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Au îndeplinit planul

pe primele trei trimestre

ale anului

au realizat de la 
anului, peste plan, 
de 3 milioane lei e-
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Furnaliștii de la Uzinele 
siderurgice „Victoria" din 
lan au realizat cu 23 de 
înainte de termen planul 
producție pe primele 3 
mestre ale anului. Acest 
ces se datorește îndeplinirii 
lună de lună a tuturor indi
catorilor planului, ca urmare 
a prelungirii duratei de func
ționare a furnalelor între re
parații și a perfecționării 
procesului de elaborare a 
fontei. O realizare importantă 
a furnaliștilor de aici o con
stituie reducerea procentului 
de fontă declasată în medie 
cu aproximativ 40 Ia sută față 
de prevederi. De asemenea, ca 
rezultat al aplicării inițiativei

Ca- 
zile 

de 
tri- 

suc-

„să lucrăm o zi pe lună nu
mai cu cocs economisit", cit și 
a altor măsuri, furnaliștii de 
la Calan 
începutul 
mai mult 
conomii.

(Agerpres)

a

Maistrul losif Engi din secția 
de mașini de la IPROFIL „23 
August“ din Tg. Mureș, este 
un bun sfătuitor și prieten al 
tineretului, lafă-l în fotografie 
explicîndu-i tînărului Haidu 
Vilmas funcționarea unei noi 
mașini instalate de curînd în 

secție.
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CALITATEA PRODUSELOR - 
RĂSPUNDERE A ÎNTREGULUI

COLECTIV
vem în față regiș- 
trul de 'teclamațir 
și sugestii al în
treprinderii de pie
lărie ' ' 
minte 
Bălcescu“

pitală. Primele file care au 
specificația „trimestrul 1“, sînt 
scrise înghesuit, de la un ca
păt la altul. Celelalte sînt a- 
proape curate.

Ce se spune în primul ca
pitol despre „marca fabricii“ ? 
„Refuzăm încă un lot de pan
tofi balerini pentru femei, de
oarece au pronunțate tăieturi 
ale pielei pe conturul carîm- 
bului... tăieturi în regiunea 
bombeului și a ștaifului“. „în
călțămintea galoșată pentru 
femei este un sortiment ce
rut, dar fermoarele se defec
tează în foarte scurt timp de 
la folosire... Se constată dife
rențe de înălțime la carîmbi, 
la tocuri“. Reclamațiile la a- 
dresa sortimentelor pentru co
pii sînt. de asemenea, catego
rice : „încălțămintea pentru 
copii are o greutate destul de 
mare, nu este flexibilă. Talpa 
este insuficient presată, iar 
bombeurile sînt asimetrice“... 
în registru sînt destul de 
multe reclamații și cu privire 
la încălțămintea pentru băr
bați — pantofii cu

- canizată.
Cum se ajunsese 

situație ?
în primul rînd, 

serioase neajunsuri 
vește organizarea 
repartizarea judicioasă a mun
citorilor, ridicarea calificării 
lor profesionale. De aseme
nea, controlul tehnic de cali
tate nu a fost organizat și pe 
faze de operații, fapt care a 
făcut ca defectele să fie sem
nalate în faza finală a pro
cesului de producție.

în analiza făcută la sfîrși- 
tul trimestrului I au fost 
scoase în evidență aceste defi
ciențe. în adunările generale

și încălță- 
„Nicolae 
din Ca-

talpă vul-

la această

existat 
ce pri-

au
în 
producției,

d.e partid, în cele organizate 
de comitetul U.T.M., în con
sfătuirile sindicale de produc
ție, muncitorii, inginerii și teh
nicienii au discutat temeinic 
despre calitatea produselor, 
au făcut numeroase propu
neri. La indicația comitetului 
de partid, conducerea între
prinderii, ținînd cont de pro
punerile muncitorilor, a stabi
lit un plan de măsuri care să 
ducă la îmbunătățirea calită
ții încălțămintei.

Așa, de exemplu, s-a trecut 
la reorganizarea muncii în 
toate sectoarele de activitate 
— una din cele mai impor
tante măsuri. S-au stabilit în 
acest sens sarcini concrete 
pentru fiecare maistru de 
schimb și responsabil de ban
dă de producție. în cele două 
ateliere de croit, unde de fapt 
începe să se contureze calita
tea viitoarelor produse, mun
citorii au fost repartizați în 
așa fel la mesele de croit în- 
cît cei cu o experiență mai 
slabă, cu cunoștințe profesio
nale mai reduse, să lucreze în 
preajma muncitorilor fruntași, 
care să-i îndrume, să-i ajute 
în perfecționarea lor profe
sională. Tot pe linia mai bu
nei organizări s-a stabilit ca 
fiecare controlor tehnic de ca
litate să aibă un loc fix de 
muncă — capătul de bandă, 
în acest fel el poate executa 
un control operativ și perma
nent, iar piesele la care 
semnalează defecțiuni să 
oprite pe parcurs.

Slaba calitate a ghetelor 
loșate era determinată și 
faptul că materia primă 
care se execută, fiind o piele 
moale, neapretată, „fugea“ în 
timpul croirii. Asta făcea să 
nu se asigure simetria între 
cele două părți ale căputei. La 
acest neajuns se adăuga și 
faptul că nu toți muncitorii 
aveau pregătirea și experiența 
necesară.

S-au încercat mai multe so-

Iuții pentru rezolvarea aces
tei probleme. S-a ajuns la 
concluzia, după numeroase în
cercări, că cel mai bun pro
cedeu îl constituie croitul prin 
ștanțare pe plăci P.V.C. Folo
sirea acestui procedeu a dat 
posibilitatea ca la ștanțare să 
se folosească cuțite cu tăiș 
dublu. Asta înseamnă o pro
ductivitate sporită (în iulie 
s-a realizat acest indice în 
proporție de 110 la sută), și 
mai ales o însemnată îmbu
nătățire a calității. Stanțarea

V. DINULESCU
C. PRIESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Noi școli agricole
în regiunea Hunedoara, re

țeaua învățămîntului agricol 
s-a lărgit cu noi unități. în 
comuna Geoagiu, raionul O- 
răștie, de exemplu, a luat fiin
ță o școală tehnică agricolă și 
horticolă, iar în satul Galtiu 
din raionul Alba va funcționa 
începînd cu noul an de 
țămînt o școală tehnică 
rinară.

S-au asigurat măsuri 
tru buna desfășurare a 
țămîntului. Elevii școlii din 
Geoagiu au la dispoziție în 
cadrul stațiunii experimentale 
și la gospodăria agricolă co
lectivă din localitate unde își 
vor face orele de practică lo
turi demonstrative cu planta
ții de pomi și viță de vie.

La examenul de admitere în 
noile unități ale învățămîntu
lui agricol s-au prezentat 
peste 1 000 de candidați.

învă- 
vete-

pen- 
învă-

Reînvierea anilor

Recoltatul porumbului la secția Loloiasca a G.A.S. Albești din regiunea Ploiești se apropie de 
sfîrșit. Aici după cele 350 hectare de porumb s-a obținut o bogată recoltă.

de Mihu Dragomir

Foto : AGERPRES

Ritm intens lucrărilor
agricole de toamnă!

In raionul Reghin

iosîflozarea
furajelor 

trebuie grăbită
Pînă în prezent. în raionul 

Reghin din cele peste 8 000 
ha de finețe s-a cosit iarba 
de pe 7 248 ha. Marea majori
tate a gospodăriilor colective, 
printre care cele din Breaza, 
Frunzeni, Dedrad au terminat 
recoltarea și depozitarea finu
lui. Astfel, la G.A.C. Cozma 
s-au depozitat în șire cores
punzătoare 
fîn, iar la 
tone.

Mai slab 
rile în ceea 
zarea furajelor. Pînă la 6 sep
tembrie, în gospodăriile '■ co
lective din raion s-au însilozat 
doar 3 890 tone de furaje. în
silozarea porumbului a înce
put doar în gospodăriile agri
cole de stat. în multe gospo
dării colective însilozarea fu
rajelor, inclusiv a porumbului, 
a rămas în urmă sau nici n-a 
început. La G.A.C. Lueriu. de 
pildă, deși s-a prevăzut însi
lozarea a 1 600 tone de furaje, 
din care 1 200 tone porumb 
siloz, lucrările de însilozare 
n-au început încă. Gospodăria 
are o mașină proprie de tocat, 
4 silozuri de beton dar pînă 
în prezent aceste mijloace 
n-au fost folosite.

peste 600 tone de
G.A.C. Logig 846

se prezintă lucră- 
ce privește însilo-

ȘT. NECANIȚCHI

Pe ogoarele raionului Buzău

n sală răsună vo
cea unui tovarăș 
mai virstnic, care 
evocă momente 
din lupta ilegală 
a comuniștilor și 
a uteciștilor. Ca 

ecran nevăzut, dar 
avînd toată forța de convin
gere a realității, apar chipu
rile unor tineri care, educați 
de partid, au dat exemple ne
muritoare de abnegație și de
votament, în slujba poporului 
muncitor. ~ 
grei ai trecutului face să apa
ră, în fața tuturor, și mai lu
minoasă epoca de azi. în fața 
fiecărui tînăr apare nu numai 
contrastul izbitor, ci și conti
nuitatea luptei. Sub același 
steag roșu, tinerii așteaptă 
unul dintre cele mai semnifi
cative clipe ale vieții lor: pri
mirea carnetului de membru 
al organizației unice revolu
ționare a tineretului.

în fundul sălii, stau, mină 
în mână, un băiat și o fată. 
Sînt asemenea sutelor de ti
neri adunați la Casa de cul
tură a tineretului din raionul 
30 Decembrie. Și, totuși, aten
ția cu care ascultă respiră o 
altă emoție. O undă comună, 
de adolescență și maturitate, 
se lasă lesne citită în ochii 
lor. Nu este cald, dar fruntea 
tînărului este ușor învăluită 
într-un abur umed, Sînt con
topiți cu ceilalți și parcă to
tuși, singuri, cu gîndurile lor, 
așa cum rămîn deseori în- 
drăgostiții. Deoarece, fără ca 
ei să fi rostit vreo vorbă, ori
cine își dă seama că sînt în
drăgostiți, acea dragoste pură 
și gravă a tinereții adevărate. 
Așa cum stau alături, mînă în 
mînă, ascultînd evocarea 
luptei celor ce i-au precedat, 
alcătuiesc un grup care îți su
gerează noțiunea „împreună“. 
Nu „împreună“ întîmplător, ci 
pentru totdeauna.

Aș fi vrut să întreb pe unul 
dintre vecini despre cei doi 
tineri, dar solemnitatea mo
mentului, pe care ei o subli
niau, m-a oprit. Doi tineri în-

A sosit toamna, cu mantie au- 
Colectiviștii din raionul Buzău 

așteptat-o cu nerăbdare
au întîmpinaf-o i cu bucurie, 
însă cu mîinile încrucișate.

rie.
au
Și 
Nu
Dovezi ? Cîte vreji. La Nișcov 60 
de colectiviști recoltează floarea- 
soarelui, vreo 20 de tineri o 
transportă de pe cîmp în apro
pierea sediului gospodăriei colec
tive, aici o ia în primire altă 
echipă, o bate, apoi fetele și fe
meile toacă mărunt pălăriile și, 
în amestec cu porumb și alte nu
trețuri, saramurate, le pun la siloz. 
Imagini asemănătoare vefi găsi în 
aceste zile la gospodăriile colec
tive din Brădeanu și Scutelnici, la 
Căldărăști și Găvănești și în multe 
alte locuri. Din cele 5 700 hectare

culfivafe cu floarea-soarelui, co
lectiviștii din acest raion au re
coltat, pînă ieri, aproape 400 de 
hectare. Peste cîteva zile vor în
cepe și recoltatul porumbului pen
tru boabe. Paralel cu celelalte 
munci de sezon, însilozarea fura
jelor este o acțiune care se des
fășoară intens, în fiecare gospo
dărie colectivă. Pe tot raionul tre
buiau însilozate, în toamna aceas
ta, 58 000 de tone de diferite nu
trețuri. La Berea 105 tone, la 
„Drumul libertății" din Cărpiniștea 
800 de tone, la Cernătești 625 de 
tone, la Udați 450 de tone. Pînă 
ieri, colectiviștii de aici au însilo- 
zat întreaga cantitate planificată. 
Ei nu se opresc însă la atît. în- 
silozează în continuare. Exemplul

BUNI GOSPODĂRI
Zile de septem

brie. Sint multe tre
buri de făcut acum 
pe ogoare. Spiritul 
gospodăresc, iniția
tiva, buna organi
zare a muncii își 
spun cuvîntul. De 
asemenea calități 
dau dovadă și co
lectiviștii din comu
na Negrești, regiu
nea Ploiești, 
îndrumarea 
nizației 
ei fac 
multe 
odată: 
nutrețuri,

Sub 
orga- 

de partid, 
zilnic mai 
lucrări de- 

însilozează 
înalță

construcții zooteh
nice, strîng recol
tele. Lucrare la or
dinea zilei în gos
podărie este și re
coltarea porumbu
lui pentru boabe de 
pe cele 746 hectare. 
Oamenii s-au sfă
tuit cu inginerul 
Vladimir Jelea și 
au hotărît: „Recol
tăm mai întîi po
rumbul de pe tar
lalele cu soiuri tim
purii“. Echipele 
bine organizate au 
intrat în lanuri.

îndrumată de or-

ganizația de partid, 
organizația U.T.M. 
are inițiative fru
moase. De pildă, a 
organizat două con
voaie de atelaje; 
unul transportă po
rumbul ce se recol
tează, iar alt con- 
voi-cocenii ce se 
taie imediat. Tine
rii ajută, de aseme
nea, la depozitarea 
cocenilor care vor 
fi tocați și însilo- 
zați cu resturi de 
la grădina de le
gume.

B. COSTEA

fruntașilor este urmat de colecti
viștii din Aldeni, Cilibia, Gălbi- 
nași. De la gropile de siloz, unde 
se lucrează ziua și noaptea, îți 
îndrepți privirea spre construcții. 
Membrii gospodăriilor colective 
„Viață nouă” din Pogoanele, „16 
Februarie” și „Drumul păcii” din 
Padina ca și cei din Găvănești, 
Bobocul, Căldărăști și-au început 
din timp construcțiile. Acum le-au 
terminat. Alte 40 de grajduri sînt 
la acoperiș. Tovarășii din Gălbi- 
nași și din alte locuri ne-au rugat 
să transmitem specialiștilor de la 
sfatul popular raional să le trimită 
mai puține adrese, dar, în schimb, 
să-i ajute să-și procure mai multe 
materiale cu care să-și poată aco
peri construcțiile zootehnice. Și 
cerința colectiviștilor trebuie sa
tisfăcută. Este vorba despre mate
rialele absolut necesare, care nu 
pot fi procurate din resurse locale.

Dar oamenii gospodari privesc 
întotdeauna spre viitor. Toamna 
este anotimpul strângerii roadelor 
dar și a asigurării roadelor bo
gate pentru noul an. Colectiviștii 
din raionul Buzău vor însămînța 
cu grîu, în toamna aceasta, 
prafafa de 25 500 hectare, 
unele comune a fost pregătită 
mai mare parte a terenului 
care se va însămînța grîul. 
Costești sînt pregătite 600 

,1 100 de hectare, în comuna
ragiale 200 hectare din 500, la 
Poșta-Cîlnău 200 din 550. Din can
titatea de 1 812 tone sămînță ne
cesară, 5 000 de tone sînt pregă
tite, tratate iar 2 000—3 000 
tone vor fi schimbate 
de recepție cu soiuri 
productivitate, 
execută,

su
in 

cea 
pe 
La 

din 
Ca-

însemnări

Succese ale plutașilor Descoperiri arheologice 
în raionul Segarcea

(de la coresponden-

calea apelor plutașii 
forestier al Domelor

SUCEAVA 
tul nostru).

Zilnic pe 
din bazinul 
transportă sute de metri cubi de
bușteni spre fabricile forestiere 
și depozitele gărilor. Cantitatea 
totală a lemnului plutărit de la 
începutul anului și pînă în pre
zent se ridică la peste 117 400 
mc. bușteni, ceea ce reprezintă 
circa 90 la sută din planul anual. 
Numai în ultimele săptămîni pe

Valea Bistriței de la sectoarele 
forestiere Sesuri, Cîrlibaba, Ciocă
nești, lacobenj s-au plutărit peste 
15 000 m.c. bușteni. Printre plu
tașii fruntași se află tinerii Viorel 
Drăgan, Nicolae Moldovan, Ioan 
Gavrilă Cîntea și alții. Plutașii 
dau zor ca în aceste zile să 
transporte cît mai mult lemn pe 
calea apelor pentru a contribui la 
crearea stocurilor de materie pri
mă la fabricile de cherestea nece
sare pentru timpul iernii.

La cariera din Măceșiu de 
Jos, raionul Segarcea, au fost 
descoperite recent, în stratu
rile de pietriș, fragmente de 
fosile, printre care un fildeș 
de elefant cuaternar lung de 
2,10 metri. Specialiștii Muzeu
lui din Craiova au stabilit că 
aceste fosile proviri de la ani
male care au trăit pe terito
riul actual al țării noastre în 
urmă cu peste un milion de 
ani.

Prin muncă patriotică
Peste 4.000 de tineri din 

Onești, sub îndrumarea Co
mitetului orășenesc U.T.M., 
au participat la înfrumuseța
rea orașului, a întreprinderi
lor, la colectarea fierului 
vechi etc. Numai în prima 
jumătate a anului au fost co
lectate 764,5 tone fier vechi, 
evidențiindu-se în mod deo
sebit organizațiile U.T.M. de 
la Combinatul chimic Bor- 
zești care au colectat 280 tone, 
cele de la Grupul de montaje 
I.M.B. care au colectat 250 
tone și altele.

TOMA CONSTANTIN
GUMAN CONSTANTIN 

mecanici

de 
la bazele 
de înaltă 

Tinerii colectiviști 
. pretutindeni, una dintre 

cele mai importante lucrări. Trans
portă îngrășăminte naturale pe 
cîmp, pentru ca rodul să fie mai 
bogat. în total, au transportat, 
pînă acum 4 400 de tone și au 
împrăștiat, în același timp, aproa
pe 100 de tone de îngrășăminte 
chimice.

în fiecare sat și comună din 
raion, toamna a adus un plus de 
bucurie și de spor în lucru. Și, 
cu bucurie, ți se vorbește pretu
tindeni, despre tineri, care sînt în 
primele rînduri ale tuturor acțiu
nilor care se întreprind.

c. Slavic

llllilIllllllllllilIIHIIIIIIIIIIIIIIIII
drăgostiți, mi-am zis, și atita 
tot.

Mă înșelam. Solemnitatea 
înmînării carnetelor de mem
bru a început tocmai cu cei 
doi tineri. Nu unul după ce
lălalt, ci amândoi împreună. 
Amîndoi purtînd același 
nume : Antoaneta Anghel și 
Mircea Anghel. Și, odată cu 
înmînarea carnetelor de mem
bru, cei doi s-au văzut în
conjurați de zeci de tineri, 
încărcați cu buchete de flori 
și cadouri; Comitetul raional 
U.T.M. le-a înmânat o felici
tare. Mircea Anghel voia să 
răspundă acestei manifestări 
de prietenie, dar cuvintele se 
înecaseră în emoție. Antoane
ta Anghel rîdea, printre la
crimi. Cei doi tineri, căsăto
riți cu o lună în urmă se le
gau încă o dată în viață, pri
mind în aceeași clipă carnetul 
roșu al utemiștilor.

Povestea lor este simplă și 
plină de semnificații. Lucrea
ză în aceeași întreprindere, se 
cunosc de aproape trei ani, au 
aceleași proiecte de viitor. 
Vor să învețe și să muncească. 
Și au hotărît că vor învăța și 
vor munci împreună, nu nu
mai ca prieteni și tovarăși, ci 
și ca soți. Ultima lună le-a fost 
mai bogată ca oricare alta în 
evenimente : s-au căsătorit, au 
fost confirmați ca membri ai 
U.T.M., au primit carnetele de 
membru. Nimic nu era, deci, 
mai firesc decît manifestarea 
de prietenie pe care le-o fă
ceau colegii și tovarășii lor, 
care sublinia sensul acestui 
minunat cuvint „împreună“.

Nu știu unde veți fi, peste 
ani și ani, tinerii mei prieteni 
care ați pornit în viață într-o 
zodie atît de fericită. Dar știu 
că anii nu vor avea nici o pu
tere asupra voastră. Uniți prin 
dragoste și prin legămîntul de 
luptă, voi puteți rămâne me
reu tineri. Și, intrînd în co
munism, vă veți aminti întot
deauna de această zi a dublei 
și simbolicei voastre întîlniri.

turnare
moderne 

, colec-

■K

ca și noul drum 
cartier, canaliza-

Tînăra pe care o vedeți în fo
tografie se numește Eleonora 
lordache și lucrează la Între
prinderea „Tehnica textilă" din 
Capitală. Pentru sîrguinfa cu 
care lucrează, pentru exigența 
sa, colectivul i-a acordat tit
lul de fruntașă în producție.

Procedee noi de
BAIA MARE (de 

corespondentul 
nostru). — La tur
nătoria Uzinelor 
constructoare de 
mașini „Unio" din 
Satu Mare se ex
tind cu 
bune 
moderne 
nare.
prezent,

rezultate 
procedeele 

de tur- 
Astfel, în 

mai mult

de 60 repere se 
toarnă din fontă cu 
grafit nodular iar 
turnarea în cochile 
se aplică la 20 re
pere. De asemenea, 
aci se mai aplică 
cu succes și turna
rea centrifugală a 
rotoarelor și coroa
nelor pentru venti
latoarele de mină.

Prin aplicarea pro
cedeelor ■, 
de turnare, 
tivul acestei secții 
în frunte cu echi
pele conduse de 
Ioan Chiar, Rudolf 
Pauliner și Tibe
riu Smutcu au rea
lizat în acest an 
peste 601 tone piese 
turnate de bună ca
litate.

Locuințe date în folosință 
la Petroșeni

Șantierul Livezeni din Pe- 
troșeni, cunoaște o activitate 
permanentă- De curînd aici a 
fost dat în folosință un nou 
bloc, al 65-.lea din cartier.

In același timp, se desfă
șoară din plin lucrările de

construcție 
blocuri noi, 
de acces în 
rea pîrîului Slătinioara și clă
direa centralei termice a gru
pului de blocuri.

(Agerpres)



spre

repe-

sport de 
verificat că

optică greșită (atletismul ar fi, pa- 
să-mi-te, sport minor) este carac
teristică nu numai multor acti
viști sportivi, ci și unor cadre spor
tive care, cîndva, au muncit mult 
pentru propășirea atletismului, 
au desfășurat — într-un sens — 
o activitate de pionierat. Cu 
timpul însă, aceste cadre, demo- 
bilizînd la ivirea primelor greutăți, 
și-au îndreptat atenția spre 
alte discipline sportive care ofe
reau satisfacții imediate. Așa

„copil vitreg

Pe m a roine a 
articolului-

Juniorii atleti/ 
preiau ștafeta .

Articolul „Juniorii atlefl pre
iau ștateta f" semnat da antre
norul Silviu Dumilrttcu, publi
cat zilele trecute tn ziarul 
nostru, a avut un larg ecou tn 
rtndurile cititorilor.

Mulți pasionați al atletismu
lui au comunicat ziarului pă
rerile lor In legătură cu dife
ritele probleme ridicate tn acest 
articol.

începem să publicăm astăzi 
cîteva din primele opinii sosite 
la redacție.

un
Este un fapt

U

DIN PI» DE 1ER
Stațiunea balneară Amara - 

în plină dezvoltare

Atletismul este 
bază, 
sporiivii care au debutat prin a 
face atletism, de pildă, au avut 
în sporturile cărora li s-au dedi
cat ulterior, performante de răsu
net. Am în memorie, un caz aflat 
în stringentă actualitate, acela al 
campioanei mondiale de floretă 
fete, Olga Orban-Szabo care a 
cunoscut primele emojii sportive 
pe o pistă de atletism...

Și totuși, în ciuda avantajelor 
ce le oferă, in unele locuri atle
tismul nu s-a dezvoltat pe măsu
ra importantei sale. Observația 
aceasta este actuală și în ceea ce 
privește regiunea Maramureș.

Rezultatele obfinute pînă acum 
sînt evident sub posibilități.

Mergînd la cercetarea cauzelor 
este necesar să arăt, mai întîi, că 
nici în orașul de reședință al re
giunii noastre și nici în cele cîle- 
va raioane (amintite) unde atle
tismul a prins, acestei discipline 
sportive nu i se acordă importan
ta cuvenită. Se manifestă vizibil 
o necunoaștere reală a foloaselor 
pe care le poate aduce tineretu
lui, practicarea atletismului. Acea
stă necunoaștere asociată și cu o

reau satisfacții imediate. Așa se 
face, de pildă, că în orașul Baia 
Mare, principalul centru atletic al 
regiunii, fosta atletă Ana Pop-Hu- 
zău, profesoară de educajie fizică, 
nu manifestă nici un fel de inte
res pentru atletism, nu participă 
la viafa comisiei de specialitate, 
nu apare pe si.dion, nici măcar 
ca... spectatoare. O altă profe
soară de educajie fizică, și tot o 
atlelă reputată Maria Medrea- 
Cosa, nu contribuie la dezvoltarea 
atletismului pe măsura posibilită
ților, a capacităfii ei.

Afît consiliile asociațiilor spor
tive cît și în parte, conducerea 
clubului sportiv orășenesc din lo
calitate au organizat un număr 
extrem de redus de concursuri șiÎN UZINA NOASTRĂSÎNT MARI POSIBILITĂȚI-»

Zilele trecute am citit arti
colul : „Juniorii atleți preiau 
ștafeta' ? publicat în „Scînteia 
tineretului“. Lectura aceasta 
m-a făcut să mă întreb încă 
o dată în ce măsură tinerii din 
uzina noastră practică atletis
mul.

Și, neîndoielnic, în uzină sînt 
mulți tineri dornici să se în
treacă pe pista de atletism 
Dar s-o spunem de la început: 
tinerii noștri nu iau parte la 
o activitate atletică continuă, 
bine organizată.

Și nici nu-i de mirare că lu
crurile stau astfel, de vreme 
ce în cadrul asociației sporti
ve nu avem o secție de atle
tism.

Este drept, există din cînd 
tn cînd o preocupare pentru 
atletism. Așa, de pildă, cu pri
lejul Spardachiadei de vară din 
anul acesta la atletism 
concurat 90 de tineri, 
în sine e o dovadă că, 
cînd există preocupare, 
iau parte la întrecerile 
ce. Astfel, pînă nu de
ne-arn mîndrit cu un atlet ju
nior valoros — Calnicov, pro
movat de aici, de la noi din 
mijlocul sutelor de elevi ai 
Școlii profesionale „Timpuri 
noi". Dar, vorba înțeleptei zi
cale populare, „cu o floare nu 
se face primăvară".

Consiliul asociației sportive 
— tovarășul Ion Breazu, pre
ședinte — nu ne-a cerut spri
jinul, și nici noi n-am discu
tat mai amănunțit, mai temei
nic, problema antrenării tine
retului din uzina noastră la 
practicarea atletismului. Așa 
se face că tinerii dornici să 
facă atletism, îl practică — din 
păcate, pe la alte asociații spor

au 
Faptul 
atunci 
tinerii 
atleti- 

mult

Pe scurt
• Ieri s-a disputat pe stadionul 

Republicii din Capitală întîlnirea 
de fotbal, contînd pentru campio
natul categoriei A, dintre echipele 
Rapid și Știința Timișoara. După 
cele 90 de minute jocul s-a ter
minat cu scorul de 1—1.

• La cea de-a 3-a ediție a „Di- 
namoviadei" de box, desfășurată 
în orașul Lodz, pugilistul romîn 
Vasile Mariuțan s-a clasat pe pri
mul loc la categoria grea, învin- 
gind in finală pe polonezul Kux- 
backl.

tive. Firește că, dacă organi
zația U.T.M., în colaborare cu 
asociația sportivă s-ar fi preo
cupat și de atletism am fi pu
tut, la ora 
tăm că în 
mului sînt 
tineri.

Articolul 
nostru ne-a îndreptat atenția ) 
către o problemă deosebit de 
importantă: promovarea atle
tismului în rîndurile tineretu
lui depinde în bună măsură 
de activitatea pe care o des
fășoară secția de atletism a 
asociației sportive. Și-i firesc, 
deoarece secția de atletism 
este cea care se ocupă de 
popularizarea acestei discipline 
sportive de bază, de organi
zarea întrecerilor de atletism, 
de pregătirea tinerilor. Și după 
părerea noastră consiliul aso
ciației sportive a uzinei, care 
se dovedește foarte grijuliu 
față de secția de fotbal, a ne
glijat complet activitatea atle
tică. Ar fi bine cred ca in 
consiliul asociației sportive să 
fie promovați tineri care se 
dovedesc pasionați de atletism, 
și care pot desfășura pe acea
stă linie o interesantă activi
tate obștească-

Intr-o recentă discuție pri
vind antrenarea tinerilor din 
uzină la practicarea atletismu
lui, comitetul U.T.M. a luat o 
primă măsură și anume: mo
bilizarea tinerilor la amenaja
rea unei piste de atletism, in 
felul acesta, s-ar face un prim 
și important pas pentru ca ti
nerii din uzina noastră să des
fășoare o rodnică și multila
terală activitate sportivă. Pen
tru asta e nevoie ca și clubul 
sportiv raional — al cărui 
sprijin l-am simțit destul de 
slab și sporadic — să se în
grijească mai temeinic de aso
ciația noastră sportivă.

Ne vom strădui ca într-o 
strînsă colaborare cu asociația 
sportivă să organizăm o inte
resantă activitate pe acest tă- 
rîm în care atletismul ca sport 
de bază să se bucure de toată 
atenția și, la care să fie an
trenat un număr din ce în ce 
mai mare de tineri.

GHEORGHE NIȚOIU 
secretar al comitetului orga
nizației U.T.M. de la Uzinele

„Timpuri noi“ București

actuală, să consta- 
practicarea atletis- 
antrenați numeroși

publicat în ziarul

fi

competiții atletice. în acest an, 
spre exemplu, atlefii din Baia 
Mare n-au participat decît la... 
2 concursuri, două „triunghiulare“, 
primul ținut la Cîmpia Turzii, al 
doilea la Cluj și în care s-au ob
ținut rezultate destul de bune. 
Concursul de la Cluj a fost cîști- 
gat de atleții noștri.

Din lipsa de interes față de 
atletism, nu s-a putut îndeplini 
nici calendarul competițional al 
regiunii (în care sînt prevăzute 4 
concursuri), astfel că etapa regio
nală a campionatului republican 
de seniori a constituit-o... 
tarea fazei pe oraș I ?...

în sfîrșit, este vorba și 
poziția de „copil vitreg“ 
care o are atletismul față de ce
lelalte discipline sportive (fotbalul, 
luptele, voleiul). De aici, acces 
foarte redus pe stadion, lipsa de 
preocupare față de procurarea 
unui minim necesar de echipa
ment (pantofi cu cuie și de tenis, 
în special, și material sportiv co
respunzător (ștachete, sulițe, gar
duri etc).

M-am referit la situația existen
tă în Baia Mare, dar lucrurile se 
petrec — aproape la fel — și în 
celelalte orașe ale regiunii, Satu- 
Mare, Cărei, Sighef etc.

Ce se poate face pentru a ieși 
din actualul impas?

înainte de toate, cei chemați să 
sprijine dezvoltarea atletismului, 
să-i acorde atenția ce i se cu
vine. Organele U.C.F.S., în colabo
rare cu organizațiile U.T.M. tre
buie să desfășoare o muncă in
tensă de popularizare a atletismu
lui, în primul rînd în școli. După 
Conferința pe țară a U.C.F.S., în 
școli s-a putut vedea mult interes 
pentru atletism. Unele proiecte 
prind însă greu viață... In acest 
sens, în fiecare școală s-ar putea 
amenaja, cu mijloace locale, piste 
de atletism, gropi pentru sărituri, 
sectoare de aruncări. Cu puțin 
interes, fiecare școală poate pre
găti un minim de condiții nece
sare practicării atletismului. După 
aceea, concursuri, cît mai mul
te concursuri — interclase, inter- 
școli, interlocalități. Asociată cu 
această idee, aș vrea să arăt cît 
de valoroasă a fost inițiativa or
ganelor U.C.F.S. din Tg. Mureș 
care au programat concursuri atle
tice, în pauza unor meciuri de 
fotbal sau handbal. Lucrul acesta 
ar putea fi făcut și la noi.

Am amintit, desigur, doar cî
teva, măsuri menite să impulsio
neze. activitatea atletică în re
giunea noastră, să producă 
mult doritul reviriment.

Stațiunea balneară Amara, 
raionul Slobozia, a devenit 
foarte cunoscută și solicitată 
pentru efectul curativ al ape
lor de aici. Aceasta o dove
dește marele număr de oa
meni ai muncii veniți în sta
țiune la odihnă și tratament. 
Din an în an numărul acesto
ra crește.

Pentru ca stațiunea să poa
tă oferi oaspeților cele mai 
bune condiții de odihnă și 
tratament, au fost luate mă
suri pentru construirea de 
noi pavilioane, amenajarea de

zone verzi, lărgirea plajelor, 
pavarea căilor de acces etc. 
Astfel, de curînd, au fost date 
în exploatare încă două 
blocuri senatoriale cu o capa
citate totală de peste 200 de 
paturi. Noile construcții sînt 
dotate cu tot confortul nece
sar. Fiecare cameră este în
zestrată cu studiouri noi, mo
derne, pleduri, covoare per
sane, veioze, aparate de ra
dio etc.

VASILE REMETEA 
directorul stațiunii

Tineri inovatori

de 
pe

FERDINAND MOSCOVICI 
antrenor de atletism la clubul 
sportiv orășenesc Baia Mare

LA UN PAS
DE VICTORIE
sfîrșitul parti- 
dintre Viito- 
și Știința- 

l-am rugat pe

e- 
a- 
ne 
în

La 
dei 
rul 
Cluj
tovarășul ANGELO 
NICULESCU, an
trenor federal, să 
ne spună părerile 
sale despre desfă
șurarea acestei par
tide. Iată cele rela
tate.

„In mod cert 
chipa Viitorul 
vea datoria să 
demonstreze că
etapă trecută a fost 
un accident com
portarea sa din jo
cul cu Progresul- 
București. > 
Cluj, liderul 
samentului 
ționa să continue 
succesele obținute 
în jocurile 
oare 
ca: 
șoara, Minerul Lu- 
peni și - 
Ploiești, 
partida. In jocul 
Știința Cluj—Viito
rul terminat cu 
zultatul de 0—0 
putut observa 
ambele echipe, 
vînd elemente tine
re și talentate au 
jucat intr-un ritm 
susținut, la un ni
vel tehnic satisfă
cător. S-a mai vă
zut la mulți jucători

Știința 
! da
ini en-

anteri- 
cu adversari 
Știința-Timi-

Petrolul
Și iată.

re- 
s-a 
că 
a-

Atac la poarta formației Galata- 
saray : Turgay salvează în ul

timă instanță.

Fofo : V. RANGA

inițiativă creatoare, 
fantezie și procedee 
tehnice variate, care 
au fost „gustate" de 
către spectatori. 
Astfel, Matei, Ivan- 
suc, Dimitriu, Mar- 
cu, Gergeli, Petru 
Emil, s-au întrecut 
în executări tehnice 
de calitate. Intere
santă orientarea tac
tică a ambelor e- 
chipe care au jucat 
deschis, folosind din

aportul extre
melor, ceea ce a fă
cut să crească și 
spectaculozitatea în.- 
tîlnirii. Deschiderile 
lui Dimitriu sau 
Nagy i-au prilejuit 
lui Matei și Haidu 
să-și etaleze calită
țile de extreme, iar 
centrările lor au 
creat multe faze 
frumoase și chiar 
ocazii de a marca. 
Tot așa putem spu
ne de Ivansuc și 
Marcu care deseori

înau pătruns 
apărarea adversă, 
creînd faze dinami
ce, periculoase.

înaintașii forma
ției Viitorul n-au 
tras totuși suficient 
la poartă și au evo
luat timid, fără cla
ritate mai 
tunci cînd 
în careul 
Extremele 
fost mai mult folo
site nu dovedesc si- 
quranță în joc.

Jocul a fost în 
general constructiv, 
dinamic, desfășurat 
în viteză, bine or
ganizat și surprinde 
lipsa de eficacitate 
deoarece ocazii au 
fost suficiente (Po- 
pescu, Haidu, .Ger
geli, Ivansuc, Mar
cu, Petru Emil). 
Aceasta ne arată că 
tinerii noștri fotba
liști mai au încă 
destul de învățat. 
Or, aceste 
dee 
buie 
numai 
fără adversari, 
mai mult în condi
țiile apropiate de 
joc. In ceea ce pri
vește concepția ju
cătorilor de la Vii
torul putem afir
ma că ei sînt pe 
drumul cel bun, în 
curs de dezvoltare.

Cu arbitrul bulgar 
G. Hr istov despre:

După uzare, bacu
rile de la mașinile 
de alezat erau a- 
runcate la fier 
vechi. într-o zi, tî- 
nărul lăcătuș Con
stantin Lungu a gă
sit lîngă o mașină 
de alezat un bac 
uzat L-a sucit pe 
o parte și pe alta, 
a luat șublerul și 
l-a măsurat. Tînă- 
rul Constantin Lun
gu s-a gîndit mult 
cum să folosească 
aceste bacuri uzate, 
pentru calibrele mai 
mici. A mers la ca
binetul tehnic.

După ce a stat un 
pic pe gînduri, in
ginerul Alexandru 
Naiman, șeful ca
binetului, a găsit 
că ideea nu era de

loc rea. Seara, în 
tovărășia cărților, 
tînărul Lungu a tot 
calculat și a făcut 
schițe pînă noaptea 
tîrziu.

Nu după mult 
timp, propunerea 
lui a fost discutată 
în ședința colecti
vului de inovații și 
s-a aprobat. Ea a- 
duce anual econo
mii de peste 15.000 
lei. Această propu
nere se adaugă ce
lor 7 inovații fă
cute de lăcătușul 
Lungu Constantin 
în anul 1962. Prin 
iulie, făcuse o altă 
inovație, care se re
ferea la modificarea 
sistemului de strîn- 
gere a suporților

de lame la mașinile 
de retezat țeavă și 
mufă, inovație ce a- 
duce fabricii o eco
nomie anuală de a- 
proape 50.000 lei-

Studiind cu per
severență, unmînd 
cursurile de ridi
care a calificării, 
fiind un pasionat 
cititor al bibliotecii 
tehnice Ion Mărti- 
naș a ajuns un pri
ceput muncitor, un 
neobosit căutător al 
noului. în anul a- 
cesta, a prezentat 
la cabinetul tehnic, 
5 propuneri de ino
vații, din care s-au 
aplicat deja 4.

ALEXANDRU 
HATMANU 

tehnician

ales a- 
se aflau 
advers.

deși au

tehnice 
exersate 

static

proce- 
tre- 
nu 

sau 
ci

Stadionul „Voinfa“ din București a găzduit duminică o întrecere de atletism rezervată pionierilor, 
în proba de aruncare a suliței a evoluat promițător juniorul Mihai Șerbănescu (C.S.S.).

Fofo t VAL PIETREANU

HLÄ11SM
$ DE CE A ACORDAT
LOVITURA DE LA 11 METRI?
® JOCUL RETUR
DE LA ISTANBUL

La biblioteca stațiunii

• Campionatele republicane de 
haltere rezervate juniorilor au luat 
sfîrșit în sala Giulești din Capitală 
cu un frumos succes al tinerilor 
sportivi bucureșteni, care au cuce
rit 6 din cele 7 titluri înscrise în 
programul competiției. în ordinea 
categoriilor titlurile au revenit 
lui : Alfred Wagner (Olimpia Bra
șov) — 235 kg î Valeriu Grigore 
(Steaua) — 247,500 kg; Olimpiu 
Cristescu (Sirena) 280 kg ; Mihai 
Șerbu (Dinamo Obor) — 315 kg; 
Daniel Dolofan (Steaua) — 312,500 
kg; Cornel Kelemen (Dinamo Obor) 
— 347,500 kg ; Gh. Mincu (Dinamo 
Obor) — 357,500 kg.

• Duminică s-a încheiat la Lu
cerna (Elveția) prima ediție a cam
pionatelor mondiale masculine de 
canotaj academic. O performanță 
bună a obținut în această mare 
competiție sportivă echipajul de 
2 plus 1 al R. P. Romîne (Petrov, 
Vereș plus Păunescu), care s-a 
clasat pe locul doi și a obținut 
medalia de argint. Echipajele de 4 
plus 1 și 4 fără cîrmaci ale țării 
noastre s-au clasat pe locul 6.

La Onești
neștl își merită pe 
bună dreptate nu
mele de oraș al ti
nereții. Cele cîteva 
primăveri ale orașu
lui, frumusețea sa 
urbană, cu blocuri 

dezbracă aproape în fie- 
vestmintele metalice de 
florile care . te întîmpină 

mai 
i-au

Sportul are mulți prieteni

O Echipa de fotbal U.T. Arad a 
susținut duminică la Russe un 
mdhi amical cu o selecționată lo
cală. Fotbaliștii romîni au termi
nat învingători cu scorul de 2—1.

• Joi pe stadionul .,23 August” 
echipa bucureșteană de fotbal 
Steaua debutează în competiția in
ternațională „Cupa cupelor’’, în- 
tîlnind echipa bulgară Botev Plov- 
div. Jocul începe la ora 16,30 și 
va fi precedat de 
echipele de tineret 
Steaua și Dinamo.

Returul meciului 
va avea loc la 19 
Plovdiv.

un meci intre 
ale cluburilor

Steaua—Botev 
septembrie la

care-și 
care zi 
schelă, 
la fiecare pas și oamenii, 
ales oamenii foarte tineri 
dăruit Oneștiului o tinereje fără... 
bătrînefe. Este firesc atunci ca la 
prima întîlnire cu Oneșliul să faci 
cunoștință cu un bun prieten al 
tinereții, sportul. în Onești pasiu
nea pentru sport, întrecerile spor
tive sînt o prezență cotidiană.

...Jntr-o duminică de august 
Oneștiul avea să găzduiască o în
trecere sportivă în premieră : un 
circuit moto de viteză dotat cu 
trofeul „Cupa tinereții“, la star
tul căruia și-au anunțat partici
parea sportivi consacraji din 
București, Brașov, Ploiești, Bacău, 
Onești. Era o confruntare destul 
de dificilă nu numai pentru spor
tivii gazdă, dar mai ales pentru 
organizatori. Această premieră 
motocidistă trezise mult interes 
printre oneșteni și se cerea orga
nizată „ca la carte“. Și așa a 
fost. Locuitorii orașului au aplau
dat odată cu evolufia motocicliști- 
tilor și organizarea excelentă a

întrecerii. Atunci, în aceea zi, 
pentru Onești s-a semnat certifi
catul de naștere 
cipline sportive :

De asemenea, 
și s-au Statornicit 
Văii Troiușului și 
balul, voleiul și mai cu seamă 
handbalul, sport care aici, la 
Onești, se pare că va întrece în 
scurtă vreme popularitatea jocului 
de fotbal.

Prima filă 
din Onești i

al unei noi dis- 
motociclismul.

au prins viață 
pe meleagurile 

atletismul, fot-

> a „cărfii sportului“ 
a fost scrisă de mari-

deosebit de pasionante. Și aici 
la Onești crosul s-a dovedit cu a- 
devărat „poarta de intrare“ în 
atletism. în vara aceasta a fost 
organizat primul campionat orășe
nesc de atletism cu aproape 100 
participanți. Cei mai buni atleți 
s-au aliniat la startul campionate
lor regionale, unde au cucerit 
locul III, situîndu-se astfel înain
tea altor orașe cu tradiție în atle
tism.

în toamna aceasta, afleții școli
lor de 7 ani își vor disputa în-

â Spartachiadei de

îndrăgesc sportul, 
activității sportive 

colaborare cu comi
se stră-

Consemnări
le întreceri 
difionalele 
7 Noiembrie 
chiada tineretului. Crosiștii 
dat prima întîlnire într-o primă
vară pe aleile parcului din oraș. 
Traseul arăta ca un adevărat cu
loar viu, populat de o parte și 
de alta de mii de spectatori. In 
primăvara 
în tradiția 
și mii de 
statornic 
Primăvara 
de cros aduc 
foarte mulți concurenți, 
spectatori care urmăresc disput«

sportive de masă: tra- 
crosuri 1 Alai și 

precum și Sparta- 
și-au

aceea crosul a intrat 
orașului. Și astăzi mii 

tineri ai Oneștiului sînt 
îndrăgostiți de cros.

și toamna, întrecerile 
la start nu numai 

dar și

tîietatea Intr-un campionat orășe
nesc : se vor întîlni așadar spe
ranțele atletismului noului Onești.

„Speranțele“ orașului s-au în
trecut recent și la handbal intr-o 
competiție rezervată celor mai ta- 
lentați copii și la care au fost 
prezente 6 echipe.

Spartachiada de vară a tinere
tului a antrenat intr-o bogată ac
tivitate sportivă marea majoritate 
a tinerilor muncitori din întreprin
derile orașului. întrecerile acestea 
au reliefat cu deosebire activi
tatea sportivă de masă a tineri
lor de la Combinatul de cauciuc: 
peste 600 tineri au evoluat în

prima etapă 
vară.

Oneșfenii 
Organizatorii 
din oraș, în
telul orășenesc U.T.M., 
duiesc ca această pasiune a tine
retului să prindă din ce în ce mai 
mult viață. S-ar 
nalăm în aceste 
„amănunte" care .....,____
activitate sportivă și mai bogată 
și mai interesantă. Așa, spre pil
dă, tinerii din cooperativele meș
teșugărești ale orașului n-au fost 
antrenați la întrecerile Spartachia- 
dei de vară. Asociația „Voința" 
poartă principala vină. Dar nu nu
mai ea. Afît comitetul orășenesc 
U.T.M., cît și organul local al 
U.C.F.S. n-au luat măsuri eficace 
în vederea mobilizării tinerilor 
cooperatori la întrecerile etapei 
a l-a. Ciclismul este un sport care 
ar putea antrena mulți tineri la 
această disciplină (deși sînt mii 
de tineri posesori de biciclete, n-a 
fost organizată pînă acum nici o 
întrecere).

Asemenea întreceri, ca și altele 
de acest fel, aduc la start un 
număr mare de tineri. Ele au da
rul să stimuleze activitatea spor
tivă de masă, să statornicească și 
mai mult sportul ca o prezență cu 
adevărat cotidiană în viața Oneș
tiului...

cuveni să sem- 
rînduri și unele 

stînjenesc o

VASILE RANGA

Din pricina norilor care cu- 
treerau văzduhul, meciul de 
duminică dintre Dinamo Bucu
rești și cunoscuta formație 
turcă Galatasaray s-a încheiat 
la... lumina făcliilor improvi
zate în tribune. Și în timp ce 
spectatorii se îndreptau care 
încotro, discutînd cu aprinde
re despre ratările lui Vasile 
Anghel sau lovitura de la 11 
metri acordată la învălmă- 
șala din fața porții apărate 
de Turgay — cei trei arbitri 
bulgari se odihneau, după un 
meci disputat, în cabina de 
sub tribuna a Il-a. De aceea 
discuția noastră cu conducăto
rul principal al jocului — G. 
Hristov — s-a legat mai greu, 
însă — o dată începută — ar
bitrul meciului ne-a răspuns 
cu multă amabilitate la toate 
întrebările.

— Ce părere aveți despre 
meci ?

— In general cred că parti
da nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor. Două formații ti
nere, avînd și un satisfăcător 
coeficient de tehnicitate, pu
teau și trebuiau să ofere un 
spectacol fotbalistic superior. 
Și dacă lucrurile nu s-au pe
trecut așa, aceasta se datorește 
calității jocului. Echipa Dina- 
no a început meciul timid, a 
pus prea mult accent pe de
fensivă, jucînd retras, și a 
greșit înălțînd prea mult și 
prea des mingea. Și spun lu
crul acesta pentru că aproape 
de fiecare dată în „jocul la 
cap“ fotbaliștii turci au știut 
să intervină cu mai multă 
promptitudine și exactitate. în 
repriza a II-a, cînd bucurește- 
nii au devenit mai activi, e- 
chipa turcă a trecut imediat 
la apărare supranumerică, lă- 
sînd la înaintare numai pe 
Metin. Dar nici în această pe
rioadă echipa Dinamo nu a 
știut să se orienteze în teren 
și, înghesuind prea mult jocul, 
nu a realizat decît puține faze 
de gol.

Dintre jucătorii dinamoviști 
mi-au plăcut Nunweiller III, 
Pîrcălab, Ivan și Frățilă. Mi 
s-a părut că jucătorul Vasile 
Anghel este oarecum dezordo
nat în acțiuni și lipsit de 
perspectivă în joc, ratînd de-a 
dreptul copilărește.

Jucătorii turci, bine pregă
tiți din punct de vedere fizic, 
au impresionat prin vigoarea 
și impetuozitatea atacurilor. 
Din echipa turcă mi-au plăcut 
în mod deosebit centrul înain
taș Metin, un excelent tehni
cian dotat cu un remarcabil 
„simț al porții“, precum și 
portarul Turgay. Păcat că a- 
cele faze izbutite ale 
formației Galatasaray 
umbrite de atitudinea 
tivă a unora dintre 
pierii ei.

— Cum s-a desfășurat faza 
în care ați acordat lovitura de 
la 11 metri ?

— Lucrurile s-au petrecut 
destul de simplu și de clar și 
tocmai din cauza aceasta am 
găsit nejustificată reacția ju
cătorilor turci. La un viguros 
atac al echipei Dinamo, porta
rul Turgay l-a îmbrîncit pe 
Nunweiller III aflat în pozi
ție de șut pe poartă. Faza, pe- 
trecîndu-se în careu, am dic
tat regulamentara lovitură de 
11 metri.

— Ce părere aveți despre 
meciul-retur de la Istanbul ?

— Va fi un meci deosebit 
de disputat. Miza e mare, ju
cătorii turci au avantajul unui 
rezultat de egalitate în depla
sare și de data aceasta, evo- 
luînd pe teren propriu e și 
firesc să facă totul pentru 
victorie.

ION CRISTIAN

în fiecare zi, după trata
ment, sau după o excursie de 
neuitat pe munții din împre
jurimea stațiunii balneare 
Herculane, oamenii muncii 
veniți aici să-și refacă forțele, 
se îndreaptă spre bibliotecă. 
Sînt întîmpinați de Melania 
Ghișe și Mircea Iliescu, biblio
tecarii stațiunii. Ei recomandă 
celor sosiți la odihnă și tra
tament ultimele noutăți lite
rare apărute.

Rodnica activitate a celor 
doi bibliotecari, care organi
zează cu regularitate seri li
terare, recenzii, concursuri li
terare ghicitoare, se poate 
ușor vedea și din numărul 
mare de cititori pe care îi are 
biblioteca. Numai de la înce
putul anului și pînă la 15 au
gust, 4343 cititori au împru
mutat peste 15.600 cărți,

GH. GIUGLEA 
funcționar

Ministerul Metalurgiei ți Construcțiilor 
de Mașini, Grupul școlar metalurgic UNIREA

București, str. Sborului 7, telefon 22.04.00
Primește în anul școlar 1962/1963 înscrieri pentru școa.a 

tehnică de muncitori calificați și tehnicieni în următoarele 
specialități:

— electricieni aparate telecomunicații
— electricieni instrumente electrice de măsură
— electricieni mașini electrice
— strungari metale
— mecanici de precizie
— electricieni aparate radio și televiziune
— electricieni instalații lumină și forță
— electricieni aparate electrice
— tehnicieni proiectanți pentru industrie
— desenatori tehnici
— tehnicieni electromecanici pentru mașini și utilaje
— tehnicieni construcții de mașini
— tehnicieni tehnologi sudori
— tehnicieni laboranți mecano-metalurgici
— tehnicieni constructori lucrări telecomunicații

Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cultură gene
rală, cu sau fără examen de maturitate, în vîrstă de 17—25 
ani.

Pentru secțiile de muncitori calificați primirea în școală 
se face fără examen de admitere, în limita locurilor plani
ficate.

Pentru secțiile de tehnicieni se va susține un examen de 
admitere în perioada 25—30 septembrie 1962.

înscrierile se fac la sediul școlii pînă la data de 25 sep
tembrie a.c.

Informații suplimentare se pot obține la sediul școlii.
Candidați! din orașul București se pot înscrie direct, pen

tru provincie înscrierile făcîndu-se prin întreprinderile din 
localitatea respectivă în limita locurilor planificate.

jocului 
au fost 
nespor- 
coechi-

Institutul pedagogic de 3 ani Galați 
anunță

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

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

CONCURSUL DE ADMITERE CONSTA
ÎN URMĂTOARELE PROBE :

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

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

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

— Facultatea de fizică-chimie și cunoștințe tehnico- 
agricole

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

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

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

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

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

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

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

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

riatul institutului).
7. Dovadă de starea materială și socială a susținătorului 

legal.
Informații suplimentare se vor da la secretariatul insti

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



Fetele noastre
Utemiste active

n comuna noastră, 
la Vicovul de Sus 
(raionul Rădăuți) 
sînt foarte mulți 
tineri. Numai ute- 
miști avem peste 
500.

ultimii ani, comitetul 
comunal U.T.M. și organiza
țiile de bază U.T.M. s-au pre
ocupat cu mai multă răspun
dere de atragerea în rîndurile 
organizației a unui număr mai 
mare de tinere fete. în or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
comuna noastră activează 
azi aproape 250 de utemiste.

Acum ne-am convins prac
tic că fetele pot deveni ute
miste active.

Munca de atragere a unui 
număr mai mare de fete la 
viața organizației nu a fost 
o treabă tocmai dintre cele 
mal ușoare. Am avut de luptat 
în primul rând cu concepții
le existente chiar în rîndurile 
unor utemiști care socoteau că 
fetele nu vor fi capabile să-și 
îndeplinească sarcinile ce le 
vor reveni ca utemiste.

Aceste concepții, aveau la 
noi, ca să zic așa, o bază rea
lă. Puținele fete membre ale 
organizației nu participau nici 
chiar la unele din adunările 
generale U.T.M., ca să nu 
mal vorbim de alte activități, 
încă din primele luni ale anu
lui 1 trecut, comitetul comunal 
U.T.M., îndrumat 
tul1 comunal de 
analizat munca, 
politico-educativă 
de organizațiile 
U.T.M. pentru atragerea tine
rilor și în special a fetelor, 
în rîndurile organizației. Ana
liza a scos la iveală nu numai 
simplul fapt că în organizație 
fuseseră primite puține fete, 
dar și cauzele care au făcut 
oă fetele primite în U.T.M. să 
nu participe activ la viața or-

de comite- 
partid, și-a 

activitatea 
desfășurată 
de bază

8Hk

ganizației. Iată bunăoară, de 
ce nu participau fetele la a- 
dunările generale U.T.M. Lip
site de o temeinică pregătire, 
adunările generale, începeau 
întotdeauna seara, la ore tîr- 
zii. Majoritatea fetelor locuiau 
departe de centru și părinții 
nu le lăsau să umble noaptea 
prin sat. Apoi adunările nu 
erau nici atractive, problemele 
discutate nu prezentau interes 
pentru fete. Organizațiile de 
bază U.T.M. făcuseră foarte 
puțin pentru organizarea de

Măsurile stabilite s-au do
vedit a fi bune. Așa, de pildă, 
organizația de bază U.T.M. de 
la G.A.C. Bivolaria a organi
zat adunări generale deschise 
în care au fost prezentate ma
teriale deosebit de importan
te că : 
mist“, 
U.T.M. “, .,^0.1 W.U1I.
te de partid Uniunii Tinere
tului Muncitor“ etc. Atît ute- 
miștilor cît și neutemiștilor, 
care au participat la adunări, 
li s-a lămurit astfel clar că

„Cinstea de a fi ute- 
„Carnetul roșu de 
„Sarcinile încredința-

ORGANIZAȚIE

activități cultural-educative și 
acțiuni patriotice la care să 
fie antrenate fetele noastre, 
nu organizau o temeinică mun
că politică de lămurire și cu
noaștere a scopului și sarcini
lor organizației U.T.M.

Ținînd seama de lipsurile 
ce s-au manifestat, comitetul 
comunal U.T.M., a stabilit în 
această direcție o serie de mă
suri ajutînd totodată comite
tele organizațiilor de bază 
U.T.M. să le traducă în viață. 
Printre măsurile stabilite pot 
fi enumerate : organizarea de 
adunări generale în care să 
se prezinte expuneri despre 
rolul și sarcinile organizației 
U.T.M., despre politica parti
dului nostru (evitînd convoca
rea ' lor seara tîrziu) ; orga
nizarea unor cercuri pentru ti
nerele fete ; a grupelor de cu
noaștere a statutului U.T.M. ; 
atragerea fetelor — utemiste 
și neutemiste — la activita
tea căminului cultural și la ac
țiunile de folos obștesc.

a face parte din rîndurile 
Uniunii Tineretului Muncitor 
este o mare cinste, care îți 
impune în același timp obli
gația de a munci cu tot elanul 
la traducerea în viață a sar
cinilor stabilite de partid pen
tru întărirea și dezvoltarea 
GA..C.

Multe din fete au fost an
trenate la activitatea forma
țiilor artistice de amatori. 
Peste 90 de fete fac parte din 
formațiile artistice.

Comitetul comunal U.T.M., 
în zilele de duminică și sâm
bătă seara, a organizat o se
rie de activități interesante 
reușind să le cîștige încrede
rea fetelor, să le convingă pe 
unele din ele cît de dăunătoa
re este frecventarea sectelor 
religioase. în cadrul dumini
cilor tineretului, (încă nu am 
reușit să le organizăm cu re
gularitate) fetele își aduc o 
contribuție însemnată la buna 
lor desfășurare. Așa, de exem
plu, utemistele Livia Mutres-

ri : ;

ri : ■'

;
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Calitatea produselor — 

răspundere a întregului colectiv

Biblioteca tehnică de la Uzi
nele „Tehnofrig“ din Cluj e 
vizitată zilnic de sute de ce
tățeni. In fotografie, tinerii 
Ștefan Kalman, Alexandru Kun 
și Molnar Zoltan, consultînd 
unele cărfi de specialitate în 
vederea documentării asupra 

unor inovajii.

cu, Aspazia Cozmaciuc 
nu mai departe decît anul tre
cut nici nu veneau la cămi
nul cultural, sau la adunările 
generale U.T.M., atrase acum 
la activitatea formațiilor ar
tistice, au devenit bune so
liste, dansatoare și coriste.

în cercul de croitorie de la 
G.A.C. „Gheorghe Doja“ din 
BiVolaria s-au înscris peste 40 
de fete. La acest cerc utemis
tele și neutemistele au învă
țat noțiuni de croitorie. în a- 
celași timp activitatea cercu
lui a constituit un bun pri
lej pentru a le vorbi fetelor 
— în special neutemistelor — 
despre organizația U.T.M., 
ceea ce a făcut oa o mare 
parte din ele să ceară să intre 
în rîndurile U.T.M. Atît anul 
trecut, cît și anul acesta, au 
fost organizate acțiuni 
muncă patriotică la care au 
participat și fetele. Așa,participat și fetele. Așa, de 
exemplu, la unul din G.A.C. 
fetele au zugrăvit sediul gos
podăriei, au amenajat grădi
na din față plantînd multe 
flori aduse de acasă. Aseme
nea activități au fost organi
zate cu mai multă regularita
te în ultima vreme. In afară 
de aceste acțiuni. în vederea 
pregătirii tinerilor pentru a 
intra în U.T.M., au fost orga
nizate grupe de cunoaștere a 
Statutului U.T.M. la care au 
fost mobilizate peste 100 de 
fete.

Trebuie să spunem însă că 
în munca noastră, se mani
festă încă unele lipsuri în 
ceea ce privește antrenarea 
fetelor la activitatea organi
zației U.T.M. în comuna noa
stră există încă un număr 
mare de fete și chiar băieți 
care nu participă la activită
țile cultural-educative. Nu su
ficient ne-am străduit să or
ganizăm activități mai atrac
tive. Comitetul comunal 
U. T. M. și-a propus să mun
cească mal mult pentru 
întărirea organizațiilor U.T.M. 
pe brigăzi, astfel ca ace
stea să poată cuprinde în 
sfera lor de activitate atît ute
miști cît și neutemiști antre- 
nînd și majoritatea fetelor la 
activitățile organizate. De 
fapt, acum trebuie să ne ocu
păm mai mult și de mobiliza
rea tuturor tinerilor la înde
plinirea sarcinilor de organl- 
zație.

MIHAI CHIRILĂ 
secretarul comitetului comunal 

U.T.M. Vicovu de Sus, 
raionul Rădăuți

de

Strunga Bra-nului (Peisaj din munfii Eucegi).

înapoierea de la Geneva 
a delegatei el. P, Romîne

Duminică seara s-a înapoiat 
în Capitală venind • de la 
Geneva delegația R. P. Ro- 
mîne condusă de Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, care a par
ticipat la lucrările Comitetu
lui celor 18 state pentru de
zarmare.

La sosire pe aeroportul 
neasa delegația a fost întâm
pinată de Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, și funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)

Vizitele delegației economice 
daneze

Delegația economică daneză, 
condusă de dl. Hilmar T. 1. 
Baunsgaard, ministrul comer
țului al Danemarcei, a vizitat 
in ultimele patru zile regi
unile Bacău, Brașov și Do- 
brogea. Printre obiectivele 
industriale vizitate de oas
peți se numără comple
xul petrochimic Borzești-O- 
nești. Hidrocentrala de la 
Bicaz. Uzinele de fire și 
fibre sintetice de la Săvinești, 
precum și cele de la Brașov, 
producătoare de tractoare și 
rulmenți. Călătoria prin aceste 
regiuni a cuprins, de asemen.a, 
orașul Onești și diverse locali
tăți balneo-climaterice, iar pe 
litoral vizitarea Constanței, a 
stațiunilor Mamaia, Eforie și 
Mangalia, precum și a podgo
riei Murfatlar.

Membrii delegației au fost 
însoțiți de ministrul Danemar-

cei in R. P. Romînă, Ioachim 
Henrik-Georg, baron de Zyt- 
phen-Adeler.

★
In aceste zile grupul de oa

meni de afaceri, care înso
țește delegația economică da
neză, au continuat discuțiile 
comerciale la întreprinderile 
de stat pentru comerțul exte
rior.

★
Luni seara, ministrul comer

țului al Danemarcei, Hilmar 
T. 1. Baunsgaard, a of erit o re
cepție la Legația Danemarcei 
cu prilejul vizitei delegației.

(Agerpres)

INFORMAȚII

Tînârul deputat
— Noroc, tovarășe Albiei I 

Uite, acum vin și eu. Să-mi 
iau roaba și lopata si sînt pre
zent.

— Noroc, noroc, îi răspun
se cel cu numele de Albiei. Te 
așteptam...

Scena aceasta s-a petrecut 
acum cîteva zile pe strada Ar- 
bănaș din raionul V. I. Lenin 
din Capitală. Cetățenii s-au a- 
dunat si au hotărît ca prin 
muncă patriotică să paveze 
strada pe care locuiesc, să-i 
aranjeze trotuoarele, într-un 
cuvînt, să-și facă strada fru
moasă. Iar cel care a ve
nit cu această inițiativă, 
care a găsit soluțiile pentru 
îndeplinirea ei si a pus primul 
mîna pe lopată este deputatul 
raional Ion Albiei .strungar la 
Uzinele „Electromagnetica“.

Si iată-i pe cetățenii din cir
cumscripția 237 la lucru, des- 
cărcînd piatra, împrăștiind ni
sip, aranjînd bordurile trotua
relor. Alături de ei muncește, 
mai vesel decît toți, deputatul 
Ion Albiei.

Cărți despre artă
Despre frumos

(Urmare din pag. I) 

elimină complet deviațiile de 
contur, asigură decuparea ce
lor două părți componente ale 
ghetelor din aceeași regiune a 
pielei, deci se asigură respec
tarea culorii și a nuanței.

Au fost luate măsuri și în 
ce privește întărirea și per
fecționarea controlului tehnic 
de calitate. Bunăoară, la ate
lierul de croit din secția încăl
țăminte pentru copii fețele 
confecționate din piele de bi
zon se controlează prin întin
dere. In acest fel se observă 
defectele naturale și piesele 
respective croite din regiuni 
necorespunzătoare sînt înlătu
rate din circuitul de produc
ție. Pentru îmbogățirea cuno
ștințelor profesionale a fost 
înființat un curs de ridicarea 
calificării în care au fost 
cuprinși muncitorii care lu
crează la operațiunile „cheie“ 
în benzile de producție, și se 
aplică cu tot mai mult succes 
metoda întrajutorării. Comite
tul U.T.M. s-a ocupat îndea
proape ca tinerii Ana Nico
lae, Aurica Arghire, Teodora 
Ceaușu, Maria Drăghici, Mar
gareta Negoescu și alții să fie 
ajutați la locul lor de muncă 
de către muncitorii cu bogată 
experiență.

Tot acest complex de mă
suri a ajutat colectivul să-și 
îmbunătățească activitatea, să 
șteargă pata pe care neajun
surile din primul trimestru 
au pus-o pe „marca fabricii". 
Bilanțul ultimelor luni cuprin
de rezultate îmbucurătoare. 
Schimbările survenite în mun
ca întregului colectiv au con
tribuit la realizarea planului 
producției globale pe 8 luni 
în proporție de 104,07 la sută, 
iar al producției marfă — 
102,3 la sută. în primele 7 
luni ale anului s-au realizat 
peste plan 1 229 000 lei econo
mii (prin reducerea prețului 
de cost) și 1000 000 lei bene
ficii. Calitatea produselor a 
crescut cu 0,5 la sută la în
călțămintea pentru copii și cu 
0,6 la sută la încălțămintea 
pentru bărbați și la ghetele 
galoșate pentru femei.

E un fapt cert că s-au ob
ținut succese însemnate. O a- 
paliză mai atentă a situației 
din întreprindere arată că sînt 
încă multe posibilități ce tre
buie valorificate din plin pen-

tru a ridica tot mai sus pres
tigiul „mărcii fabricii“. Așa, 
de exemplu, încălțămintea 
pentru copii continuă să fie 
rigidă, prea grea, incomodă la 
purtat. Există condiții pentru 
reducerea consumurilor speci
fice. Modelele care sînt în fa
bricație sînt și ele rămase în 
urma cerințelor actuale. Co
piilor trebuie să le oferim în
călțăminte frumoasă, care să 
le placă. Numai așa o s-o 
poarte cu plăcere. Ceea ce s-a 
făcut în această direcție este 
însă mult prea puțin. Condu
cerea întreprinderii trebuie să 
urgenteze aplicarea unor mă
suri bune, concrete, stabilite 
în acest sens. Este cazul să se 
treacă mai operativ, cu mai 
mult curaj, la aplicarea unor 
soluții moderne în confecțio
narea încălțămintei, iar crea
torii de modele au datoria mo
rală să-și spună mai mult, și 
mai competent, cuvântul.

Concluzii asemănătoare se 
pot trage și în legătură cu în
călțămintea bărbătească și cea 
pentru femei. Ca formă și ca 
model, pantofii bărbătești sînt 
în urma cerințelor și exigen
țelor cumpărătorilor, iar ghe
tele galoșate pentru femei, deși 
prezintă substanțiale îmbună
tățiri calitative, continuă să 
fie grele și lucrate într-o gamă 
restrînsă de modele.

Sînt foarte bune măsurile 
care s-au luat din punct de 
vedere organizatoric. Dar, în 
întreprindere se simte tot mai 
mult necesitatea perfecționă
rii profesionale a tuturor mun
citorilor. Cel de-al III-lea Con
gres al partidului a cerut oa
menilor muncii să facă din 
„marca fabricii" un titlu de 
mîndrie. îndeplinirea acestei 
sarcini presupune ridicarea 
continuă a pregătirii profesio
nale, cunoașterea și aplicarea 
celor mai noi procedee de lu
cru. Conducerea întreprinde
rii, comitetul sindicatului, au 
datoria să se ocupe mai în
deaproape de organizarea și 
buna desfășurare a cursuri
lor de ridicarea calificării pro- 

’ fesionale. La rîndul său, co
mitetul U.T.M. trebuie să aju
te tineretul să înțeleagă ne
cesitatea îmbogățirii cunoștin
țelor profesionale, să se ocupe 
cu mai multă atenție de gene
ralizarea experienței înaintate, 
de întărirea disciplinei în rîn
dul tinerilor.

Foto : N. STELORIAN

Noi modele 
de confecții

(de la corespondentul

produsele fabricii de

de cumpărători, 
acest lucru co- 
fabrici depune 
pentru continua

GALAȚI 
nostru).

Zi de zi 
confecții din Brăila sînt tot mai
mult solicitate 
Tocmai pentru 
lectivul acestei 
eforturi susținute
Îmbunătățire a calității produse
lor cit și pentru crearea unei game 
de noi sortimente conform cu gus
tul șl cerințele oamenilor muncii. 
Numai în acest an colectivul de 
creatori de modele de la această 
întreprindere a dat naștere la 130 
de noi modele de confecții, ceea 
ce Înseamnă cu mult mai mult 
fată de angajamentul luat inițial. 
Colectivul de creatori al fabricii 
de confecții din Brăila s-a angajat 
ca pini la' sfîrșitul acestui an să 
mai creeze încă 60 noi modele 
de confecții. i

Prin ce sa caracterizează no
țiunea de frumos ?

Iată una din întrebările la care 
dă un răspuns sintetic, inteligent 
esteticiana sovietică, N. Dmitrieva, 
în cartea sa recent tradusă în ro- 
mînește, „Despre frumos".

Oamenilor, le este proprie năzu
ința spre frumos — scrie autoarea. 
Fie că popoarele luptă pentru eli
berarea lor, fie că arta creează ima
gini mărețe, fie că știința pătrun
de în tainele materiei — toate a- 
cestea înseamnă în același timp 
și lupta pentru frumusețea vieții. 
Dar chiar și în treburile noastre 
mărunte, din viața de toate zilele, 
în relațiile noastre unul față de 
altul, în înfățișarea exterioară, 
Căutăm frumosul și îl iubim.

în capitolele „Simțul estetic", 
„Enigma frumosului", „în căutarea 
soluției", N. Dmitrieva arată că 
nu este deloc ușor să răspunzi la 
întrebarea „ce este frumosul

„Frumosul este viața'' — spu
nea cu ani In urmă Cernîșevski 
și afirmația lui rămine pină azi 
caracterizarea cea mai precisă a 
acestei noțiuni. Dmitrieva merge

insă cu explicația mai departe de- 
monstrînd pe baza învățăturii 
marxist-leniniste, că secretul fru
museții constă Iii’ raporturile ar
monioase în corelațiile, conexiunile 
și interacțiunile armonioase, ca
racteristice vieții în evoluția ei. 
Frumosul este viața care tinde 
spre armonie, spune Dmitrieva.

Fiind în primul rînd un volum 
de teorie a frumosului, cartea este- 
ticianei sovietice își propune tot
odată să dea sfaturi și îndrumări 
practice cititorilor, ajutîndu-i să 
facă deosebirea dintre arta adevă
rată și pseudocreațiile artei de
cadente, lipsite de idei, îndeamnă 
pe cititor să vadă și să guste fru
musețile naturii, ale vieții încon
jurătoare.

„La om totul trebuie să fie fru
mos : și fața și îmbrăcămintea șl 
sufletul și gîndurile" — spunea 
Cehov. Putem spune că lucrarea 
„Despre frumos" ne ajută intr-un 
anumit fel 
noi înșine 
magistral 
Cehov.

Activitatea pe care o desfă
șoară zi de zi, ca deputat, do
vedește din plin că a doua lui 
casă este circumscripția, iar 
prietenii îi sînt cetățenii de 
aici, alegătorii, alături de care 
trăiește și muncește. Acest lu
cru iese grăitor în evidentă si 
din paginile carnetului său de 
îndemnări. Iată numai cîteva 
din aceste însemnări, luate la 
întîmplare :

...Azi s-au terminat lucrările 
de pavare pe strada Doinei. 
Oamenii sînt tare mîndri de 
ce-au făcut. Au fost efectuate 
peste 3 000 de ore de muncă 
patriotică ; economiile reali
zate se ridică la 12 000 lei. Un 
ajutor deosebit am primit din 
partea Institutului de cerce
tări energetice, care, de fapt, 
folosește în parte această stra
dă. Dintre cetățenii de pe stra
dă, cel mai mult au muncit 
Ștefan Ortopan de la nr. 8 și 
Maria Pană de la nr. 14.

...Am asistat azi la repetiții- . 
le brigăzii artistice de la Țe- 
sătoria „Victoria socialistă*' 
iar după-amiază am fost la 
biblioteca circumscripției. E 
necesar să organizăm mai bine 
cititul cărților de la bibliote
că. împreună cu comitetul de 
stradă și comisia de femei vom 
organiza cîte un cerc 
pe fiecare stradă din 
scripție.

...S-a desfășurat azi 
acțiune 
nurilor 
noi de

...S-a 
spațiului verde de pe strada 
Intrarea Doinei. Cetățenii de

de citit 
circum-

o mare 
a tere-de amenajare 

din jurul blocurilor 
pe strada Doinei, 
terminat amenajarea

pe stradă au efectuat circa 
1 000 de ore de muncă patrio
tică.

...Azi am fost de opt ori în 
comuna Măgurele de unde am 
adus nisip, cu mașina, pentru 
pavarea străzii Arbănași. Oa
menii au muncit cu multă 
tragere de inimă văzîndu-mă 
în mijlocul lor. S-au hotărît 
să termine pavatul în cel mult 
o săptămînă.

...Am întocmit raportul pen
tru ședința comisiei de gos
podărire comunală...

$i astfel sînt înșirate zeci de 
însemnări. în legătură cu în
treținerea locuințelor și salu
brizarea străzilor, despre ce
reri ale oamenilor muncii care 
au fost înaintate sfatului 
popular, acțiuni de folos ob
ștesc, amănunte în legătură 
cu ajutorul dat cetățenilor 
pentru rezolvarea anumitor 
probleme, greutăți întîmpina- 
te, nume de oameni care nu 
înțeleg că achitarea obligații
lor fată de stat și respectarea 
normelor de conduită morală 
sînt datorii cetățenești.

— Ne-am obișnuit mult cu 
tovarășul deputat, spune Ion 
Anton de pe strada Arbănaș. 
Nu de mult s-a întîmplat că 
n-a trecut pe aici vreo trei zile. 
Și l-am căutat acasă pentru 
că ne gîndeam că s-o fi îmbol
năvit omul. Dar era ocupat cu 
parcul acela de pe intrarea 
Doinei.

Realizările din circumscrip
ția raională nr. 237 cuprind și 
o parte din dragostea și mun
ca deputatului.

VIOREL TONCEANU

E- 
în 
a 

Uniunii Naționale a Studen
ților din Brazilia compusă 
din: Aldo Silva Arantes — 
președinte, Marco Aurelio 
Garcia, Roberto Amarai Vie- 
ira, Clemente ~ 
vicepreședinți 
ganizații.

în. cursul
membrii delegației 
primiți la Comitetul Executiv 
al U.A.S.R. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de vederi 
asupra principalelor proble
me care preocupă mișcarea 
studențească internațională. în 
cursul discuțiilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, au fost aborda
te și o serie de probleme în 
legătură cu întărirea colabo
rării între cele două organi
zații.

La invitația Comitetului 
xecutiv al U.A.S.R. se află 
țara noastră o delegație

Rosas Ribeiro, 
ai acestei or-

zilei de
au

luni 
fost

★

Luni dimineața a plecat în 
Uniunea Sovietică delegația 
țării noastre condusă de ing. 
Valeriu Popa, directorul In
stitutului de Cercetări horti- 
viticole care va participa la 
„Cel de-al 10-lea Congres in
ternațional al viei Și vinului', 
ce are loc la Tbilisi, între 
13—17 septembrie.

(Agerpres)

Sosirea ambasadorului 
Republicii Mali 

la București
La 9 septembrie a sosit la 

București dl. Abdoulaye Mai
ga, noul ambasador al Repu
blicii Mali în Republica Popu
lară Romînă.

La sosire, a fost salutat de 
Gheorghe Luca, directorul 
protocolului Ministerului A-. 
facerilor Externe.

să învățăm să trăim 
potrivit acestei idei, 

exprimată de A. P.

EUGEN FLORESCU

Grupul celor cinci
Operele „Boris Godunov", 

„Pskoviteanka", „Cneazul
Igor", „William Rateliff", 

poemul simfonic ,.Tamara" — iată 
doar cîteva dintre lucrările lui Ba
lakirev, Borodin, Mussorgski, 
Korsakov, 
pă un loc 
tel ruse.

Creația 
sau cum li se mai spune a „mă
nunchiului puternic", aparține ce
lor mai bune realizări ale veacu
lui trecut. Continuînd marea operă 
a lui Glinka și Dargomljski, cei 
cinci compozitori au creat o largă 
operă muzicală, de o largă expre
sivitate, cu un profund continui 
uman, turnat în originale forme 
de construcție muzicală.

In editurile noastre s-au publi
cat în ultimii ani mai multe lucrări 
dedicate unora dintre membrii 
„grupului celor cinci" sau unora 
dintre lucrările lor. Recent, însă, 
Editura Muzicală a avut lăudabila 
Inițiativă de a traduce în limba 
romînă lucrarea unei talentate

R. 
Cezar Kui — care ocu- 
de frunte în istoria ar-

„Grupului celor cinci"

publiciste sovietice, E. M. Gor
deeva. dedicate unei analize de 
ansamblu a vieții și creației celor 
cinci compozitori ruși.

Intr-un limbai plăcut, larg acce
sibil, Gordeeva ajută pe cititori 
să-și însușească o sumedenie de 
cunoștințe cu privire la situația 
muzicii ruse în veacul trecut, cu 
privire la caracterul, proiiiul fie- 
căruia dintre cei cinci compozitori, 
îi ajută pe cititori să înțeleagă 
rolul pe care l-au avut acești ta
lentati muzicieni în viata culturală 
a Rusiei

Alături 
inedite 
membrii 
istoria nașterii, prezentării și di
fuzării creațiilor lor, Gordeeva 
acordă în paginile acestei lucrări 
o atenție deosebită analizării te
maticii fiecăreia dintre lucrările 
simfonice sau destinate teatrului 
muzical a acestui minunat colectiv 
de creatori din istoria marii cul
turi ruse.

Pe ecranele

Copilul și orașul

F *

|MSI|

f.
" V »

:

O producție a studiourilor sovietice.
Originala poveste a primului născut dintr-un nou oraș 

din stepă.

secolului 19.
de o serie de elemente 
despre relațiile dintre 
grupului, cu privire la

Capitalei

I. SAVA

Hunedoara : noii® blocuri din fafa gării, dale în folosință anul acesta.

Foto : O. PLECAM

CINEMATOGRAFE
Soare și umbră : Patria, E. 

Pavel, 23 August; Vîntul su
dului : Republica, București, 
înfrățirea între popoare, G. 
Coșbuc; Tintin și misterul 
„Linei de aur“ : Magheru, I. 
C. Frimu, Alex. Sahia, Volga ;

împotriva zeilor

i

■

O producție a studiourilor poloneze inspirată din viața 
piloților de pe avioanele supersonice, in regia lui 

Hubert Drapella

împotriva Zeilor: V. Alec- 
sandri, Lumina, Gh. Doja, Li
bertății : Rătăcirile dragostei 
(dimineața), Copilul și orașul 
(după amiaza): Tineretului; 
49 de zile în Pacific : Victoria, 
V. Roaită ; Ultima noapte pe 
Tltanio : Central; Tom-Dege- 
țelul (dimineața), Sentința se 
va da joi (după amiază) : 13 
Septembrie; Lingă prăpastia 
abruptă (Vînătoarea de lupi) 
— Dragonul — Copii cîntă — 
Fotbal pe glob : Timpuri Noi; 
Fantomele din Spessart: Ma
xim Gorki, T. Vladimirescu ; 
Vîntul sudului (dimineața), 
Cocoșul sperie moartea (după 
amiază) : 1 Mai; Vikingii:
Cultural; Foc în linia doua : 
Alex. Popov; Frumoasa ame-

ricană : Grivița ; Fiul haidu
cului : C-tin David; Destăi
nuiri : Unirea, Miorița ; Acord 
final: Flacăra, Moșilor ; La
crimi tîrzii : Munca ; Revista 
de la miezul nopții: Popular; 
Vîrsta de aur a comediei: 
Donca Simo; Un om trece 
prin zid: 16 Februarie; Ci- 
ne-i de vină ? M. Eminescu ; 
Lăsarea nopții: I. Pintilie ; 
Cînd vine dragostea ; 8 Mai; 
O viață : Floreasca ; Albă ca 
zăpada: Luceafărul; M-am 
săturat de căsnicie : G. Baco- 
via ; Copilul și orașul : Olga 
Bancic ; Cetatea Hurramza- 
min : Drumul Serii; Planeta 
furtunilor: 30 Decembrie;
Scrisoare de la o necunoscută: 
Aurel Vlaicu; Sentința se va 
da joi: B. Delavrancea.

Crădini-cinematograf
Soare și umbră : 23 August, 

Elena Pavel ; Vîntul sudului: 
Stadionul Republicii, Stadio
nul Dinamo, Stadionul Giu- 
lești, 713 cere aterizarea : 8
Martie, Arta ; Lăsarea nopții: 
Iile Pintilie ; împotriva Zei
lor : Progresul, Libertății; 
Vikingii: Unirea ; Acord fi
nal ; 13 Septembrie, Moșilor;

Tintin și
aur : I. C.
Copilul și orașul: Olga Ban
cic ; Vîrsta 
diei: Donca Simo ; i 
zăpada: Luceafărul;
mele din Spessart:
Vladimirescu ; 49 de
Pacific: V. Roaită.

misterul Linei de 
Frimu, Al. Sahia ;

de aur a come- 
Albă ca 

Fanto- 
Tudor 

zile în



Lucrări ale unor

A

„Invățămintul superior

spre binele omenirii“
Lucrările simpozionului internațional de la Moscova

MOSCOVA 9. Coresponden
tul Agerpres transmite: Du
minică dimineață la universi
tatea „Lomonosov” din Mos
cova s-a deschis simpozionul 
internațional consacrat pro
blemelor învățămîntului su
perior organizat de Federația 
Mondială a oamenilor de știin
ță. Simpozionul se desfășoară 
sub deviza : „învățămîntul su
perior — spre binele omenirii”. 
La simpozion participă circa 
200 de delegați din 47 de țări 
ale Europei, Asiei, Africii și 
Americii. Din partea R. P. 
Romîne la lucrări ia parte o 
delegație de 5 persoane, con
dusă de prof. Ștefan Bălan, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, adjunct 
al ministrului Învățămîntului.

In cursul lucrărilor va avea 
loc un larg schimb de păreri 
în legătură cu sarcinile ac
tuale și scopul învățămîntului 
superior, ale științei și tehni
cii, în dezvoltarea socială, per
fecționarea metodelor de -pre
gătire a cadrelor științifice etc.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS fransmite : In referatul pre
zentat la 9 septembrie la simpo
zionul internafional consacrat 
problemelor învățămîntului supe
rior acad. Nikolai Semionov, lau
reat al Premiului Nobel, a vorbit 
despre perspectivele științelor na
turii în următoarele decenii.

Din științele naturii, acad. N. 
Semionov desprinde două pro
bleme fundamentale : teoria par
ticulelor elementare în fizică și 
structura și comportarea materiei

cu organizare superioară în bio
logie și chimie. Lucrări care în 
prezent par să fie pur științi
fice, abstracte vor da în viitor 
rezultate practice uriașe.

O problemă tehnico-științifică 
dintre cele mai importante este 
crearea unor surse de energie 
mai puternice. Pentru rezolvarea 
acestei probleme există trei căi : 
reacția termonucleară controlată, 
folosirea energiei solare și folo
sirea căldurii subterane din pă
tura magmatică.

Acad. N. Semionov este de 
părere că problema reacției ter
monucleare controlate va fi rezol
vată pînă în anul 2 000. în refe
ratul său el a subliniat că ener
gia care se va degaja ca urmare 
a sintezei termonucleare va fi 
atît de uriașă îneîf se va ivi pri
mejdia supraîncălzirii suprafeței 
pămîntului și atmosferei. Pe viitor, 
omenirea va trebui sa limiteze
capacitatea globală a centralelor 
electrice. Cantitatea de energie
termonucleară nu trebuie să de
pășească 5—10 la sută din ener
gia solară absorbită de pămînt 
și atmosferă. încă în cursul ace
stui secol va fi rezolvată, de a- 
semenea, problema folosirii ener
giei solare pentru obținerea ener
giei electrice, a spus acad. N. Se
mionov. Crearea de noi celule 
fotoelectrice și termoelemente va 
permite ca energia solară să fie 
transformată în energie electrică 
cu un randament 
sută.

în condițiile unui 
tere a producției 
electrică, similar 
acum în U.R.S.S., 
ei anuală mondială ar putea spori

în decurs de 100 ani de 10.000 
ori. Dispunînd de 
cantitate grandioasă 
electrică, omenirea 
rija clima planetei 
putea pune în valoare alte planete 
ale sistemului solar, și în primul 
rînd planeta Marte.

Dacă s-ar reuși ca întreaga 
suprafață a Lunii să fie acoperită 
cu semiconductori, cu celule foto
electrice de mare randament, 
Luna ar putea deveni o centrală 
electrică pentru întregul pămînt 
cu o putere de cîteva zeci de 
trilioane de kW. Pe lună s-ar 
putea instala de asemenea, cen
tralele atomice și termonucleare, 
ceea ce ar feri pe deplin pă- 
mîntul de poluarea cu substanțe 
radioactive.

Popoarele tuturor țărilor trebuie 
să contribuie la o dezvoltare a 
științei și tehnicii care să asigure 
ca omenirea să pășească rapid 
într-o eră nouă fericită, a spus 
în încheiere acad. N. Semionov.

Prof. John Bernal a prezentat 
un referat despre știință și tehni
că în lumea viitorului.

Prof. John Bernal s-a referit la 
două, probleme importante care 
stau în fața omenirii : lichidarea 
primejdiei războiului nuclear și 
lichidarea bolilor și ignoranței. El 
și-a exprimat convingerea că a- 
ceste două probleme s-ar putea 
rezolva pe calea dezarmării.

o asemenea 
de energie 

ar putea di- 
proprii și ar

comisii
SOFIA 10 (Agerpres). — Intre 

3 și 5 septembrie 1962 a avut 
loc la Sofia cea de-a Xl-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru agricultură.

Au participat delegați din Re
publica Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană, Re
publica Populară Mongolă, Repu
blica Populară Polonă, Republica 
Populară Romînă, Republica Po
pulară Ungară și Uniunea Repu
blicilor Socialiste Sovietice.

în calitate de observatori au 
luat parte la ședință reprezen
tanți ai Republicii Populare De
mocrate Coreene și ai Republicii 
Democrate Vietnam.

In lumina hofărîrilor Consfă
tuirii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din 
țările participante la C.A.E.R. 
(iunie 1962), ale sesiuni a XVI-a 
(extraordinare) a Consiliului, și 
ale primei ședințe a Comitetu
lui executiv al Consiliului, comi
sia permanentă a întocmit planul 
de lucru pentru perioada urmă
toare, în care se prevede ela
borarea de măsuri concrete pen
tru sporirea producției agricole 
și pentru satisfacerea nevoilor a- 
griculturii cu tractoare, combine, 
îngrășăminte minerale, preparate 
chimice și alte mijloace fehnico- 
materiale.

Comisia a aprobat măsurile 
pentru satisfacerea din plin, în 
decursul anilor următori, a nece
sarului fărilor membre ale C.A.E.R. 
in ce privește cartofii de sămîn- 
ță de calitate superioară.

Comisia a analizat rezultatele 
încercării internaționale a soiuri
lor din anul 1961 și alte proble
me legate de producția semințe
lor, adoptînd recomandări cores
punzătoare.

Comisia a adoptat de asemenea 
recomandări privind munca de se
lecție și de însămînțări artificiale 
la animalele domestice, privind 
economia apelor și alte probleme 
de colaborare tehnico-științifică 
în domeniul agriculturii.

C.A.E.R
BERLIN 10 (Agerpres). — La 

Berlin a avut loc ședința ordi
nară a Comisiei permanente a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc pentru colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică în do
meniul industriei chimice. La lu
crările comisiei au participat re
prezentanții Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Democra
te Germane, Republicii Populare 
Polone, Republicii Populare Romî
ne, Republicii Populare Ungare și 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

Comisia a examinat problemele 
ce decurg pentru industria chimică 
a jărilor-membre ale C.A.E.R. 
din hotărîrile celei de-a XVI-a se
siuni extraordinare a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc în
dreptate spre extinderea și adîn- 
cirea diviziunii internaționale so
cialiste a muncii și spre dezvolta
rea și perfecționarea continuă a 
organizării colaborării economice 
și tehnico-ștîințifice a (ărilor-mem- 
bre ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La ședință, care s-a desfășurat 
înfr-o atmosferă de colaborare și 
prietenie, au fost discutate, de a- 
semenea, probleme organizatorice.

10 (Agerpres). — 
economică guver-

în Japonia

guvernamentale 
a R. P. Romine

TOKIO 
Delegația 
na mentală condusă de tov. 
Al. Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, a 
vizitat la 8 septembrie fa
bricile de produse electrice 
și electrotehnice, televizoa
re, radio etc. din Kadoma 
și Ibaroki ale companiei 
Matsushita electric indus
trial Co. Ltd.

Delegația a fost întâmpi
nată de președintele com. 
paniei, care a făcut o pre
zentare a fabricilor compa
niei și a produselor acesto
ra. în continuare, delegația 
a vizitat Fabrica de mase 
plastice Sekisui din Kyoto.

Seara, ambasadorul Dono, 
reprezentantul din Osaka 
al Ministerului Afacerilor 
Externe al Japoniei, a ofe
rit o masă în cinstea dele- I 
gației. ;

Pe șantierele

de 30—40 la

ritra de creș- 
de energie 

cu cel atins 
productivitatea

Parada și demonstrația
oamenilor muncii din Sofia

în-

Mesajul adresat
de N. S. Hrușciov

Regiunea Karl-Marx-Stadt 
este unul dintre cele 
mai importante centre 

industriale ale R. D. Germane. 
Produsele purtând marca de 
fabricație a întreprinderilor 
regiunii — tot felul de mașini- 
unelte, utilaj industrial, măr
furi textile etc. — se bucură 
de o mare căutare.

MOSCOVA 9 (Agerpres). 
— TASS transmite : N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat un mesaj de salut 
participanților la simpozionul 
internațional al oamenilor de 
știință pentru problemele în- 
vățămîntului tehnic superior 
și umanistic, care s-a deschis 
la 9 septembrie la Moscova.

Pretutindeni oamenii de 
bună credință nutresc un deo
sebit respect pentru acei oa
meni de știință și lucrători ai 
instituțiilor superioare de în- 
vățămînt, se subliniază în me
saj, care nu numai că predau 
cu răbdare și perseverență 
cunoștințele 
dar și „îl educă în spiritul 
luptei pentru progres social,

lor tineretului

în spiritul păcii și prieteniei 
între popoare". Se subliniază, 
de asemenea, importanța 
participării active a oameni
lor de știință la apărarea pă
cii, la lupta pentru dezarmare 
generală și colaborare interna
țională.

Nikita Hrușciov a exprimat 
urarea ca simpozionul interna
țional să slujească oamenilor 
de știință și învățămîntului 
din toate țările „ca un nou 
stimulent pentru întărirea și 
extinderea contactelor și co
laborării lor în interesul trans
punerii în viață a principiilor 
coexistenței pașnice care sînt 
apărate cu hotărîre de po
porul sovietic și de guvernul 
său“.

Construcții noi în centrul orașului 
Karl-Marx Stadt (R.D. Germană).

La circa 30 de mari obiec
tive industriale ale regiunii 
Karl-Marx-Stadt se desfășoară 
în prezent lucrări de construc
ție. Spre sfîrșitul anului vor 
intra în funcțiune primele 
părți ale combinatului pentru 
elaborarea nichelului de la 
Egidien, și ale uzinei de zinc 
de la Freiberg, primul grup 
generator al centralei termo
electrice de 
Stadt.

Anul acesta 
de asemenea, 
Uzina de automobile „Sachsen
ring” din Zwickau, la Uzina 
de mașini-unelte din Plauen 
și Ia moderna fabrică de înno
bilare a minei de huilă „Mar
tin Hoop” din Zwickau. Vor 
fi mărite sălile de studii ale 
școlii superioare de construcții 
de mașini din Karl-Marx-. 
Stadt și ale Academiei de mi
nerit din Freiberg.

SOFIA 9 (Agerpres). 
tregul popor bulgar a sărbăto
rit la 9 septembrie cea de-a 
18-a aniversare a eliberării 
țării de sub jugul fascist.

Străzile capitalei Bulgariei, 
îmbrăcate în vestmînt de săr
bătoare, au fost inundate de 
mii de oameni.

în cei 18 ani de putere popu
lară în Bulgaria» socialismul a 
învins pentru totdeauna. Au 
rămas definitiv de domeniul 
trecutului timpurile cînd în 
țară domneau exploatarea, să
răcia, lipsa de drepturi și te
roarea polițienească.

Anul acesta poporul bulgar 
a întîmpinat sărbătoarea sa 
națională cu deosebită bucu
rie. In noiembrie 1962 va avea 
loc cel de-al 8-lea Congres al 
P.C. Bulgar, care va adopta 
planul de 20 de ani de dezvol
tare a Republicii Populare 
Bulgaria, programul desăvîr- 
șirii construirii socialismului 
în țară și al trecerii treptate la 
construirea comunismului.

Piața „9 Septembrie“ din So
fia era pavoazată de sărbă
toare. In tribune se aflau nu
meroși reprezentanți ai oame
nilor muncii, foști partizani și 
deținuți politici, fruntași în 
muncă, reprezentanți ai orga
nizațiilor Obștești, oameni de 
știință, cultură și artă, șefi și 
membri ai misiunilor diploma
tice acreditați la Sofia, nu
meroși invitați din străinăta
te, ziariști bulgari și străini.

Asistența a întîmpinat cu 
căldură apariția la tribuna 
Mausoleului lui Ghiorghi Di- 
mitrov a primului secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, Todor Jiv- 
kov, a președintelui Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, Dimităr Ganev, a 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, An
ton Iugov, a membrilor și 
membrilor supleanți ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., 
secretarilor C.C. al P.C.B., pre-

cum și a șefului delegației de 
activiști ai P.C.U.S., A. P. Ki
rilenko, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., prim-vi- 
cepreședinte al Biroului C.C. 
al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R, 

Festivitatea a început cu o 
paradă militară, la care au 
luat parte toate genurile de 
trupe ale armatei populare 
bulgare.

Parada și demonstrația oa
menilor muncii din Sofia au 
durat peste trei ore și s-au în
cheiat cu pitorescul dans na
țional bulgar „Horo“.

Demonstrații sărbătorești ale 
oamenilor muncii au avut loc 
în aceeași zi și în alte orașe 
ale țării.

★
Duminică seara, cu prilejul 

celei de-a 18-a aniversări a 
eliberării Bulgariei de sub ju
gul fascist, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, Ivan 
Kinov, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și 
televiziune.

*
Luni seara, la cinematogra

ful Tineretului din Capitală, 
a avut loc o manifestare con
sacrată sărbătorii naționale a 
poporului bulgar.

In fața unui numeros public, 
poetul Ion Brad, secretar al 
Uniunii scriitorilor din R. P. 
Romînă, a vorbit despre reali
zările R. P. Bulgaria pe dru
mul construirii socialismului.

A fost prezentat apoi filmul 
artistic „In noaptea spre 13“ o 
producție a studiourilor din 
R. P. Bulgaria.

★
Membrii orchestrei simfo- 

nice a Palatului pionierilor 
din Sofia s-au întîlnit dumi
nică cu pionierii din Capitală 
la Palatul pionierilor.

La întîlnire au participat 
reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

la Karl-Marx-

se vor construi, 
noi secții la

■ •

Manifestări de solidaritate
cu cauza poporului cuban

„Să sc interzică bomba!“
Acțiuni pentru dezarmare ale partizanilor păcii din Londra

Lucrările Comitetului
O.N.U. pentru folosirea 

spahiului cosmic 
în scopuri pașnice

Neocolonialiștii
au primit riposta ■ ■■

LONDRA 10 (Agerpres). — „Nu 
există nimic mai urgent pe pă
mînt decît dezarmarea". „Să se 
interzică bomba I” — panouri cu 
aceste inscripții au apărut la 9 
septembrie la Whitehall în fața 
clădirii Ministerului Aviației. Un 
grup de participanți la pichete — 
membri ai „Comitetului celor 100“ 
— distribuiau trecătorilor manifes
te și broșuri care cuprind cererea 
adresată guvernului englez de a 
renunța la „strategia nucleară".

O fată tînără purta un panou 
cu fotografia unei femei japoneze 
desfigurate de explozia bombei 
atomice americane de la Hiroși- 
ma. „Aceasta este fața unei fe-

mei japoneze, dar ea poafe de
veni fața unei femei engleze" — 
glăsuia inscripția. Unii partici- 
panți la pichete purtau pancarte 
cu inscripția : „Avioanele „U-2” 
pot provoca un război I".

într-o convorbire cu corespon
dentul agenției TASS un membru 
al „Comitetului celor 100" a spus: 
Prin acțiunea de astăzi inițiem o 
campanie pentru pregătirea mitin
gului antimilitarist de masă care 
va avea loc la 23 septembrie la 
Londra. în fiecare zi timp de două 
săptămîni vom veni la Whifehall 
și vom posta pichete în semn de 
profest împotriva politicii milita
riste a guvernului. ,

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 10 septem
brie la New York au reînceput 
lucrările Comitetului O.N.U. pen
tru folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice. Comitetul 
alcătuit 
de țări, 
S.U.A.,, 
slovacia, 
mina rapoartele pregătite de sub
comitetul tehnico-știinfific și de 
subcomitetul juridic, precum și 
materialele prezentate de Orga
nizația meteorologică mondială și 
de Uniunea Internațională pentru 
electrocomunicafii.

In legătură cu problemele exa
minate, Comitetul urmează să pre
zinte un raport celei de-a XVII-a 
sesiuni a Adunării Generale.

este 
din reprezentanții a 28 
printre care U.R.S.S., 

Anglia, Brazilia, Ceho- 
Polonia etc. El va exa-

VIENA 10 
prezentanții 
dențești din 
au sosit în 
participa la Seminarul politic in
ternațional, și-au explicat la o 
conferință de presă hotărîrea lor 
unanimă de a părăsi seminarul.

în comunicatul citit în fața 
ziariștilor se spune că studen
ții africani au fost invitați la 
Seminarul internațional convocat 
de organizația „Uniunea Studen
ților socialiști” și de Comitetul 
pentru industria naționalizată 
din Austria. Foarte curînd a ie
șit însă la iveală că problemele 
dezarmării, coexistenței pașnice, 
lichidării colonialismului și neo- 
colonialismului, lupta împotriva 
imperialismului au fost puse pe

(Agerpres). — Re- 
organizațiilor stu- 

țările Africii, care 
Austria pentru a

PE SCURT «g PE SCURT
MOSCOVA. — C.C. al 

P.C.U.S. șl Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. au anunțat că 
la 9 septembrie a încetat din 
viață în vîrstă de 70 de ani 
acad. Vladimir Klimov, emi
nent constructor de motoare 
pentru avioane.

LEIPZIG. — Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 

președintele Consi- 
a 

la 
a 

Ia 
el

P.S.U.G., _ .
liului de Stat al R.D.G., 
rostit o amplă cuvîntare 
conferința intergermană 
muncitorilor, care are loc 
Leipzig. în cuvîntarea sa 
s-a oprit, printre altele, asupra 
problemelor reglementării paș
nice cu Germania și luptei 
oamenilor muncii vest-ger- 
mani pentru drepturile lor. 
După cum a relevat Walter 
Ulbricht, menținerea păcii re
prezintă o problemă impor
tantă pentru poporul german. 
De aceea lupta pentru regle
mentarea pașnică a problemei 
germane capătă o importanță 
primordială.

zat la 9 septembrie Ia Rio de 
Janeiro . cu participarea a 
10 000 de persoane, L. Brizola, 
guvernatorul statului Rio 
Grande do Sul a declarat că 
„poporul brazilian nu va per
mite ambasadorului Statelor 
Unite, Lincoln Gordon, să se 
amestece în afacerile interne 
ale Braziliei“. După cum re
latează agenția Prensa Latina, 
el a spus că „Poporul va lupta 
pentru legalitate și împotriva 
privilegiile grupurilor mono
poliste naționale și străine.

„Masele populare din Turcia 
trăiesc în condiții extrem de 
proaste. Ele sînt lipsite de 
roadele civilizației. 60 la sută 
din copiii de vîrstă școlară și 
din tineri nu știu carte. Din 
1 600 de nou născuți mor în 
primul an 165 de copii.

OTTAVA. — în primul se
mestru al anului 1962, defici. 
tul balanței comerciale a Ca
nadei a crescut cu 50 la sută 
față de perioada corespunză
toare a anului precedent. .

NEW YORK. — Ziarul 
„New York Times“ a publi
cat zilele trecute cifrele șo
majului înregistrate în S.U.A. 
la sfîrșitul lunii august. Acea
stă lună a marcat o creștere 
accentuată a procentului de 
șomeri (de la 5,3 la sută la 5,8 
la sută din totalul forței de 
muncă), ceea 
cea mai mare 
cursul ultimelor

ce constituie 
creștere din 
20 de luni '.

Autoritățile 
au expulzat

WASHINGTON. — La 9 
septembrie a sosit Ia Wa- 
sihngton o delegație agricolă 
sovietică condusă de K. G. 
Ptsin, ministrul agriculturii al 
U.R.S.S. Pe aeroportul națio
nal, delegația a fost întâmpi
nată de ministrul agriculturii 
al S.U.A., O. Freeman.

VARȘOVIA. — A. Za- 
wadzki, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, a 
adresat prințului Norodom 
Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia, un răspuns la recen
tul mesaj al acestuia. în răs
puns se subliniază că guver
nul R. P. Polone împărtășeș
te părerea 
în legătură 
în această 
propunerea 
convocarea 
internaționale care ar garanta 
neutralitatea și integritatea 
teritorială a Cambodgiei, își 
exprimă hotărîrea de a par
ticipa la această conferință șl 
de a contribui Ia obținerea u- 
nor rezultate pozitive.

prințului Sianuk 
cu situația creată 
regiune, sprijină 
lui cu privire la 
unei conferințe

DELIII. — Ministrul comer
țului și industriei al Indiei 
K. C. Reddy a pus piatra fun. 
damentală a viitoarei uzine 
de preparate sintetice chimico- 
farmaceutice de la Haidera- 
bad (statul Andhra), care se 
construiește cu ajutorul teh
nic al Uniunii Sovietice. U- 
zina, care va fi dată în exploa
tare în cursul celui de-al trei
lea plan cincinal al Indiei, va 
produce 850 de tone de medi
camente anual.

BAMAKO. — La 10 septem
brie și-a început lucrările în 
orașul Bamako cel de-al VI- 

partidului 
care, în 
va dez-

RIO DE JANEIRO. — Luînd 
cuvîntul Ia un miting organi

ISTANBUL. — în proiectul 
planului cincinal de dezvolta
re economică a Turciei, care 
va fi supus în curînd discu
țiilor, se arată printre altele :

lea Congres al 
Uniunea sudaneză 
decurs de trei zile, 
bate cele mai importante pro
bleme de politică internă și 
externă ale Republicii Mali.

în prealabil a avut loc un 
seminar național pentru pre
gătirea congresului.

SAIGON. — 
sud-vietnameze 

din țară pe corespondentul 
revistei „Newsweek“, F. Sully, 
care a avut imprudența „să 
spună adevărul' despre eve
nimentele din Vietnamul de 
sud.

WASHINGTON. — Depar
tamentul Marinei S.U.A. a a- 
nunțat la 10 septembrie că în 
insula Guam din oceanul Pa
cific va fi instalată o bază 
pentru submarine americane 
înzestrate cu rachete „Polaris“, 
asemănătoare bazei de la Holy 
Loch (Scoția).

După cum transmite agen
ția U.P.I., baza se va afla în 
portul Apra.

NEW YORK. — Ministrul 
afacerilor interne al S.U.A., S. 
Udall, care s-a înapoiat în 
patrie după vizita făcută în 
Uniunea Sovietică, a declarat 
că U.R.S.S. a întrecut S.U.A. 
în domeniul transmiterii ener
giei electrice Ia mari distanțe,

un plan secundar. „Spre regre
tul nostru, declară autorii comu
nicatului, am constatat că orga
nizatorii seminarului au folosit 
tribuna lui pentru propaganda 
anticomunistă și propovăduirea 
doctrinelor eclectice ale social- 
democrației.

Acest seminar a constituit de 
fapt o încercare de a folosi parti
ciparea noastră în scopul conti
nuării războiului rece împotriva 
țărilor socialiste”.

Seminarul a început la 27 
august. Cînd organizatorii semi
narului au constatat că „ideile” 
lor neocolonialiste și anticomu
niste nu exercită influența do
rită asupra participanților la se
minar, ei și-au schimbat brusc 
poziția față de participanți. Lu
crurile au ajuns pînă Ia atacuri 
fățișe jignitoare împotriva stu
denților africani, atacuri care au 
fost sprijinite întru totul de or
ganizatorii seminarului. In semn 
de protest, studenții africani au 
părăsit seminarul.

I otografia de mai 
jos a fost publica
tă în unul din ul
timele numere
ale revistei vest- 
germane „Der 

Abia se terminase 
Cei șase acuzați au 
în libertate. Acum

Spiegel“. 
procesul, 
fost puși 
ei pot să se plimbe în voie 
prin Berlinul occidental. Dar 
pentru ca să nu poată fi recu- 
noscuți ulterior de cititorii re
vistei amintite, compătimito
rii editori ai revistei au acope
rit ochii criminalilor. De ce 
sînt acuzați acești „șase prie
teni“ ?

Jurist Neyer și cei cinci 
complici ai săi vest-berlinezi 
au hotărît să realizeze, ceea 
ce n-au reușit să facă Ade- 
nauer, Klay și Brandt, — să 
distrugă fortificațiile de la 
granița dintre R.D.G. și Ber
linul occidental. Pentru acea
sta ei s-au înarmat cu bombe. 
Neyer și complicii săi n-au 
reușit să-și îndeplinească pla
nul. Ce-i drept, bombele au 
explodat, dar numai unul din
tre „subversivi" a avut de su
ferit. El a fost rănit... Pier- 
zîndu-și cunoștința, provoca-

Gospodării agricole 
în jurul Berlinului

C< apitala R. D. Germane se 
, întinde pe o suprafață de 

402,8 kmp. De ce se obiș
nuiește uneori să se spună că 
Berlinul este și un mare sat ? 
Aceasta pentru că din suprafața 
sa de circa 20 000 de ha, apro
ximativ 10 000 de ha sint culti
vate.

Pe aceste suprafețe au luat 
ființă 15 gospodării agricole de 
stat și întreprinderi horticole și 
32 cooperative agricole — legu
micole de producție, precum și 
15 cooperative de producție hor
ticole.

7 746 ha de pămînt arabil, 
dintre care numai 150 ha sînt 
necultivate deoarece ele servesc 
pentru irigații și aprovizionarea 
cu apă. i Aproximativ 1500 ha 
sînt pășuni și finețe, 767 ha cul
tivate 
fructe 
sere, j

Gu 
agricolă nu reprezintă 
la sută din 
socială a capitalei, Berlinul nu 
este deci un sat, ci un uriaș cen
tru industrial.

GUAYAQUIL 10 (Agerpres).— 
Opinia publică din Ecuador în
fierează pregătirile care au loc 
în S.U.A. pentru o intervenție 
în Cuba, și-și exprimă solidari
tatea cu revoluția cubană.

Bolivar Sandoval, secretar ge
neral al Confederației oamenilor 
muncii din provincia Guyas, a 
declarat într-o convorbire cu un 
corespondent al agenției TASS, 
că clasa muncitoare din Ecuador 
condamnă cu energie planurile 
agresive ale imperialiștilor care 
amenință pacea în lumea întrea
gă. Poporul din Ecuador, a spus 
el, vede în revoluția cubană o 
cale pentru propria sa eliberare.

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — Partidul Comunist din 
Mexic și Partidul popular socialist 
din Mexic au adresat poporului 
mexican chemări în care condam
nă pregătirea unei noi agresiuni 
împotriva Cubei.

Un atac împotriva Cubei, se 
spune in chemarea Partidului co
munist, ar însemna nu numai o 
agresiune împotriva tuturor po
poarelor Americii Latine, ci și un 
atentat primejdios împotriva păcii, 
care ar ameninfa popoarele cu 
dezlănțuirea unui nou război mon
dial.

Partidul comunist cheamă po
porul mexican să ia atitudine in 
apărarea Cubei,

x .• <' £•.

La 20 septembrie
alegeri în Algeria

cu legume, 162 ha 
ți pe 134 ha

cu
se întind

toate acestea, producția 
decît 0,8 

producția globală

de lapte condensat
ecent, la Fabrica de lapte 
sterilizat din orașul re
gional Schtverin a intrat 

în funcțiune prima secție de 
producție. Aici se prelucrează 
acum 6 000 de litri de lapte pe 
oră, care sînt transformați în 
500 de kg de lapte praf. Toate 
aparatele folosite în procesul de 
producție sînt deservite de un 
singur, om.

torul a reușit să șoptească 
„confidențial“ polițiștilor vest- 
berlinezi care au venit în gra
bă : „Eu sînt în serviciul 
securității de stat al R.D.G...“.

Toți șase au compărut în 
fața tribunalului. Gazetarii 
jubilau răspîndind versiunea 
despre o 
nistă“.

„provocare comu- 
Tribunalul s-a văzut 

însă nevoit să destrame 
ceste versiuni, dezvăluind 
partanența vest-berlineză 
provocatorilor. Și, stabilind 
ceasta, judecătorii au lăsat 
beri să plece pe cei vinovați 
de provocare.

Faptul prezentat de revista 
„Der Spiegel“ constituie doar 
o palidă ilustrare a îngăduin
ței criminale manifestată de 
poliția vest-berlineză și de 
tribunalul din Berlinul occi
dental față de provocatori.

Nu demult, televiziunea 
R.D.G. a organizat o emisiune 
specială publică, în care a 
redat interogatoriul unor a- 
genți, aflați în serviciul spio
najului american și vest-ger- 
man. După cum au mărturisit 
ei, gruparea teroristă denumi
tă „grupa-Ghirman“ din care 
făceau parte, pregătea o ac-
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ALGER 9 (Agerpres). — A- 
'genția France Presse transmi
te că în noaptea de 8 spre 9 
septembrie, Biroul Politic al 
Frontului de Eliberare Națio
nală din Algeria a anunțat că 
alegerile pentru Adunarea Na
țională vor avea loc la 20 sep
tembrie anul curent.

ALGER 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 9 sep
tembrie, capitala Algeriei a 
făcut o primire festivă unită
ților Armatei Populare Națio
nale care au intrat în Alger. 
Pe întregul parcurs, de la ora
șul Blida, situat la 50 km la 
sud de Alger, pînă la intrarea 
în capitala Algeriei, țăranii și 
locuitorii orașelor și așezărilor 
învecinate au salutat pe osta
șii eroicei armate algeriene.

In suburbiile Algerului ca și 
în centrul orașului populația 
a salutat pe ostași scandînd 
lozincile: „Trăiască armata 
populară națională“, „Trăiască 
Biroul Politic“, 1

ALGER 10 , (Agerpres). —- 
Oupă cum relatează corespon
dentul din Alger al agenției 
MEN, Ben Bella, membru al Bi
roului Politic al Frontului de 
Eliberare Națională, luind cuvîn- 
tul la 9 septembrie la un mare 
mitng care s-a desfășurat pe sta
dionul municipal cuo prilejul in
trării în Alger a unităților Ar
matei Naționale Populare, a de
clarat că Biroul Politic va tre
ce în curînd la efectuarea refor
mei agrare. „Reforma agrară, a 
subliniat el, este principalul țel 
al revoluției”.

Ben Bella a adăugat că vor 
fi făcute eforturi în vederea 
reluării activității fabricilor și 
uzinelor care nu funcționează, 
pentru a sigura de lucru tuturor 
algerienilor. El a subliniat, de 
asemenea, că în timpul cel mai 
scurt în țară vor avea loc ale
geri parlamentare în urma căro
ra va fi format „primul guvern 
după dobîndirea J independenței 
naționale”.

țiune criminală împotriva 
R.D.G. printr-un tunel subte
ran construit la granița din
tre Berlinul occidental și 
R.D.G. Acești bandiți fuseseră 
înzestrați cu arme puternice 
de foc. Radioemițătoarele prin 
care transmiteau datele obți-

nute erau furnizate de servi
ciul de 
can.

Iată 
sprijin 
cămăși 
occidentală. Iată cine-i inspiră 
la acțiuni mîrșave !

spionaj secret ameri-

unde află ajutor și 
bandele îmbrăcate în 
brune, din Germania

w


