președintele a declarat că Me

Deschiderea Tîrgului 
internațional de la Salonic

SALONIC 3 (Agerpres). — 
La 1 septembrie 1962 a avut 
loc deschiderea Tîrgului in
ternațional de la Salonic, la 
care țara noastră participă cu 
un pavilion general. La 2 sep
tembrie pavilionul R. P. Ro
mîne la acest tîrg a fost vizi
tat de ministrul comerțului 
Pipinelis, ministrul industriei 
Zisakis, ministrul Greciei de 
Nord Manetis, secretarul ge
neral în Ministerul Comerțu
lui, Mavritis și de către pre
ședintele tîrgului Salonic 
Gheorghiades.

Oaspeții au fost primiți de 
Tudor Jianu. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P.

REDACȚIA ți ADMINISTRAȚIA! București. Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“,

La Combinatul metalurgic „Ost“ din Eisenhuttensfadt, (R. D. Ger
mană) s-a construit în timpul record da 40 de zile un nou furnal 

ulframodern.

Ședință
BUDAPESTA 3 (Agerpres) 

— între 27 și 30 august 1S62 
a avut loc la Budapesta a 
Xll-a ședință extraordinară a 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru metalurgia neferoasă.

La ședință au luat parte de
legațiile : R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, 
R.P. Ungară, U.R.S.S., țări 
membre ale C.A.E.R.

La ședință a mai luat parte, 
în calitate de observator, re
prezentantul R.D. Vietnam.

Comisia a examinat proble- 

piedice înaintarea noastră, a 
declarat el, nu ne vom schim
ba hotărîrea și nu vom da 
înapoi în fața forței“. Conside
răm că acționăm în conformi
tate cu dreptul nostru. Ben 
Bella a subliniat că trupele 
districtelor militare 6, 1 și 5 
au primit ordinul de a intra 
în capitală. Biroul Politic al 
Frontului de Eliberare Națio
nală consideră drept principa
la sa sarcină să lichideze a- 
narhia și haosul care domnesc 
astăzi în capitala Algeriei.

Potrivit informațiilor parve
nite la Alger, la 3 septembrie, 
ora 14,30 (ora locală), trupele 
districtului militar 6 au intrat 
fără luptă în orașul Boghari, 
situat la 176 km sud de Al
ger. Trupele districtului mili
tar 6 își continuă înaintarea 
și, potrivit Informațiilor trans
mise din Boghari, detașamen
tele lor de avangardă se află

xicul urmărește „respectarea prin
cipiilor neamestecului și autode
terminării popoarelor, năzuiește 
spre progres economic, dreptate 
socială și înțelegere între țări“.

Președintele a acordat o mare 
atenție relațiilor cu Cuba. „Rela
țiile noastre cu Cuba, a declarat 
el, sînt absolut normale.

Romîne la Atena, Ion Crico- 
veanu, șeful Agenției economi
ce R.P.R. la Atena și Vrabie 
Nicolae, directorul pavilionu
lui R.P.R. la tîrgul de la Sa
lonic.

Personalitățile elene au sem
nat în cartea de aur a pavi
lionului R.P.R., exprimînd fe
licitări pentru reușita pavilio
nului : „Sînt foarte bucuros 
că am avut prilejul să vizitez 
pavilionul R.P.R. care mi-a 
dat posibilitatea de a constata 
progresele însemnate obținute 
de țara dv.” — a scris în 
cartea de aur a pavilionului 
R.P.R. ministrul comerțului 
Greciei, Pipinelis.

C. A. E. R.
me de primă urgență ale co
laborării în domeniul meta
lurgiei neferoase, ce decurg 
din hotărîrile celei de-a 
XVI-a sesiuni extraordinare 
a Consiliului și a primei șe
dințe a Comitetului executiv 
al C.A.E.R.

Au fost discutate, de ase
menea, unele probleme orga
nizatorice si s-a aprobat 
planul de lucru pe perioada 
următoare.

Ședința Comisiei a decurs 
în spiritul unității, prieteniei 
și colaborării frățești.

de pe acum în regiunea Cham- 
plain' la 80 km de Alger.

★
Conform știrilor primite din 

Alger. în seara zilei de 3 sep
tembrie trupele districtului 
militar 4 au părăsit Casbah 
(partea cea mai populată a 
capitalei algeriene), care în 
momentul de față este contro
lat în întregime de partizanii 
Biroului Politic al Frontului 
de Eliberare Națională, sub 
comanda lui Youssef Saadi.

PNOM PENH. Guvernul 
englez a respins propunerea 
șefului statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk, de 
a se convoca o conferință in
ternațională, cu participarea 
țărilor care au luat parte la 
conferința de la Geneva in 
problema laoțiană, pentru a 
recunoaște și garanta neutra
litatea și integritatea terito
rială a Cambodgiei.

DJAKARTA. — Parlamentul 
indonezian a aprobat in una
nimitate la 1 septembrie acor
dul cu privire la Irianul de 
vest încheiat la 15 august în. 
tre Indonezia și Olanda. In re
zoluția adoptată, parlamentul 
își exprimă deplina încredere 
in politica promovată de pre
ședintele Sukarno și face apel 
Ia poporul indonezian să-și în
tărească unitatea.

HANOI. Postul de radio al 
patrioților sud-vietnamezi „E- 
liberarea” transmite că în 
prima parte a acestui an peste 
un milion de sud-vietnamezi 
au luat parte Ia diverse for
me ale luptei împotriva dicta
turii ngodinhdiemiste.

MOSCOVA 3. Coresponden
tul Agerpres transmite : în 
seara zilei de 2 septembrie, în 
parcul Izmailovo a avut Ioc o 
manifestare închinată priete
niei sovieto-romîne, organizată 
de Consiliul de conducere al 
Asociației de prietenie sovie
to-romîne. Inginerul chimist 
Boris Dratva, care ne-a vizi
tat recent țara, a făcut o ex-

■
 e colina umbroasă 

de la marginea o- 
roșului Managua, 
capitala statului Ni
caragua, se găsesc

trei palate somp
tuoase cu trei tur

nuri ca ale unei fortărețe ce sînt 
legate între ele printr-o rețea te
lefonică specială. Aici stau „stă- 
pinii". Unul aparține președin
telui Luis Somoza, în celălalt se 
află reședința comandantului su
prem al armatei și poliției, Anas
tasia Somoza, iar în cel de-al 
treilea se află ambasada ameri
cană. Aceste clădiri ce domină 
orașul sînt păzite cu strășnicie 
de soldați cu căști de oțel și arme 
ultramoderne, gata în orice cli
pă să ciuruiască cu gloanțe pe 
oricine ar nesocoti opreliștile și 
s-ar apropia fără învoire de in
trările lor. Soldații aparțin așa- 
zisei „gărzi naționale" instruită 
de ofițeri formați la West-Point 
(Academia militară din S.U.A.). 
Faptul nu miră pe nimeni. Ni
caragua este un stat care, la 
drept vorbind, aparține unei sin
gure familii — familiei dictato
rului Somoza, care își exercită 
dominația cu ajutorul armatei, 
poliției și al... S.U.A.

Alături de întregul popor, ti
neretul din această țară luptă 
împotriva dictaturii instaurată 
cu aproape 30 de ani în urmă, 
în 1929, Sandino, un tînăr deve
nit eroul național al acestui po
por, a început lupta în părțile 
muntoase din nordul țării împo
triva dominației S.U.A. Vestea 
despre luptele de partizani care 
au durat cinci ani de zile, despre 
bravura și eroismul lui Sandino 
și al tinerilor lui tovarăși de 
arme, a trecut dincolo de grani
țele țării, devenind un simbol al 
luptei de eliberare a popoarelor 
Americii Latine. în cele din 
urmă Sandino a fost ucis mișe
lește. Ambasadorul S.U.A. a fost 
acela care l-a plătit pe criminal...

Cu ajutorul S.U.A., acum trei 
decenii Somoza a preluat pu
terea. Din primele zile el a in
staurat o crîncenă teroare. Urît 
de întregul popor, Somoza a fost 
unealta care a aservit interesele 
țării sale imperialiștilor ameri

„Ce nu este în regulă cu ado
lescenții din Anglia ?“ este 
titlul unei anchete întreprinse 
de ziarul „Daily Worker" în 
legătură cu răspîndirea șoma
jului în rîndul tineretului bri
tanic.

Ancheta ziarului a început 
în regiunea Sutiderland, cen
tru al industriei navale din 
Anglia. Aici, scrie ziarul, vo
lumul lucrărilor a atins cel 
mai scăzut nivel din ultimii 17 
ani și numeroși muncitori nu 
au de lucru. Lor li se adaugă 
un mare număr de tineri care 
au absolvit cursurile școlare și 
care, de săptămîni de zile, 
după cum scrie ziarul, sînt în 
imposibilitate de a-și ciștiga 
existența.

„Aceștia sînt însă numai o 
parte dintre miile de tineri și 
tinere din întreaga Anglie care 
merg de la o întreprindere la 
alta fără a găsi de lucru și care 
au în fața lor perspectivele șo
majului. fără a putea benefi
cia cel puțin de ajutoarele de 
șomaj“ — scrie ziarul. Ziarul 
citează în acest sens regiunea 
metalurgică Tees de pe valea

TURCIA: Pentru ca fiul unui șomer 
să poată învăța...

Zilele acestea ziarele din lz- 
mir au publicat un anunț 
prin care Mahmud Okgel 

face cunoscut că își vinde ochii. 
Oare ce l-a putut determina să 
facă acest gest disperat ?

Mahmud Okgel are un fiu de 
șapte ani pe care vrea să-l dea

punere despre dezvoltarea in
dustriei chimice în R. P. Ro
mînă. precum și despre avîn- 
tul altor ramuri ale economiei 
naționale a țării noastre.

A luat, de asemenea, cuvîn
tul Gh. Colț, secretar al am
basadei R. P. Romîne la Mos
cova.

PARIS. — Ziarul „Libera, 
tion“ scrie că începînd din a- 
nul 1932 la Paris nu s-a mai 
construit nici un spital.

VARȘOVIA. — între 28 au
gust și 1 septembrie a avut 
loc la Varșovia cel de-al 7-lea 
Congres al Federației Interna
ționale a Ziariștilor și Scriito
rilor din domeniul turismului 
(F.I.J.E.T.) la care au partici
pat 70 de delegați din peste 20 
de țări, printre care și o dele
gației din R. P. Romînă.

MOSCOVA. — La 3 septem. 
brie, la Moscova și-a încheiat 
lucrările conferința științifică 
a oamenilor de știință dintr-o 
serie de țări din Europa, 
Asia și America, la care au 
fost discutate probleme ale 
capitalismului contemporan.

în ședința de închidere au 
luat cuvîntul Yonehara (Japo. 
nia), T. Postolache (R. P. Ro
mînă) și V. Martînov (U.R.S.S.).

BUDAPESTA. — La 1 sep
tembrie a avut loc inaugu
rarea celei de-a 64-a expozi
ții agricole de la Budapesta. 
După inaugurare, expoziția a 
fost vizitată de membri ai Gu
vernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, și ai 

cani, menținîndu-se la putere 
prin oprimarea sălbatică a ori
căror acte de opoziție mani
festate împotriva lui, tero- 
rizînd, schingiuind și ucigînd 
mișelește. Ca urmare a fărădele
gilor săvîrșite de el, Somoza a 
fost omorît la 19 septembrie 1956 
de un student. Atunci, cu ajuto
rul trupelor S.U.A., cercurile cele 
mai reacționare ale țării au in
tensificat la maximum teroarea 
și represiunile sîngeroase pentru 
a stăvili valul revoluționar ce a 
cuprins țara. în acest fel, fiul lui 
Somoza a reușit să ia locul tată
lui său. El s-a dovedit un conti
nuator al politicii antidemocra
tice dictatoriale. Ajutorul pe care 
l-a primit din partea S.U.A. a 
fost plătit cu vîrf și îndesat. Ca 
urmare, monopolurile americane

Lupta tinerilor patrioți
din Nicaragua

și-au consolidat și mai mult po
zițiile, sfera lor de control asu
pra economiei țării s-a lărgit și 
mai mult, nivelul de viață al 
populației a scăzut și scade me
reu.

Alături de întregul popor din 
Nicaragua, ale cărui acțiuni po
litice devin pe zi ce trece tot 
mai puternice, mai organizate, 
tineretul aduce o contribuție efi
cientă la lupta împotriva dicta
turii, pentru democrație, pentru 
condiții mai bune de viață, de 
studiu.

Numărul demonstrațiilor și 
amploarea acestora se intensifi
că pe măsura organizării și a 
întăririi solidarității dintre tine
retul muncitor, studios și tinerii 
din celelalte țări ale lumii. La 
aceste demonstrații ale tineretu
lui, Somoza a răspuns ordonind 
„gărzii naționale" să deschidă fo
cul și să ucidă fără milă. Mulți 
studenți și mulți tineri au înro
șit cu sîngele lor caldarîmul stră
zilor din principalele orașe ale 
țării și mai mulți au fost întem
nițați, schingiuiți în închisorile 
dictatorului. Nu puțini și-au gă-

rîului Tees, centrele miniere 
Durham, Wales de sud, Nort
humberland. sau Scoția, sau 
centrele comerciale de pe coas
ta de nord-est a țării. „Chiar 
și în așa-numitele regiuni 
prospere din Yorkshire și 
Midlends, numeroși tineri tre
buie să-și înceapă viața de 
muncitori în rîndurile șomeri
lor sau ale celor care caută 
disperați de lucru. La Liver
pool, de exemplu, numărul ti
nerilor de 17 ani care nu au 
de lucru a atins acum un re
cord pentru ultimii 22 de ani".

Ziarul citează în legătură cu 
aceasta o declarație a secreta
rului național al Ligii tinere
tului comunist din Marea Bri- 
tanie, Reid, care atrage aten
ția asupra acestei situații alar
mante Și cere guvernului să ia 
măsuri concrete pentru rezol
varea acestei probleme. 
„Cercurile patronale și-au ară
tat indiferența și neputința în 
fața acestei situații. Sindica
tele, organizațiile de masă și 
de tineret trebuie să se preo
cupe de această problemă" se 
spune în această declarație.

la școală. Dar pentru aceasta tre
buie bani, bani pe care în zadar 
a încercat să-i cîștige căutînd 
luni de zile de lucru. El și-a 
pierdut orice speranță și nu i-a 
rămas decît să-și vîndă ultimul 
său bun, lumina ochilor.

conducerii Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, în 
frunte cu tovarășul Janoș Ra
dar, de delegațiile străine a- 
flate la Budapesta, printre 
care delegația romînă condu
să de tov. Petre Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii. Țara 
noastră participă la această 
expoziție-tîrg cu un pavilion 
de mașini agricole.

MOSCOVA. — TASS trans
mite : La 3 septembrie, Frol 
Kozlov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a avut o întrevedere 
cu Maurice Thorez, secretar 
general al Partidului Comu
nist Francez, care se află la 
odihnă în Uniunea Sovietică.

HANOI. — Cu prilejul ce
lei de-a 17-a aniversări a pro
clamării R.D. Vietnam, la Ha
noi a avut loc, la 2 septem
brie, o mare paradă militară 
și o demonstrație a oamenilor 
muncii.

PRAGA. — Agenția Ceteka 
anunță că la 2 septembrie, 
după o vizită oficială de două 
zile, U Thant, secretarul gene
ral provizoriu al O.N.U., a pă
răsit Praga, pierind spre Vie- 
na.

LONDRA. — La 3 septem
brie și-a început lucrările la 
Londra cea de-a 10-a confe
rință Pugwash. La lucrările 
ei care se vor desfășura sub 
lozinca „Problemele interna
ționale și răspunderea care re
vine oamenilor de știință“ vor 

sit moartea între zidurile ume
de ale camerelor de tortură...

Represiunile îndreptate împo
triva tinerilor patrioți urmăreau 
intimidarea tineretului, astfel 
îneît acesta să renunțe la luptă. 
Somoza s-a înșelat. Tinerii n-au 
capitulat în fața samavolniciilor 
și a terorii. Ei și-au organizat 
mai bine rîndurile și, alături de 
întregul popor, au continuat să 
lupte cu dîrzenie sporită în po
fida legilor marțiale, a stării ex
cepționale, a exilărilor.

O nouă etapă a luptei a în
ceput. Numeroși tineri patrioți 
au plecat în munți unde au in
trat în rîndul detașamentelor pa
triotice ce luptă împotriva tru
pelor lui Somoza. Zi de zi numă
rul acestor tineri crește. Azi, ei 
luptă pentru aceeași cauză, cu a- 
ceeași hotărîre și vitejie ca și 
Sandino.

Exemplul eroicei Cube însufle
țește la luptă împotriva dictatu
rii și a imperialismului ameri
can. Poziția dictaturii lui Somo
za se șubrezește neîncetat. Mase
le muncitoare organizează greve 
de amploare crescîndă. Este ca
zul recentei greve generale care 
a paralizat întreaga activitate a 
capitalei țării, Managua, grevă 
organizată în semn de protest 
împotriva sporirii prețurilor pro
duselor petroliere de către mo
nopolurile nord-americane. Este 
semnificativ faptul că în fața 
amploarei pe care au luat-o va
lurile de greve, regimul dictato
rial al lui Somoza a fost nevoit 
să decreteze „starea de asediu". 
Poporul din Nicaragua e hotărît 
să doboare jugul dictaturii, u- 
nealtă a monopolurilor din S.U.A. 
Soarta lui Somoza nu se va deo
sebi de cea a lui Batista și a lui 
Jimenez...

GH. CHIDU

S.U.A.: Nou! an 

școlar sub sesnnnl 

Ku-Klux-Klanului...

Deschiderea anului școlar — 
care va avea loc in cursul 
acestei săptămîni — este 

salutată în S.U.A. de bandele ra
siste ale Ku-Klux-KIanului prin in
tensificarea acfiunilor lor huliga
nice împotriva lichidării segrega
ției în școli. In peste 14 orașe din 
statul Louisiana, în sudul S.U.A., 
rasiștii americani au aprins cruci 
uriașe în fa)a școlilor și localurilor 
publice în semn de protest împo
triva integrării rasiale în învăjă- 
mînt și ca „avertisment“ adresat 
celor ce o susjin.

După cum reiese dinfr-o tele
gramă transmisă de agenția Asso
ciated Press, această activitate 
criminală are ca scop să dez
mintă impresia că grupările ra
siste din sudul S.U.A., la activul 
cărora se înscriu numeroase crime 
odioase, pierd rapid din posibili
tatea lor de a teroriza populația. 
Autoritățile nu au luat nici un fel 
de măsuri împotriva făptașilor,

S.U.A.: „Concurs muzical“ 
la Universitatea 

din statul 
Virginia de vest...

Ziarul „Le Monde" rela
tează că 3 000 de stu
denți de la Universita

tea din Statul Virginia de 
vest au participat pe echipe 
la un „concurs muzical“ pe 
cit de „original" pe atît de 
absurd. Obiectul concursului: 
sfărîmarea unui pian în așchii 
cît mai mici. O altă condiție 
a concursului a fost viteza în 
execuție. La acest capitol una 
din echipele participante a 
obținut un rezultat nesperat 
de bun : pianul a fost făcut 
țăndări în timpul record de 
17 minute și 30 de secunde.

participa aproximativ 200 de 
reprezentanți din 38 de țări 
ale lumii. Din R.P. Romînă 
participă la lucrări, acad Ho- 
ria Hulubei. Cu prilejul des
chiderii lucrărilor au fost ci
tite mesajele de salut adresa
te de șefii guvernelor U.R.S.S., 
Angliei, S.U.A., Indiei și altor 
țări precum și de secretarul 
general provizoriu al O.N.U., 
U Thant.

Participanții la conferință 
au întîmpinat cu aplauze a- 
ceste mesaje.

LEIPZIG. — La 2 septem
brie s-a inaugurat Tîrgul in
ternațional de toamnă de Ia 
Leipzig pe anul 1962. La inau
gurarea Tîrgului internațional 
de toamnă de Ia Leipzig a 
participat și o delegație romî
nă condusă de Nicolae Boz- 
dog, adjunct al ministrului 
comerțului interior.

NEW YORK. — La 2 sep
tembrie și-a încheiat lucrările 
Congresul de istorie și filozo
fia științelor, care a avut loc 
la Ithaca (S.U.A.). La acest 
congres acad. Athanase Joja, 
președintele Academiei R. P. 
Romîne, a prezentat comuni
carea : „Principiul identității 
concrete ca bază logică a 
științei“; acad. C. I. Gulian, 
director al Institutului de fi
lozofie al Academiei R. P. Ro
mîne a prezentat comunicarea 
„Unele probleme de metodolo
gie a științelor'.

La acest congres (ara noa
stră a fost aleasă în două co
misii permanente.

--------------------ra


