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Cu planul 
trimestrial 
îndeplinitSondorii de la întreprin

derea de foraj Zătreni, 
regiunea Oltenia, au în

deplinit planul pe primele 
trei trimestre din acest an cu 
20 de zile mai devreme. Ei 
culeg astfel rodul preocupării 
pentru extinderea forajului 
cu turbina, metodă pe care au 
folosit-o la aproape trei sfer
turi din volumul total al'lu
crărilor de foraj. Aceasta a 
dus la depășirea vitezei de 
lucru planificate pe primele 
8 luni cu 5,2 la sută și a fă
cut ca numeroase sonde să fie 
date mai devreme în produc
ție. Timpul de foraj la sonda 
nr. 214, de exemplu, a fost 
scurtat de către sondorii con
duși de maistrul Nicolae Nițu 
cu 5 zile și 4 ore. Datorită a- 
cestui lucru, prețul de cost a 
fost redus, obținîndu-se eco
nomii suplimentare în valoare 
de 343 000 lei.

Alte brigăzi cum sînt cele 
conduse de Ion Boceanu, Pe
tre Toma, Mihai Gh. care 
au folosit turbina la pes
te 95 la sută din volumul 
de foraj au scurtat timpul de 
lucru la toate sondele și au 
obținut economii suplimentare 
pe sonda săpată în valoare 
de 85 000—150 000 lei, față de 
70 000 lei cît prevedea anga
jamentul luat. Ca urmare, în 
întreprindere a fost depășit 
angajamentul anual de eco
nomii ; în Ioc de 670 000 lei, 
sondorii au obținut pînă în 
prezent economii suplimen
tare Ce depășesc 2 000 000 lei.

(Agerpres)

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

Vacanța 
studențească

Taberele studențești organiza
te pe timpul verii de . Uniunea 
Asociațiilor Studenților și Mi
nisterul Invățărnîntului la Si
naia, Predeal, Pirîu Rece, Iz- 
voru Mureșului și pe litoral 
și-au încheiat activitatea. Inapo- 
indu-se din tabere, studenții au 
început să se pregătească pentru 
deschiderea noului an de învă- 
țămînt.

Pe timpul verii, în aceste ta
bere și-au petrecut o parte din 
vacanță, gratuit, aproximativ 
12 000 de studenți romîni. Tot 
gratuit au fost trimiși pentru 
a-și îngriji sănătatea în diferite 
stațiuni balneo-climatice din țară 
mai mult de 2 300 de tineri. In 
cadrul schimburilor cu alte țări, 
peste 320 de studenți romîni 
și-au petrecut o parte din va
canță peste hotare.

In afară de aceștia, numeroși 
alții au mers la odihnă, la mun
te sau la mare, prin O.N.T.-Car- 
pați, ori au luat parte la excursii 
de durată mai lungă prin țară.

(Agerpres)

■-------O-------

Ion Bichișan, Petru Indrieș, Anton Eingert, Ion Covacs și Alexandru Tripon, cinci dintre tinerii fruntași din secția consfruc|ii metalice 
de la Uzina mecanică din • Timi joara.

Foto : O. PLECAN

I. Valea 
energiei 

toare a înstrăinării rîului de cursul 
vieții oamenilor, o dădea zona 
dintre Moroieni, Aninoasa, Doi- 
cești, Tîrgoviște. Un șir d’e‘ sonde 
rare erau risipite pe dealurile din 
jurul Aninoasei, Doiceștilor și Tîr- 
goviștei. Cu timpul, sondele erau 
părăsite, rămîneau sonde moarte. 
Poate că nici, o zonă petrolieră 
și carboniferă n-a fost mai îna
poiată ca .aceea de pe .Valea 
laiomifei, care cuprindea .son
dele de la Aninoasa, : Doicești, 
Tîrgoviște. și / minele de lignit 
de la Șotînga și Mărgineanca. 
Pînă în vremea noastră, pînă 
la ridicarea hidrocentralei de la
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Omul și Dunăre s-ar

I părea că e mai pu- 
I țin atractiv și că 
I n-ar străbate locuri 
I prea frumoase. Valea 

Oltului, Valea Pra
hovei sau Valea Tîrnavelor sună 
parcă mai atractiv. Poate că 
în amintirea tuturor a rămas ima
ginea veche a laiomifei, care stră
batea mai ales întinderi goale, de 
lut, cu case de lut: Ialomița rîul 
„civilizației de lut și de paie“l 
Cea mai mare parte a cursului la- 
lomifei se întinde în cîmpie, de-a 
curmezișul Bărăganului. Infr-atîta 
se alăturase în trecut rîului lalo- 
mifa imaginea așezărilor înapoiate 
de lut, și a cîmpurilor goale, in
cit, cînd se pomenea de prive
liștile pitorești ale munților de 
calcar, cu frumusețile Omului și 
Peșterii lalomicioara, nu se amin
tea de Ialomița și 
de izvoarele ei, ca 
și cum n-ar fi exis
tat, ci numai de fru
musețea Bucegi- 
lor... Se știa, de 
pildă, că de la 
Omul — din văile 
căruia izvorăște —
Ialomița mergea 
prin locuri care nu
se bucuraseră de nici o schim
bare, timp de sute de ani, că 
trecea printre „ruinurile Tirgoviș- 
tei“, și apoi printre satele bără- 
gănene cu nume prea pufin fru
moase. Numele satelor nu vorbeau 
de mărefie, ci despre „civilizația 
de lut și de paie“, despre sără
cie și umilință: Căfunu, Gheboaia, 
Cojească, Ologeni, Lipia, Fierbinți, 
Pîrlita, Turbați, Speteni, Moara 
Săracă, Sărățeni, Ghimpați, Pri
begi — sau Chioara, nu departe 
de vărsarea laiomifei în Dunăre. 
Găsiți în aceste simple nume o 
imagine adevărată a trecutului : 
ciulinii Bărăganului, arșița și pra
ful Bărăganului, lutul și paiele ca
selor de sat, îndelungatul trai de 
lipsuri, de zbateri și de nesigu
ranță al oamenilor. Satul . rămă
sese dominant de-a lungul .laiomi
fei ; această apă putea fi numită 
„rîul fără orașe“. Singurul oraș, 
Tîrgoviște, care putea fi numit oraș, 
trăia mai pufin ca oraș, era pră
fuit mai mult ca o amintire isto
rică a vechii cetăfi de scaun. Și 
e destul de grăitor că Valea la- 
lomifei, la Tîrgoviște, iubită și cîn. 
tată de Vasile Cîrlova și G’rigore 
Alexandrescu, a inspirat, în lite
ratura noastră, poezia „Inserărilor“, 
a „Meditațiilor" și a „Ruinurilor". 
S-ar spune, un rîu care deși trecea 
zilnic pe sub ochii oamenilor, ră- 
mînea totuși într-o altă epocă, 
străin și nefolosit de oameni. 
Poate că dovada cea mai tulbură-

Moroieni și a termocentralei din 
Doicești, pînă la renașterea din 
timpul nostru a sondelor tîrgoviș- 
tene, locurile din această parte 
a Văii laiomifei erau rupte, izo
late unele de altele. Nu erau le
gate înfr-o ființă unică elementele 
naturii, frumusețea priveliștilor din 
munți și de pe dealurile cu pod
gorii, și odată cu ele nu erau 
înfrumusețate nici viețile oameni
lor care munceau. Rîul Ialomița 
curgea stinqher, străin și nefolo
sit. „Ce făcea Ialomița pe la 
dumneavoastră înainte de a da 
lumină și energie sondelor, mi
nelor, caselor de sat și oraș, prin 
hidrocentrala de la Moroieni și 
prin termocentrala de la Doicești?“ 
— întrebase cineva pe un om. din 
partea locului. „Ce să facă, pri
măvara ne îneca semănăturile, iar 
vara, seca“. în martie 1953 a in
trat în funcțiune primul grup elec
trogen al hidrocentralei de la Mo
roieni. A fost sfredelit muntele 
pentru construcția hidrocentralei ; 
apa laiomifei devenea folositoare 
oamenilor care luaseră în mîini 
puterea și se bucurau de bogățiile 
și de frumusețile pămîntului și a-

- Producțiile mari pot deveni - 
producții obișnuite

Tineri colectiviști în vizită la oamenii de știință
de la Stațiunea experimentală agricolă Mărculești, regiunea București

xperiența înaintată, metodele avansate din 
agricultură pot și trebuie să devină un bun al 
tuturor lucrătorilor de pe ogoare. Pornind de 

la această idee, Comitetul raional U.T.M. Fe
tești, sub îndrumarea comitetului raional de 
partid, a inițiat și a organizat unele acțiuni me
nite să răspândească învățămintele agrotehnicii 

avansate în rindul tinerilor colectiviști. Printre aceste ini
țiative se numără și recenta vizită organizată la Stațiunea 
experimentală agricolă Mărculești. în cele ce urmează vom 
înfățișa unele aspecte și învățăminte ce s-au desprins din 
această vizită.

Mai întîi, despre grîuAu venit în vizită aproape o sută de oameni din trei gospodării colective : Ștefan cel Mare, Perișorul ■ și Ogoarele. Sînt membri ai consiliilor de conduce

re, ingineri și tehnicieni, secretari ai unor organizații de bază U.T.M., brigadieri și șefi de echipă, colectiviști fruntași. Aproape toți sînt tineri. . Gazdele îi întîmpină cu căldură, Ion Trifu, prim secretar al comitetului raional U.T.M., care însoțește grupul

oaspeților, anunță scopul vizitei. Inginerul Gheorghe Mitri- că, director tehnic, face o scurtă, prezentare a stațiunii. El vorbește în cuvinte calde despre, condițiile : minunate pe care partidul și guvernul nostru Ier au creat specialiștilor și cercetătorilor agricoli din stațiune. Este relevat apoi rolul important pe care îl are stațiunea în răspîndirea științei avansate în întreaga zonă a Bărăganului.— Dar, vă invităm să mergem pe teren, să stăm de vorbă ca între prieteni — spune tovarășul Mitrică.— Iată, în acest teren vom însămînța noi1 grîul. Cum vi se pare ?

— Bine lucrat! — spuneNicolae Spînu — secretarul comitetului U.T.M. din gospodăria colectivă Perișorul.• Am dori să ne explicați cum ați procedat, pentru că la noi tractoarele au scos bulgări mari. Și doar terenul colectivei noastre e vecin cu al stațiunii.— Cum am lucrat ? Am strîns rapid recolta de pe cele 600 de hectare cu grîu. Pe măsură ce recoltam, strîn-, geam urgent paiele. De la un cap la altul al tarlalei am dat foc la miriște. De ce așa ?. Din mai multe motive. Prin ardere se distrug dăunătorii și microbii. Cenușa care ră- mîne e un îngrășămînt valoros. Toate tractoarele — reglate uniform — au intrat imediat în brazdă. Am făcut arături la adîncimea de 25 cm. cu antetrupița și am nivelat solul cu o grapă stelată. S-a arat ziua și noaptea, fără întrerupere. Cînd treieram ultimii snopi, arăturile , erau gata. Poate vreți să știți de ce am arat atît de urgent? Terenul e reavăn și arătura se revarsă bine după plug și reține umiditatea ;în sol. Mai facem o polidiscuire cu sapa în agregat și începem însă- mîrițatul imediat. Care este explicația că la gospodăria dumneavoastră au ieșit bulgări mari la arătură ? V-o spun. Ați tărăgănat strînsul paielor, tractoarele au intrat . mai tîrziu în brazdă, cînd• terenul era uscat tare.— Nici tractoriștii n-au dat

prea multă atenție arăturilor — a spus un tînăr.— Aici e cheia. Știți dumneavoastră cine a făcut arătura asta ? Poate o să vă mirați : tinerii tractoriști care abia au absolvit școala profesională din stațiunea noastră. Dar am vegheat pas cu pas ca toate indicațiile date de noi să fie absolut respectate.— Așa este — spune brigadierul Petre Tisianu de la G.A.C. Ștefan cel Mare. Dar ce producție ați obținut la grîu ?— In medie, de pe 600 de hectare, 3300 kg. Am avut parcele cu 4300 kg., cu 4500 kg. și una de 50 de hectare cu 4800 kg.Tisianu se miră. Se apropie de prietenul lui, Iosif Lungu și-i vorbește :— Noi avem același sol. Sămînță bună am avut chiar din stațiunea asta. Și totuși... cît am obținut noi, nu se compară cu 3 300 kg, cit s-a obținut aici. Trebuie neapărat să ținem cont de ce vedem aici. Să lucrăm la fel. Avem condiții.— Aveți, reia firul tovarășul Mitrică. Noi nu facem un secret din ceea ce știm. Totul e să respectați ce spune știința. Și aveți de cîștigat. 3300 kg. grîu la hectar nu-i o cifră neobișnuită. O puteți realiza și dumneavoastră. Vă reco-
NICOLAE BARBU 
GHEORGHE NIȚU

(Continuare în pag. a Il-a)
Se dau oaspeților explicații în legătură cu pregătirea terenului 

pentru însămînțările de toamnă.

Foto! N.- BARBU

Noi filme documentare
In cursul lunii tre

cute, Studioul cinema
tografic „Alexandru 
Sahia", a realizat noi 
iilme documentare și 
de știință ' populari
zată.

Filmul documentar 
„A 18-a aniversare a 
eliberării patriei" redă 
imagini de la parada 
militară, demonstrația 
oamenilor muncii și 
defilarea sportivilor 
din Capitală, cu prile
jul zilei de 23 August. 
Un alt film documen
tar — „Colocviul in
ternațional de civiliza
ții balcanice" — înfă
țișează aspecte de la 
această manifestare la 
care au participat oa
meni de știință din 
17 țări.

Printre cele 9 filme

de știință popularizată 
realizate luna trecută 
se numără : „Prezențe 
invizibile’' — despre 
utilizarea substanțelor 
radioactive în indus
tria noastră petrolieră; 
„Trandafiri cu 1 petale 
de aur" — care redă 
aspecte din munca de
pusă timp de 11 ani 
de acad. Rudolf Paloc- 
say pentru a obține 
trandafirul galben-por- 
tocaliu ; „Detunata"— 
film ce înlesnește cu
noașterea unui monu
ment al naturii și a 
unei bogății miniere 
din Munții Apuseni : 
corpul de bazalt de la 
Detunata.

In domeniul agricul
turii au fost turnate 
filmele „Convéierui 
verde" — care indică

procedee pentru a asi
gura animalelor nu
trețul verde pe pășuni, 
și .Experiența înain
tată în creșterea ovi
nelor", ce împărtășeș
te metodele folosite 
de unele unități agri
cole fruntașe în acest 
domeniu.

Pentru învățămînțul 
de cultură genetală, 
studioul a realizat fil
mele „Coloranti orga
nici de sinteză" și 
„Oțel".

„Școala mamei" — 
un .film de educație 
sanitară, dă îpdrumări 
în legătură cu activi
tatea viitoarelor'mame, 
cu îngrijirea copilului 
în primele luni de 
viață.

(Agerpres)

Rezerve

■
 eisajul orașului Plo

iești se schimbă de 
la o zi la alta. Pe 
locul unde astăzi se 
află șantierul „An
drei Mureșanu” era 
cu un an și ceva 

în urmă un cîmp viran plin de 
gropi și bălării. Și iată că în a- 
cest timp aici s-a înălțat, prin 
hărnicia constructorilor, un cvar
tal de blocuri însumînd peste 
600 de apartamente. Dintre aces- 

ț tea 270 au și fost date în folo
sința oamenilor muncii pînă la 
30 iunie. Merită a fi relevat și 
faptul că o parte din ele an fost 
predate beneficiarului înainte de 
termen.

Desigur, acestea constituie 
succese de seamă în munca con
structorilor» a celor peste 250 de

nefolosite
tineri care lucrează aici, și care, 
mobilizați de organizația U.T.M. 
aduc un aport însemnat în rea
lizarea sarcinilor de plan. ” Ele 
arată totodată că pe șantiere 
există însemnate rezerve interne 
privind îndeplinirea planului de

într-una din verigile acestei fili
ere poate avea consecințe a- 
supra activității generale și 
în special asupra indicelui de 
productivitate a muncii, a terme
nelor de dare în folosință a con
strucțiilor. O asemenea situație e

Cu privire la organizarea muncii 
pe șantierul „Andrei Mureșanu11 

din Ploiești

producție la toți indicii. Punerea 
în valoare a acestor rezerve se 
poate face însă numai în . condi
țiile unei bune organizări a șan
tierului, a unei aprovizionări 
tehnico-materiale ritmice, a folo
sirii raționale a forței de muncă 
și a utilajelor. Orice deficiență

specifică șantierului „Andrei Mu
reșanu” din Ploiești.

— E adevărat că în primul 
trimestru — ne spunfe tînărul 
inginer Ionel Mirea — șantierul 
nostru nu a realizat planul decît 
în proporție de 80,7 Ia suta. Știți 
dumneavoastră cum e în construc-

ții : organizare de șantiere, timpul 
rece... Insă imediat ce timpul a 
fost prielnic, noi am făcut efor
turi mari, înregistrînd depășiri 
de plan în fiecare lună.

Ai putea să-i dai dreptate tî- 
nărului inginer dacă, cercetînd 
principalii indicatori ai planului 
n-ai constata că de fapt produc
tivitatea muncii pe primele 8 
luni ale anului e nerealizată cu 
7 procente și că la prețul de 
cost șantierul mai are o pierde
re de 209 000 lei.

Partidul cere oamenilor mun
cii din construcții să folosească 
cu chibzuință investițiile, să 
lupte pentru o productivitate cît

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)

pelor. Ialomița, generatoare de lu
mină electrică, începea să lege 
într-adevăr muntele de deal și de 
cîmpie, vîrful Omul de Bărăgan și 
de Dunăre. Valea laiomifei a de
venit o vale a energiei. Ceva mai 
jos, pe valea rîului, termocentrala 
de la Doicești intrată în funcțiune 
în 1952 a dat prilejul unei întîl- 
niri epocale între apele laiomifei 
și cărbunele Jocului, între zona 
sondelor, între uzine și cîmpie. 
Puterea apei și a cărbunelui, unite, 
folosite de termocentrală, trimite 
energie electrică prin liniile de 
înaltă'tensiune la schelele petroli
ere, în fabrici și pe Bărăganul 

colectivizat. Valea laiomifei nu se 
mai găsește acum într-un colț izo
lat de țară, nu mai e nedefinită 
istoricește, nu mâi trăiește într-o 
altă epocă. Devenită vale a ener
giei, r se simte prezența în în

treaga țară : hidro
centrala de la Mo
roieni și termocen
trala de la Doi
cești sînt conecta
te la sistemul e- 
nergetic național, 
își .împletesc ener
gia . cu celelalte 
hidrocentrale și 
termocentrale din 
Moldoya, Transil

vania, Oltenia și • Dobrogea, 
pulsează împreună .energia’ elec
trică .în vastele . întreprinderi in
dustriale ale patriei. In oțelul Hu
nedoarei, în construcția locomoti
velor de la Reșița, în rafinăriile 
prahovene și în uzinele Bucureș
tilor, și Moldovei sau .în seînteile 
becurilor electrice din casele mun
citorilor și colectiviștilor, în biblio
tecile de pretutindeni precum și 
în mișcarea roților și pîrghiilor 
tipografice, energia de pe Valea 
laiomifei își are partea sa crea
toare de cultură și civilizație. Ia
lomița, „rîul fără orașe“, străbate 
prin lumina electrică generată o 
țară cu mari orașe industriale, cu 
safe care încep să se apropie prin 
frumusețe de orașe. Tîrgoviște nu 
mai trăiește numai ca o amintire 
istorică, a devenit oraș metalurgic 
și petrolier de frunte, iar locali
tăți ca Moroieni, Fieni, Pietroșifa, 
Doiceștj își cuceresc pe merit nu
mele de orașe. Valea laiomifei a 
căpătat acum, de la izvoare la 
vărsare, trei nume poetice : Valea 
energiei, Valea sondelor și Valea 
grînelor.

ȘTEFAN BĂNULESCU

In pragul
studenției

n aceste zile, in. 
stitutele de în- 
vățămînf supe, 

rior cunosc o anima, 
ție puțin obișnuită. 
Mii de absolvenți ai 
școlilor medii — dor
nici să devină stu
denți — s-au prezen
tat la examenele de 
admitere. Pe culoare, 
în amfiteatre, in săli 
de seminarii se dis
cută aprins.Iar în cata
loage, profesorii exa
minatori au înscris 
deja primele note 
de tO.

Ne aflăm la Insti
tutul de construcții din 
Capitală. Tinerii, trăind 
din plin emoțiile exa
menului, răsfoiesc te. 
brii (a cita oară ?) 
cărțile și caietele cu 
notițe, înainte de a 
intra fa comisia de 
examinare. Discutăm 
cu cîțiva dintre candi
dați. Cu toții abia aș
teaptă să fie studenți, 
să locuiască în cămin, 
să învețe.

Intr-o sală de la e- 
tajul II se dă examen 
oral la geometrie. No
tele mari obținute 
pînă acum au avut da
rul să mai atenueze 
oarecum emoțiile can- 
didajilor. La tablă se 
află Mociorniță Gheor
ghe, fiul unui munci
tor petrolist din Băicoi. 
Răspunsul foarte bun 
al acestuia îi aduce 
satisfacția notei 10,

Au urmat apoi la răs
puns candidații Matei 
Gheorghe, Popescu 
Mihăilă, Roșianu Vio- 
rel. Toți au obținut 
nota 10.

— Anul acesta — 
ne spune tovarășul 
profesor examinator 
Măfăsau Traian — can
didați! la examenul 
de admitere s-au pre
zentat foarte bine pre
gătiți, Ne-a impre
sionat plăcut nivelul 
înalt de cunoștințe al 
celor pe care i-am 
examinat.

Aceeași animație 
domnește și la Institu
tul politehnic. Aici ne 
descurcăm greu prin. 
tre numero'asele făcui- 
lăți și miile de candi
dați. Mulți dintre ei 
sînt muncitori fruntași 
în producție, tineri 
dornici de a învăța cît 
mai mult. Conducerile 
întreprinderilor noastre 
socialiste în care lu
crează le-au creat 
condiții să învețe : ei 
aU urmat școala medie 
serală și acum iată-i 
în plin examen de 
admitere la facultatea 
aleasă. într-unul din 
grupuri am "făcut cu
noștință cu cîțiva din
tre aceștia : Băican 
Paul, Aldea Tudor, 
Barbu Ion — cu toții 
candidați la concursul 
de admitere în Făcui- 
fafea de tehnologia

construcțiilor de ma
șini.

— în întreprinderea 
noastră, ne spune Băi
can Paul, m-a frămînfaf 
adesea ideea realiză
rii unor inovații. Dar 
pentru că nu aveam 
pregătirea necesară, 
pe unele din ele n-am 
putut să le duc pînă 
la capăt... Dacă voi 
reuși să iau examenul, 
să termin facultatea, 
mă voi întoarce la în
treprindere unde voi 
aplica în practică tot 
ce am învățat.

Intrăm în amfiteatrul 
unde se dă examen 
oral la geometrie. 
Candidatul Bogdan 
Alexandru ascultă toc
mai concluziile exa. 
minatorului : „Se vede 
că ați studiat ; răspun
sul dv. a fost foarte 
bun. Aveți nota 10". 
De foarte multe ori 
— în cursul zilei de 
ieri — profesorii exa
minatori s-au adresat 
candidaților cu : „A- 
veți nota 10 I".

Părăsim clădirea in. 
stitutului. Dinspre fe
restrele care dau în 
stradă străbat pînă 
jos răspunsurile clare 
și precise ale celor 
care se află în pragul 
studenției. ;.. Examenul 
de admitere continuă.

ADRIAN 
VASILESCU

Examen oral de admitere în facultatea de electronică. La tablă 
se află candidatul Dragomir Gheorghe. Răspunsul clar și precis al 

acestuia îi aduce satisfacția notei 10.
Foto : O. PLECAN
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Cum îndrumăm grupele U.T.M

tînăr

Stan P. 
inginerul

timpul 
Comi

s-aS.M.T. 
raionul 

muncesc 
! gospo-

deser-

sine, să fie 
e nevoie

din brigăzile de tractoare însilozarea porumbului furajer

ncepînd din prime- 
, le zile ale primăve
rii și pînă toamna 
tîrziu, mecanizato
rii de la 
Mărtinești, 
Focșani, i 

cu hărnicie pe ogoarele 
dăriilor agricole colective 
vite de stațiunea noastră.

încă înainte de a ieși pe o- 
goare, utemiștii au ales în frun
tea grupelor U.T.M. din cele 10 
brigăzi de tractoare pe cei mai 
buni utemiști, fruntași în pro
ducție, activi și pricepuți în 
munca de organizație.

îndrumarea permanentă a gru
pelor U.T.M. este o sarcină care 
stă în centrul preocupărilor co
mitetului organizației de bază 
U.T.M. Periodic, comitetul 
ganizației de bază U.T.M. 
discuții cu organizatorii de gru
pă, îi instruiește și îi informea
ză cu problemele aflate la ordi
nea zilei. De pildă, într-o șe
dință cu responsabilii de grupe 
U.T.M. s-au discutat pe larg, a- 
mănunțit, sarcinile ce Ie revin 
organizatorilor de grupă în mo
bilizarea tinerilor mecanizatori 
din brigadă la lupta pentru ex
tinderea și generalizarea meto
delor înaintate de muncă, utili
zarea cît mai completă și cu 
randament sporit a tractoarelor 
și mașinilor agricole, la ridica
rea calificării profesionale. Tot
odată li s-a explicat că în timpul 
campaniilor, cînd mecanizatorii 
sînt plecați din stațiune, grupa 
U.T.M. are sarcina să se îngri
jească de organizarea plăcută și 
instructivă a timpului liber al 
tinerilor mecanizatori.

or
are

Faptele arată că grupa U.T.M. 
din brigada de tractoare acțio
nează ca un colectiv unit și pu
ternic. Mobilizați de grupa 
U.T.M., tinerii mecanizatori ob
țin rezultate frumoase în între
cerea socialistă. Cele mai bune 
realizări le-au obținut tinerii din 
brigăzile a VII-a, a Vl-a, I și a 
Il-a care an făcut lucrări de cali
tate și însemnate econosiii de 
carburanți. Grupa U.T.M. îi ajută 
pe tinerii mecanizatori; Ia nevoie, 
ia atitudine împotriva lipsurilor 
manifestate în muncă de unii 
tineri mecanizatori. De pildă, în 
brigada a Vl-a, unde este organi
zator de grupă Gheorghe Nicolae, 
a venit un nou mecanizator, ute- 
mistul Gh. Mărgineanu. Proaspăt 
absolvent al școlii profesionale, 
el se descurca mai greu pe te
ren. Utemiștii l-au ajutat și în 
scurt timp el s-a integrat cu toa
te forțele în muncă. Intransigenți 
față de lipsuri, combativi, 
miștii nu tolerează lucrul 
mîntuială, superficialitatea, 
pildă, utemistul Ion Martac 
brigada I avea obiceiul să
plimbe fără rost, de ici-colo cu 
tractorul, irosind carburanți 
timp. într-o scurtă consfătuire a 
grupei U.T.M. băieții l-au criti
cat pentru atitudinea lui lipsită 
de răspundere. Acum, datorită 
ajutorului primit Ion Martao 
execută lucrări de calitate. Co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. a popularizat prin adună- 
rile generale ale organizației de 
bază U.T.M., în gazeta de perete 
rezultatele bune obținute de 
unele grupe, experiența dobîndi- 
tă, a insistat și a luat măsuri 
ca ea să devină un bun al tutu-

Foto: AGERPRES

ute- 
de 
De 
din 

se

și

ror grupelor, al fiecărui 
mecanizator.

N-a fost neglijat nici 
liber al mecanizatorilor, 
tetul organizației de bază
îngrijit ca abonamentele Ia pre
să să ajungă la timp în brigada 
de tractoare, bibliotecile volan
te au fost înzestrate cu uri nu
măr mai mare de cărți. Se ur
mărește totodată ca tinerii în 
timpul liber să vizioneze filme, 
să participe la activitățile care 
se desfășoară Ia căminul cultu
ral din satul în care s-a stabilit 
brigada. în timpul liber, mai ales 
duminicile, au loc întîlniri prie
tenești la fotbal și alte jocuri 
sportive între echipele formate 
din tineri mecanizatori și tineri 
colectiviști. Asemenea întîlniri 
an avut Ioc de curînd la Slobo- 
zia-Ciorăști, Mărtinești și altele.

Ca și pînă acum, comitetul or
ganizației de bază U.T.M. va 
acorda în viitor o deosebită aten
ție îndrumării grupelor U.T.M. 
din brigăzile de tractoare. Am 
făcut și facem acest lucru cu 
ocazia deplasărilor pe teren ale 
membrilor comitetului U.T.M., 
cînd luăm direct legătura cu 
responsabilii grupelor, cu ute
miștii și îi ajutăm să ducă la 
bun sfîrșit sarcinile. Periodic, 
în zilele libere, comitetul orga
nizației de bază U.T.M. va che
ma organizatorii de grupă și va 
analiza împreună cu ei modul 
în care se desfășoară activitatea 
grupelor U.T.M., va organiza cu 
acest prilej schimburi de expe
riență, îi va înarma cu noile 
sarcini.

Tinerii participă
la însilozarea furajelor
Folosim 

toate resursele
Lucrînd în două în întrecere

ION VOINEA
membru în comitetul organizației 
de bază U.T.M. de la S.M.T.- 

Mărtinești

Lucrăforii secției Cepfura a gospodăriei de stat Urlați, regiunea Ploiești, au început culesul stru
gurilor. Se recoltează, în primul rînd, soiurile care se coc mai timpuriu.

Foto: AGERPRES

f-.ectorul zootehnic al gospo- 
dariei agricole colective 
„Unirea" din comuna Got- 

lob, raionul Sinnicolau Mare, s-a 
dezvoltat mult. El cuprinde a- 
proape 500 de capete bovine (din 
care 160 vaci cu lapte), 1 050 de 
capete porcine (din care 126 de 
scroafe pentru reproducție), pes
te 3 700 de păsări etc.

De aceea, noi punem în aceste 
zile un mare preț pe însilozarea 
furajelor.

Avem planificat să însilozărn 
cîte 10 tone de furaje pentru 
fiecare vită mare și cîte 5 tone 
pentru fiecare vită tînăra.

In total avem de însilozat 3 600 
tone de furaje (din care 1 800 
de tone de porumb siloz), 800 
de tone de sfeclă etc.

Pregătirile pentru însilozarea 
furajelor au fost făcute cu mare 
grijă. Au fost amenajate peste 
20 gropi, in acest an am construit 
gropi noi, cit o capacitate de 850 
tone. Ele au fost curățite bine, 
arse, dezinfectate și văruite.

Urmărim să însilozărn diverse 
nutrețuri, ierburi etc. Însilozărn 
porumb tocat în amestec cu cole
te de sfeclă, colete de sfeclă cu 
pleavă de păioase, vrejurile re
zultate din grădina de legume și 
zarzavaturi. Cu forțele de 
dispunem, însilozărn zilnic 
170—200 de tone furaje.

Un mare număr de tineri 
cesc cu entuziasm pentru 
plinirea hotărîrii ultimei adunări 
generale a organizației U.T.M. 
din gospodăria noastră de a an
trena la aceasta acțiune impor
tantă toate forțele tineretului. 
Astfel, alături de colectiviști’ 
vîrstnici ca Lăzău Avram, Wan- 
zung Nicolae, mecanizatorul Ho- 
lerbach Iosif, muncesc neobosiți 
utemiștii Dominik Nicolae, Reisz 
Francisc, Cireap 
Streit Ioan și alții, 
cîteva zile noi am însilozat 
proape 1 000 de tone de furaje.

Acțiunea continuă.

r-.ectorul 
dariei

care 
circa

mun-
înde-

Alexandru,
Pînă acum

a-

MECHEȘ V. IOAN
zootehnician

(Urmare din pag. I)mandăm să țineți seama de cîteva reguli: mențineți terenul curat de buruieni, asigurați toată cantiatea de sămîn- ță din soiurile ce vi se recomandă, începeți însămînțatul în prima deoadă a lui octombrie, respectați adîncimea de 6—8 cm. Desimea optimă a plantelor variază în funcție de soi și de planta premergătoare.
Lîngâ lanurile 

de porumbFrunzele lanurilor de rumb sună metalic, fiecare tulpină

cestea sînt plantele care n-au fost tratate cu bicide. De aici pornesc cuții interesante.— Să rețineți un lucru portant — spune inginerul Mitrică. Acesta e un lot de experiență. Deocamdată, nu se pot folosi ierbicide pe scară largă. Prașila rămîne deci o lucrare de bază în cultura porumbului. O prașilă făcută la timp, este egală cu o ploaie bună. Să nu uitați! Dușmanul numărul unu al porumbului sînt buruienile. Costreiul mănîncă din aceeași

martor, ier- dis-im-

și pirul farfurie

țelege că acesta este un lot demonstrativ. Dar stațiunea are cultivată cu porumb din diferite soiuri o suprafață de 300 ha.Lucruri interesante spune oaspeților tînăra Anela Miler, inginer cercetător din stațiune. Bunăoară, la același soi de porumb care s-a cultivat și în gospodăriile colective din care au venit oaspeții, se obține în acest an cu circa 2000 de kg. mai mult la ha. Pot fi obținute asemenea producții șl în gospodăriile colective ? Gazdele au răs

schimburi
J

nfr-o consfătuire 
de producție 
care a avut loc 

G.A.C. din comuna 
regiunea

în
Topraisar,
Dobrogea, la care au 
participat toți colecti
viștii, vîrstnici și ti
neri, care urmau să ia 
parte la acțiunea de 
însilozare a furajelor, 
s-a stabilit ordinea de 
recoltare a loturilor cu 
porumb siloz și au

fost repartizați oame
nii pe brigăzi și la 
tocători. Totodată s.a 
hotărît să se organize
ze și un schimb care 
să lucreze noaptea.

Lucrul a fost astfel 
bine organizat.

Recoltatul porumbu
lui siloz începea în 
fiecare zi la ora 4 di
mineața și se lucra 
pină seara tîrziu.

Ajutorul concret dat

s

tecolectiviștilor pe 
ten de către brigadie
rul Pop Gheorghe și 
de către președintele 
gospodăriei, tovarășul 
se termine de recoltat 
întreaga suprafață cul- 
lonuș Caiali, a făcut 
ca în 3 săptămini să 
tivată cu porumb siloz 
(150 de ha).

DELECÂ MARIA 
elevă

• La G.A.C. „Partizanii Păcii“ 
din comuna Slăvuța, raionul 01- 
tețu, de Ia an la an se dezvoltă 
sectorul zootehnic. Pentru a a- 
sigura animalelor o hrană îndes
tulătoare, consiliul de conduce
re al gospodăriei a hotărît să în
silozeze cantitatea de 800 tone de 
furaje.

Pînă în prezent au fost însilo- 
zate peste 400 de tone de furaje 
în silozuri 
ierburi ca : 
sînt strînse 
lectiviști.

Printre, tinerii fruntași în a- 
ceâsta acțiuriț se numără : Cră
ciun Dumitru, Moldoveanu Ioa
na, Crăciun Aurelia, Vintilescu 
Negoița, Dincă Adriana și alții. 
(ROMULUS CINCĂ — corespon
dent voluntar).

tip tranșee. Diferite 
rogoz, costrei ctc. 
cu grijă de către co-

• Utemiștii de Ia I.C.Z. Jucu, 
raionul Gherla, s-au angajat să 
recolteze și să transporte la locul 
de însilozare întreaga cantitate 
de porumb necesară hrănirii pe 
timp de iarnă a vacilor cu lapte 
de Ia secția „Duvana".

S-a pornit o întrecere pasio
nantă. Toți tractoriștii au luat 
inițiativa să transporte cu fiecare 
tractor cîte două remorci. Ale-

ColectiviștiPeste 130
lectiviști

ieste 130 de co- 
i din 

gospodăria co- 
IlI-lea ulectivă „Al

Congres al P.M.R.' 
din Valea Călugă
rească, regiunea Plo
iești, au făcut o in
teresantă excursie 
prin regiunea Bacău. 
Cu acest prilej co
lectiviștii s-au oprit 
și în orașul Onești

unde au vizitat com
plexul industrial O- 
nești-Borzești, Gru
pul școlar petro-chi- 
mic din Onești, pre
cum și noile con
strucții ale orașului.

Excursioniștii au 
rămas entuziasmați 
de grandoarea con
strucțiilor care s-au 
înălțat în ultimii ani 
pe Valea Trotușului

uităm : trebuie să încorporăm în sol, odată cu arăturile, cantități cît mai mari de îngrășăminte naturale. E hrana cea mai bună pentru porumb. Să selecționăm din timp și să păstrăm bine sămînța. în timpul iernii să facem în așa fel îneît să reținem cît mai multă zăpadă pe cîmp, să menținem terenul curat, fără nici un fel de buruiană, pînă la în. sămînțări.— Cîte plante la hectar se recomandă pentru solurile de pe la noi ? — întreabă Maria Ene, de la G.A.C. Ogoarele.

xandru Rusu și Ioan Potov, însă, 
au transportat cîte trei remorci 
deodată, făcînd astfel ca un trac
tor să rămînă disponibil pentru 
presarea în gropi a porumbului 
tocat.

Muncind astfel, folosind din 
plin capacitatea de lucru a trac
toarelor și a celorlalte atelaje, 
tinerii de aici au rerișit că în 6 
zile să însilozeze 2 000 de tone 
porumb. (PETEAN VASILE — 
corespondent voluntar).

71 7 u a trecut prea multă 
vreme de cînd, în ca
drul unei adunări ge

nerale U.T.M. ce a avut loc 
la G.A.C. „Viață Nouă" din 
satul Izvorul Mare, comuna 
Peștera, raionul Medgidia, 
tinerii au hotărît să contribuie 
activ la însilozarea furajelor 
necesare animalelor gospodă
riei, pe tot timpul iernii.

Deîndată ce a sosit momen
tul optim, utemiștii Asan 
Cheazim, Goia Elena, Asan 
Fatma, Bălăceanu Mircea, 
Nejmedin Gali și alții, au por
nit cu însuflețire la realizarea 
angajamentului luat. Astfel, 
pînă acum cîteva zile ei au 
ajutat la însilozarea a peste 
2 000 de tone de porumb. Fo
losind, din plin timpul optim 
și capacitatea de lucru a ate
lajelor, s-a reușit să se reali
zeze o economie de aproape 
10 000 lei.

Acțiunea 
furajelor continuă, iar 
se găsesc în 
valorificarea 
lor de furaje 
mai scurt.

ION NEGULESCU 
instructor al Comitetului 
raional U.T.M. Medgidia

MUZAFERI M. 
secretarul organizației 
bază U.T.M. de la G.A.C. 

„Viață Nouă“

de însilozare a 
tinerii 

întrecere pentru 
tuturor resurse- 
într-un timp cit

de

r- îndrumare atenta
■AAvînd îndrumarea calificată a tehnicianului agronom Cîrciumaru Florian și a brigadierilor și șefilor de echipă, colectiviștii vîrstnici și tineri din comuna Gîrcov, raionul Corabia, au reușit să însilozeze peste 1 350 de tone de furaje.Pentru a se asigura întreaga bază furajeră necesară, colectiviștii au luat măsuri pentru valorificarea tuturor ierburilor furajere de pe marginea bălților. Acestea vor fi însilozate, în amestec cu frunze de floa- rea soarelui, colete și frunze

de sfeclă de zahăr și capitule j de floarea-soarelui.Pentru îndeplinirea planului' (Care depășește 5 000 de tone' de furaje} se lucrează intens.
DIMA FLOREA 

directorul căminului 
cultural

u există nici 0 ho- 
tărîre scrisă din 
care să reiasă că 
b.igăzile de cîmp 
sint în întrecere. 
Și totuși... După 
zorul cu care bri

gadierii pun la cale treburile, 
după felul cum fiecare echipă 
lucrează, colectiva pare un 
stup harnic. Fiecare vrea să 
se întreacă pe 
prezent acolo unde 
mai mult de el.

Bunăoară, tînărul 
Muscalu. Vine la 
colectivei și-i zice:

— Eu cred că-i bine să în
cepem recoltatul porumbului 
și pe tarlaua dinspre Popești} 
știuleții s-au copt.

— Bine, atunci să cercetăm 
lanurile și...

— Pe răspunderea mea, doar 
mi-s brigadier. E același soi 
de porumb ca la brigada lui 
Gheorghe Ion. Și el... recol
tează 1

Asta era ! Stan P. Muscalu, 
vrea să țină pas cu celelalte 
cinci brigăzi de cîmp. S-a sfă
tuit cu șefii de echipă, a în*  
tocmit un plan de bătaie și s-a 
dus la tovarășul Gheorghe 
Părăuță, secretarul organiza*  
ției de partid, să-i ceară pă
rerea. A fost bine cum a pro*  
cedat tînărul brigadier. Adică, 
unele echipe au fost reparti
zate la cules. Femeile și fetele 
recoltează. Bărbații pun știu
leții în coșuri și-i duc la căruțe. 
Conductorii de atelaje merg 
spre pătule, pe drumul cel mai 
scurt, să nu se irosească timp. 
Alte echipe taie cocenii. Trei 
căruțe se ocupă de căratul lor 
lingă grajdurile noi, cărora U 
se pun „căciulile“.

— Am procedat așa, pentru 
ca să nu irosim nici un dram 
de timp — spune Muscalu. A- 
cum, toamna, minutele sînt ca 
aurul. Avem multe de făcut.

Și brigadierul începe să în
șire lucrările: de cules porum
bul pentru boabe de pe a- 
proape 750 de hectare, de to
cat și însilozat cocenii în a- 
mestec cu resturi din gră
dina de pe cele 92 de hectare, 
de terminat două grajduri, 
de...

Da, în tînăra gospodărie 
colectivă „23 August“ din co
muna Negoești, regiunea Plo
iești sînt multe treburi de fă
cut în aceste zile. Sufle
tul lucrărilor sînt comuniștii. 
Utemiștii, tinerii le urmează 
exemplul. Tovarășul Gheorghe 
Părăuță, secretarul organiza
ției de partid, spunea:

— Avem în tineri ajutoare 
de nădejde. Sînt mereu pre- 
zenți acolo unde cerințele sînt 
mai mari. Acum, la recoltatul 
porumbului, nu lipsește ni
meni de la lucru. Treaba asta 
vrem s-o facem cît mai repede 
pentru că însămînțările de 
toamnă bat la ușă. Vrem ca 
recolta anului ce vine să fie 
mai bogată. . Și tinerii — ală
turi de ivirstnici — muncesc 
bine. De altfel, toți brigadierii 
noștri de cîmp sînt tineri. A*  
vem mulți tineri șefi de echi
pă. Sint energici, buni orga
nizatori ai treburilor.

B. NICUȚĂ

în excursie
frumusețeaș.i de 

noului oraș.
Colectiviștii au stat 

de vorbă cu construc
torii Oneștiului, care 
zi de zi înalță noi și 
moderne blocuri. Ei 
au povestit construc
torilor cîte ceva des
pre gospodăria lor 
colectivă, care este 
fruntașă pe raion, 
despre frumoasele lor 
perspective de viitor.

Excursioniștii 
îndreptat apoi 
Bicaz pentru a 
ta Hidrocentrala
lacul de acumulare.

8 •au
spre 
vizi

ri

SUMAN 
CONSTANTIN

mecanic

TOMA 
CONSTANTIN 

mecanic

părăție a fructelor în inima Bărăganului.— Am avut multe de învățat din această vizită, a spus Nicolae Spînu, secretarul organizației de bază U.T.M. de la G.A.C. Perișorul. A fost pentru noi un fel de lecție practică cu multe lucruri pe care nu le știam. Ne-am și gîndit la ceva. Cu sprijinul organizației de partid vom organiza o adunare generală U.T.M. deschisă, în care vom povesti tinerilor noștri colectiviști despre toate cîte le-am văzut aici. Și să știți că o să

au

po- Pe atîrnă cîte doi, trei știuleți grei, aurii. Culoarele dintre rînduri sint perfect drepte, densitatea plantelor este egală, distanța matematică. Primul popas se face lîngă tarlaua experimentală de 10 ha. De la tovarășul inginer Mitrică, oaspeții află o experiență interesantă. E vorba de folosirea ierbicidelor în distrugerea buruienilor. S-au folosit doze de atrazin în mod diferențiat, de la 2 pînă la 20 kg la ha, pe rînd și pe toată suprafața. Scopul ? înlocuirea definitivă a prașilei manuale. Tinerii colectiviști trec pe lîngă rîndurile de porumb și văd că, într-adevăr, în lan nu este fir de buruiană, deși nu s-a făcut nici o prașilă.— Dar aici de ce e atîta volbură și pir ? — întreabăcineva.Explicația vize pe loc. A-

Producțiile mari
pot deveni producții obișnuitecu porumbul, dar nu sură egală. Buruienile sînt atît de lacome, îneît ele consumă de 4—5 ori mai mult decît plantele.Sînt învățăminte care se trag pe loc și se întipăresc bine în minte. Dar pentru ca ele să fie duse mai departe. în masa celorlalți colectiviști, tinerii vizitatori își notează în carnețele ceea ce li se pare mai interesant, își notează și faptul că, cu toate că s-a resimțit lipsa de ploaie, pe acest lot se va obține peste 4000 kg. porumb boabe în medie la ha. Se în-

în mă- puns : da! Aceste producții pot deveni obișnuite. Condiția este însă ca rezultatele cercetărilor științifice să fie larg cunoscute și aplicate în practică.— Bine, de la primăvară Încolo o să lucrăm și noi așa — a zis un brigadier de cîmp de la G.A.C. Ogoarele.— Nu I E foarte greșit să credem așa — a zis inginerul Mitrică. Baza recoltei de porumb din anul viitor se pune încă de pe acum. Pe terenurile pe care se va semăna porumb trebuie făcute din toamna asta arături. Și să nu

— Respectarea densității la hectar e o ’ condiție principală pentru obținerea unor recolte bogate. Plantele trebuie să aibă între ele canale de aera- ție și lumină. După experiențele noastre, distanța de 1 m. între rînduri și 30—35 de cm. între plante este cea mai potrivită ; adică 28 000—30 000 plante la hectar.
Concluzii prețioaseAutocamioanele cu care veniseră vizitatorii s-au îndreptat către livada stațiunii — o adevărată îm-

mai venim pe la dumneavoastră. Doar sîntem vecini.— Și noi, inginerii și tehnicienii care am venit în vizită am desprins învățăminte prețioase pentru munca noastră — a spus inginerul agronom, Emil Răsuceanu de la G.A.C. Ștefan cel Mare. Stațiunea este un model de organizare a muncii și de aplica- rie a regulilor agrotehnice înaintate. în fiecare gospodărie colectivă există forțe și posibilități reale de a face ca producțiile lor să ajungă la nivelul celor obținute de stațiune.

Gazdele recomandări modul în care organizațiile U.T.M. din gospodăriile colective pot contribui efectiv Ia mobilizarea tineretului în obținerea unor producții mari la principalele culturi. Dar cea mai prețioasă ni s-a părut a- ceasta : că tinerii trebuie să învețe necontenit. Ei trebuie să fie buni prieteni ai cărților de știință, să citească, să învețe din experiența fruntașilor.— Cineva spunea aici — a zis inginerul Mitrică Gheor- ghe — că ar fi bine ca între noi specialiștii și între tinerii colectiviști să fie o mai strîn- să legătură. S-a făcut aici propunerea ca specialiștii noștri să vină în gospodăriile colective din împrejurimi și să-i ajute pe tineri să organizeze loturi demonstrative pe suprafețe mici. Eu am altă părere. Nbi, oamenii cu știință și dumneavoastră, toți colectiviștii, cu mintea, priceperea și experiența pe care o aveți să facem un singur lot demonstrativ pe întreg Bărăganul. Partidul, statul democrat- popular ne asigură zi de zi toate condițiile prin care putem să facem aceasta. Pe o- goarele înfrățite, lucrate cu mijloace mecanizate moderne, care primesc îngrășăminte din ce în ce mai multe și în care se pun semințe de tot mai înaltă productivitate, producțiile mari pot deveni producții obișnuite.

făcut o serie de cu privire la

Inginerul Gheorghe Mitrică vorbind despre unele experiențe efec
tuate de dinsul în cultura porumbului.

Foto: N. BARBU
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La recoltatul fasolei
In raionul Hîrșo- 

va, regiunea Do- 
brogea, paralel cu 

însilozarea porum
bului și cu efectua
rea arăturilor a- 
dînci de vară, se lu
crează în ritm in
tens la recoltatul 
fasolei intercalate. 
Pînă în prezent a

fost terminată a- 
ceastă lucrare la 
G.A.C. Topolog, (360 
ha) și la G. A. C. 
Sîmbăta (170 ha).

Intr-un stadiu a- 
vansat cu această 
lucrare se găsesc și 
gospodăriile agri
cole colective To- 
palu, care a recol
tat 445 ha și Ca-

simcea care a recol
tat 370 ha.

Pină la data de 
7 septembrie, în 
întregul raion, a 
fost recoltată faso
lea de pe suprafața 
de 5.303 ha.

GHINEA 
COTOROBAI 

funcționar



Căminul, a doua familie
n bloc zvelt, cu fe- 

\ restre mari, lumi
noase în care locu
iesc laolaltă 150 I de fete, camerele I spațioase, frumos 
mobilate îți in

spiră căldura familiară a că
minului. Fiecare cameră în 
parte poartă pecetea locata
relor, păstrează ceva din per
sonalitatea acestora. O privire 
atentă îți dezvăluie preocu
parea din timpul liber a 
fiecărei locatare. Intr-un loc 
vei vedea frumos și îngri
jit păstrate, reproduceri după 
tablourile celebre ale picto
rilor noștri clasici; în altă 
parte, o modestă discotecă 
care alătură Boleroului de Ra- 
vel, Rapsodiile lui Enescu, iar 
de-asupra, scos din plicul său, 
discul microsion cu concertul 
pentru vioară al lui Paganini. 
In altă cdmeră vei vedea, în
ceput sau terminat, un lucru 
de mină (cusături naționale, 
broderii etc). în toate încăpe
rile însă, fără nici o excepție, 
vei găsi cărți, multe cărți. Ele 
subliniază o preocupare co
mună, proprie tuturor cămi- 
nistelor — lectura.

Toate acestea dovedesc preo
cupările multiple ale fetelor 
din cămin, bogata viață spiri
tuală pe care o duc.

Căminul pentru ele consti
tuie o a doua familie. Meritul 
e și al organizației U.T.M., 
care s-a străduit să dezvolte la 
tinerele căministe, sentimente 
de grijă reciprocă, de atenție 
delicată și responsabilitate 
pentru fiecare membru al „fa
miliei“, al colectivului.

Educarea politică a acestor 
fete, dezvoltarea trăsăturilor 
morale proprii tînărulu îna
intat al zilelor noastre, este un 
proces continuu Și se reali
zează printr-o mare varietate

George Georgescu Cu prilejui
Teatrului Național

turneului
din Budapesta

• Astăzi, la ora 15,50, pe stadio
nul Armatei din Belgrad se va da 
startul in seriile proniei de 400 m 
garduri, cu care se va inaugura 
cea de-a l-a ediție a campionate
lor europene de atletism, eveni
ment sportiv așteptat cu viu inte
res. Înaintea programului de as
tăzi, care cuprinde 3 finale : 10 000 
m, aruncarea greutății (femei) și 
20 km marș, serii'și semifinale la 
100 m, 400 m (bărbați-lemei). cali
ficări ia triplu salt și aruncarea 
discului (bărbați), va avea loc fes
tivitatea de deschidere în cadrul 
căreia vor defila peste 800 de 
sportivi și sportive din 28 de țări. 
Doi concurenți romini sint anga
jați în cele două finale ale primei 
zile: C. Grecescu (10 000 m) 
Ana Sălqjan (greutate).

Membrii delegației noastre 
teaptă cu nerăodare ziua de vineri 
din cadrul campionatelor, cind vor 
intra în „focul întrecerilor" 
landa Balaș și Maria 
nescu, . atletele 
printre iavoritele

IÓ-
Diți-Diaco- 

care se numără 
campionatelor.

joi și plnă du-® Incepînd de 
minică pe terenul special amena
jat în incinta stadionului Ciulești 
se vor desfășura întîlnirile din ca
drul celei de-a 6-a ediții a cam
pionatului europefm feroviar mas
culin de baschet. Participă echipe 
din U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, Pranja, Belgia, Elveția și 
R. P. Romînă.

La 14 septembrie se vor desfă
șura semifinalele iar la 16 
brie meciurile pentru , 
1—2 și 3—4.

septem- 
locurile

O Pe terenurile clubului 
Progresul din Capitală

sportiv 
Progresul din Capitală au avut 
loc marți finalele probei de sim
plu ale campionatelor republicane 
de tenis. La masculin, campionul 
țării noastre 1. Țiriac a intrat din 
nou în posesia titlului, întrecînd 
pe Bosch cu .6—1, 6—4, 0—6, 6—3. 
In meciul feminin, Julieta Namian 
a invins-o pe Eleonora Roșianu cu 
4_6, 6—0. 6—4.

• Proba de 1 000 m cu start de 
pe loc din cadrul campionatelor 
republicane de ciclism pe pistă, 
disputată ieri pe velodromul Dina- 
mo, a fost cîștigată de ciclistul di- 
namovist Eugen Bărbulescu cu 
timpul de l’14"5/10. Pe locui doi 
s-a clasat colegul său de club Vir- 
gil lordache cu timpul de 1’14'7/10. 
Tinărul ciclist Vasile Burlacu 
(Steaua) și-a adjudecat victoria în 
proba juniorilor de urmărire indi
viduală. 

(Agerpres)

In loc de cronică
.EXPO Z i T 17*.

V. VASILIU, despre succesul expoziției lui Nell Cobar

de metode. Vom da în această 
privință cîteva exemple.

Căministele noastre sînt fete 
venite nu numai din regiunea 
Bacău, ci și din alte regiuni 
ale țării. S-au adunat la un 
loc caractere și firi diferite, 
concepții despre viață uneori 
deosebite. Elisabeta Diaconu și 
Maria Savin, de pildă, cind au 
venit la noi trăiau fiecare in 
parte, rupte de colectiv, izo
late. Ieșite de sub suprave
gherea părinților, considerau 
că își pot permite orice. Lipsa 
experienței de viață le ame
nința si alunece pe panta 
unei existențe ușuratice. De
venise o regulă pentru ele 
de a nu respecta normele de 
disciplină instituite în că
min. Stridența vestimentară, 
o confundau cu eleganța, 
obrăznicia cu îndrăzneala, 
pierderea inutilă a timpului, 
cu distracția. Unele din fetele 
cu prestigiu în întrepriderea 
noastră au discutat cu ele. Au
toritatea și prestigiul unor fete 
ca Elena Popa, Lenuța Ștefan, 
Vasilica Popa etc. s-au impus.

— Intr-adevăr, cu Diaconu și Savin am început-o bine, a 
spus într-una din zile membri
lor comitetului U.T.M. tînăra 
Elena Popa. Dar fetele acestea 
au ridicat cîteva probleme de 
interes general în legătură cu 
profilul moral-politic al tînăru- 
lui zilelor noastre. De ce nu 
am discutat despre aceste 
chestiuni cu toate fetele ?

Ideea ni s-a părut bună. Și 
am trecut la treabă.

...Seară. In sala de lectură a 
căminului sînt adunate toate 
fetele, în afara celor care erau 
in schimb. Ascultau atente cu
vintele calde, pline de învă
țăminte ale activistei de partid 
Agripina Chișcă. Imaginile 
întunecate din viața de mi-

George Georgescu, decanul ba
ghetei romînești, primul dirijor de 
decenii al primei instituții muzicale 
a țării, împlinește astăzi 75 de 
ani.

In plină activitate și forță artis
tică, la această venerabilă vîrstă, 
George Georgescu, Artist al po
porului al R.P.R., își dăruiește 
ioate forțele promovării muzicii 
romînești, educației muzicale a 
maselor largi de oameni ai mun
cii, ducînd faima arfei interpreta
tive romînești departe peste hota
rele țării.

Prin generozitatea și căldura su
fletului său, prin robustețea și 
echilibrul său spiritual, prin inega
labila sa spontaneitate, prin ine
fabilul său farmec, George 
Georgescu, dirijînd marile orches
tre ale lumii de la Moscova, la 
New York, de la Roma, la Stock- 
holm, și-a înscris de decenii nu
mele alături de cei mai mari ar
tiști ai zilelor noastre.

Dar George Georgescu nu este 
numai dirijorul care —* folosin- 
du-mă de un termen modern — 
a „lansat“ arta romînească în or
bita marilor valori ale artei con
temporane, ci și animatorul de 
jumătate de veac al creației mu
zicale romînești.• In ultimul meci al turneului 

pe care l-a întreprins în U.R.S.S., 
echipa de box a Japoniei a evo
luat la Tbilisi în compania selec
ționatei R.S.S. Gruzine. Pugiliștii 
sovietici au cîștigat cu 9—3. 

Muzica romînească din ultimele 
5 decenii este într-adevăr, înfr-un 
anumit sens, inseparabil legată de 
numele maestrului George Geor
gescu.

De la lucrările de tinerețe ale 

zerle a femeii muncitoare în 
anii regimului burghezo-mo- 
șieresc evocate de vorbitoare 
le-au zguduit profund. Li s-a 
vorbit apoi despre drepturile 
femeii de astăzi, despre locul 
important pe care îl ocupă în 
viața politică și economică a 
țării. Multe din ele au luat 
cuvîntul și au vorbit cu căl
dură despre viața și munca 
lor, despre năzuințele și visu
rile lor.

A fost o seară plăcută, in
structivă și aproape toate fe
tele au cerut ca asemenea dis
cuții pe probleme cît mai di
verse să se organizeze și pe 
viitor. Și dorința le este înde
plinită. Atît la cămin cît și în 
organizațiile de bază U.T.M. 
din întreprindere au avut loc 
adunări generale sau discuții 
intre tineri, în care s-a vorbit 
despre partidul nostru, despre 
sarcinile pe care partidul le-a 
pus in fața U.T.M. La joile ti
neretului sau la cămin, după 
amiaza, au avut loc discuții 
despre politețe și buna cuvi
ință, despre prietenie, dragoste, 
tovărășie, fiecare discuție por
nind de la exemple concrete. 
Discuțiile purtate cu tinerele 
noastre au avut o puternică 
influență educativă asupra tu
turor participanților. De obicei 
asemenea discuții erau urmate, 
de audiții muzicale sau de 
dans.

Munca cu tinerele fete ridică 
de multe ori probleme delicate 
la care uneori nici nu ne gin- 
dim. Intr-una din zile, de 
pildă, a venit la comitetul 
U.T.M. Maria l. Se căsătorise 
de curînd cu un tovarăș din 
fabrică și părăsise căminul 
mutîndu-se împreună cu soțul 
în noua lor locuință. Cind a 
venit la noi, avea fața tristă și 
ochii plînși.

de ani«
tinerei ge- 
multe din- 
și-au găsit 
interpretul

diri jo- 
a fost un

anilor de
Georgescu în

lui Enescu, la piesele 
nerații de compozitori, 
fre creațiile romînești 
în George Georgescu 
ideal, iar creatorii lor un spriji
nitor atent, un militant împotriva 
oricăror subestimări.

în peste 55 de ani de muncă 
artistică, în activitatea sa 
rală George Georgescu 
permanent înnoitor.

Răsfoind programele simfonice 
prezentate de-a lungul 
dirijorul George
București sau în orașele de pro
vincie, oricare iubitor de muzică 
constată cu ușurință pasiunea 
maestrului Georgescu pentru pro
movarea noilor lucrări muzicale, 
pentru continua lărgire a reper
toriului orchestrei simfonice sau 
teatrului liric bucureșfean.

Lucrări de Prokofiev și Șosta- 
kovici, Enescu și Richard Strauss, 
Strawinski și Dfe-Falla, multe din
tre cele mai reprezentative crea
ții contemporane au fost interpre
tate la București în primă audiție 
sub conducerea dirijorului George 
Georgescu.

„Romînia — țară a muzicii, Fi
larmonica „summum“ al muzicali
tății romînești, Georgescu muzica 
personificată“ — scria în urmă cu 
ani celebrul interpret Gaspar Cas- 
sado, subliniind prețuirea deose
bită a muzicienilor zilelor noastre 
față de arfa interpretativă roma
nească, care a dat lumii dirijori de 
reputația maestrului George Geor
gescu.

Astăzi la 
maestrului 
noastre, ale 
tură celor ale tuturor iubitorilor 
arfei sale, dorindu-i viață lungă, 
permanentă tinerețe spre binele 
arfei romînești.

a 75-a aniversare a 
Georgescu, urările 
muzicienilor, se ală-

MIRCEA BASARAB
Artist emerit al R.P.R.

dirijor permanent 
al Filarmonicii de Stat 

„George Enescu"

Odată cu primele semne ale toamnei, cu diminețile răcoroase și frunzele aurii, teatrele își deschid porțile. Forfota pe culoare devine tot mai intensă, avizierele se umplu de anunțuri, distribuții și programări de repetiții. Actorii își împărtășesc impresii din cor.cediu, povestesc întâmplări cu haz sau fără, dar mereu revine în discuție tema proaspătă, cotidiană, a vieții de teatru : Repertoriul stagiunii care se apropie, programul repetițiilor, problemele de realizare a spectacolelor.La Teatrul pentru tineret și copii pregătirile în vederea noii stagiuni sînt în toi. în sala mare de repetiții de pe strada C. Miile, ur.- grup de actori și actrițe repetă, sub conducerea regizorului D. D. Ne- leanu, piesa dramaturgului sovietic Al. Stein „Oceanul“, prima premieră a stagiunii 1962/1963. Deocamdată repetițiile se află în faza citirii textului la masă. Se analizează tema și subiectul piesei, se discută despre ideile principale și caracterele personajelor, se stabilesc coordonatele de bază pe care se va axa punerea în scenă. Piesa, care aduce în fața spectatorilor, momente din viața marinarilor sovietici, pune regiei sarcini deosebite. Viața omului sovietic, patriotismul său profund, munca sa plină de abnegație în slujba comunismului. sînt tot atâtea probleme pentru a căror rezolvare artistică, pe scenă, co

— Merge greu. Bărbatul 
meu e nemulțumit-

Am discutat și cu el. Ne-a 
spus răspicat: ,

— Nu m-am însurdt ca să 
mănînc tot la cantină. Nevasta 
mea nu știe să gătească.

— Să înțelegem de aici că 
te-ai căsătorit numai pentru a 
avea o femeie care să-ți. gă
tească ?

Nu aceasta era realitatea. 
Știam că s-au luat din dra
goste, că se iubesc. Nici unul, 
nici altul nu știau însă cum 
să treacă peste greutățile ine
rente ale începutului. Și ele 
există. In fața ambilor soți se 
ridică probleme noi, răspun
deri noi. Cum să le facă față? 
Ne-am gindit că răspunsul cel 
mai bun îl pot' da oamenii 
care au trecut prin aceasta, 
care au în urma lor mulți ani 
de căsnicie. Și, într-adevăr, 
discuțiile, întîlnirile care au 
avut loc între tinerii căsătoriți și muncitori mai în vîrstă, cu 
experiență în viața de familie, 
au influențat pozitiv viața ti
nerelor familii.

Intimplarea pe care am po
vestit-o ne-a pus pe gînduri și 
în ceea ce privește fetele din 
cămin. Trebuiau ajutate să se 
pregătească și pentru viața de 
familie. De aceea, cercurile de 
artă culinară, de croitorie, în
tîlnirile organizate deseori cu 
vechi gospodine s-au bucurat 
și se bucură de multă atenție 
din partea tinerelor noastre 
căministe.

Iată dar, pe scurt, cîteva as
pecte din munca noastră cu ti
nerele fete.

ALEXANDRU PANAITE 
locțiitor 

al secretarului 
comitetului U.T.M.

de la Fabrica de postav Buhuși |

Reprezentanți ai Teatrului Na
țional din Budapesta au făcut 
marți o vigită Ta Comitetul de Stai 
pentru Cultură și Artă unde au 
fost primiți de tov. Constanța Cră
ciun, președinta comitetului. Au 
fost de față Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al C.S.C.A., Lazăr 
Vrabie, vicepreședinte al Consiliu
lui teatrelor, funcționari superiori 
din cadrul comitetului. Au asistat 
reprezentanți ai Ambasadei R. P. 
Ungare. întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie. (Agerpres)

Și la Tg. Mure? librăriile sînt cercetate cu Interes de tineri. 
Foto : S. NICULESCU

pentru tineret și copiilectivul Teatrului pentru tineret nu-și precupețește eforturile.Reprezentarea piesei va a- vea loc pe o scenă modernizată. Astfel, în perioada de „odihnă“ a scenei, tehnicienii au instalat aici utilaje roi și au îmbunătățit sistemele culi‘ sânte, permițînd o manevrare mai ușoară. Scena, astfel re- utilată, a devenit propice creării unor spectacole agitatorice, de anvergură, cu mari posibilități de schimbare rapidă a decorurilor.Cea de a doua sală a teatrului, cea din strada Dobrogeanu Gherea, ne-a întâmpinat tăcută, cu scaunele neocupate, așteptîndu-și parcă spectatorii; și totuși, sala nu era pustie. Dinspre scenă se auzeau glasuri. Se repeta o altă piesă. Colectivul de actori așezat în jurul mesei se găsea tocmai la citirea piesei „O felie de lună“ de A. Storin. Regizorul Tudorei Popă dădea explicațiile necesare, indicîrd liniile de interpretare a fiecărui rol în parteIntr-o pauză am reușit să stăm de vorbă cu regizorul. Am aflat astfel că această piesă originală, specifică de tineret, pune în discuție problema educării tineretului în spiritul dragostei față de muncă, precum și răspunderea părinților față de educarea copiilor lor.— Fără muncă pasionantă în slujba colectivului socialist nu poți fi fericit — așa aș formula ideea centrală a piesei,

Artist în meseria lui, tînărul 
Ignat Alexandru din secția 

gravură a Fabricii de sticlărie 
din Turda, lucrează cu multă 

pricepere și atenție.

Foto : N. STELORIAN

Sate electrificateîn primele opt luni ale a- nului în regiunea Suceava au fost electrificate, cu sprijinul colectiviștilor, 14 sate, iar în alte 19 a fost extinsă rețeaua electrică. în prezent lumina electrică a pătruns în 144 sate, față de 12 cît erau electrificate în regiune acum 18 ani. (Agerpres)
-------®-------

Teatrului Național din 
s-au întîlnit marți la 
oameni de teatru din

Artiști ai 
Budapesta 
amiază cu 
Capitală. La întîlnire au asistat și 
reprezentanți ai ambasadei R. P. 
Ungare la București.

★Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit marți seara în saloanele hotelului Athenee Palace o masă cu prilejul turneului pe care îl întreprinde în țara noastră colectivul Teatrului Național din Budapesta.

— ne spune tovarășul Tudorei Popa. Ne mărturisește apoi că piesa va fi pusă în scenă cu multă simplitate, tocmai pentru a putea reda mai pregnant rolul conștiinței socialiste în viața cotidiană a omului și influența colectivului asupra educării sale.In cursul stagiunii viitoare se vor reprezenta pe scena teatrului piesele „Mutter Cou- rage“ de B. Brecht (regia Radu Fenciulescu, cu Olga Tudo- rache în rolul titular) și „Generalul și nebunul“ de A. Va- ger.stein. Includerea acestor două piese cu profund caracter antirăzboinic în repertoriul Teatrului pentru tineret și copii constituie o reflectare a .’uneia din principalele sarcini educative care stau în fâța teatrului : aceea de a educa tineretul îr.. spiritul păcii și respectului pentru alte popoare, în spiritul internaționalismului proletar.O altă piesă care va intra curînd în repetiție este „Colegii“, de scriitorii sovietici Aksenov și Stabovoi. Piesa se adresează tinerilor absolvenți ai facultăților și militează per.tru dezvoltarea continuă a spiritului de răspundere pe care tînăra generație o are față de viață-și cuceririle revoluționare ale poporului.Repertoriul pentru copii al teatrului va fi și el îmbogățit în stagiunea viitoare cu cîteva premiere. Astfel, vor vedea lumina scenei . „Micuța Dorritt“, o dramatizare după Ch. Dic- kens, piesa scriitorului sovie

Rezerve ne folosite
(Urmare din pag. I)

de 
de 
că

mai înaltă, pentru un preț 
cost redus și să dea lucrări 
cea mai bună calitate. Faptul 
pe șantierul „Andrei Mureșanu" 
s-a realizat doar producția glo
bală, nu trebuie să-i mulțumeas
că pe constructori. De ce n-a fost 
realizat planul în ce privește pro
ductivitatea muncii ? De ce n-a 
fost realizat planul Ia prețul de 
cost ? Cercetând situația constați 
că organizarea muncii pe șantier 
a lăsat de dorit încă de la în
ceput. Lutrările la blocurile 
A 1, A 2, A 3, A 4, și A 5 
trebuiau începute din primele 
zile ale anului. In realitate, ne- 
fiind pregătit frontul de lucru, 
ele au început cu mare în- 
tîrziere. La blocul A 4 începe
rea lucrărilor a întîrziat cu a- 
proape 3 luni de Zile. Motivul? 
Macaraua turn de care șantierul 
avea nevoie, și pe care trebuia 
s-o trintită I.P.I.Di-uI — a sosit 
cu mare întîrziere. Pînă unde a 
mers defectuoasa organizare și 
aprovizionare a șantierului ne-o 
demonstrează și faptul că la sfîr- 
șitul trimestrulri I șantierul a 
dus lipsă de o cantitate de 
400 000 bucăți cărămidă timp de 
45 de zile. în asemenea condiții 
de lucru, e clar că forța de mun
că n-a mai putut fi folosită în 
mod rațional, că brigăzile șj ee 
chțpele nu și-au mai pu,tut, des
fășura activitatea conform grafi
celor de execuție a lucrărilor. 
Pentru realizarea unei înalte pro
ductivități a muncii șantierul a 
fost dotat cu utilaje moderne 
(macarale pionier, macarale turn, 
malaxoare, betoniere). Se impu
nea deci ca folosirea acestora la 
întreaga capacitate să constituie 
o preocupare de seamă. Ce s-a 
întimplat în realitate ? Cu toate 
că pe aceste utilaje lucrează și 
mț|Iți tineri, organizația U.T.M. 
țiu. s-a preocupat de îndrumarea 
acestora, pentru a dezvolta răs- 
punderea lor față de folosirea 
integrală a capacității utilajelor. 
Acest lucru a făcut ca pe șantier 
să se înregistreze întreruperi în 
folosirea utilajelor de mii de 
ore I Iată ce rezerve însem
nate de creștere a produc
tivității muncii s-au pierdut în 
acest fel,

De fapt trebuie arătat că da
torită slabei munci politice de 
masă desfășurată de organizația 
U.T.M., pentru a educa la tineri 
simțul datoriei și disciplinei în 
muncă, întîrzierile, plimbă
rile în timpul lucrului au cîntă- 
rit greu în nerealizarea planului 
de creștere a productivității 
muncii. Dacă abaterile unor ti
neri ca Gheorghe Alexandru, Ma- 
riciu Ilie, Ilincuța Gheorghe și 
alții, eare nu-și folosesc judicios 
timpul de lucru, nu fac lucrări 
de bună calitate ar fi constituit 
obiectul unor discuții ale întregu
lui colectiv, ei n-ar fi rămas ne
păsători față de aceste lipsuri.

tic I. Dik, „Petca în Cosmos“, (o comedie spirituală, plină de vervă, despre copiii sovietici și curiozitatea lor pentru știință), precum și „Chirița în provincie“, piesă clasică de V. Alecsandri, prin reprezentarea căreia teatrul va contribui la îmbogățirea cunoștințelor elevilor despre literatura clasică romînă.In vederea completării repertoriului cu noi piese originale, secretariatul literar al teatrului lucrează cu mai mulți autori, printre care și Al. Po- povici, Dorel Dorian, Constanța Bratu, Mihai Stoian, Al. A- drian.Nu putem încheia însemnările de față fără a pomeni și de reluările din stagiunea trecută. Spectatorii vor revedea „Marele fluviu își adună a- pele“ de Dan Tărchilă, „De n-ar fi iubirile“ de Dorel Dorian, „Pigulete + 5 fete“ de Constanța Bratu „Prima întîlnire“ de T. Sitina, „De Pre- tore Vincenzo“ de E. de Filippo și altele. De pe scena pentru copii nu vor lipsi „Emil și detectivii", „Băiatul din banca a doua“ de Al. Popovici, „Salut voios“ de E. Jurist și I- Mustață, „2 la aritmetică“ de N. Klîcova și „Marțienii“ de Mi- hail Liber.Colectivul artistic și tehnic al Teatrului pentru tineret . și copii întâmpină noua stagiune cu eforturi sporite în vederea realizării sarcinilor ce-i stau în față.
P. SEVERIN

un ciclu de cottfe- 
pe tema : „metode îna- 
în construcții și apli-

O altă cauză — și poate chiar 
Una din cele măi importante — 
o constituie faptul că pe șantier 
nu a existat nici un fel de 
preocupare pentru ridicarea cali
ficării tinerilor. Conducerea șan
tierului și organizația U;T.M., 
luaseră la începutul anului o 
frumoasă inițiativă -— de a or
ganiza 
rințe 
intate 
carea lor pe șantierul nostru”. 
Tinerii constructori își amintesc 
și acum eîte lucruri interesante 
au învățat din- conferințele: 
„Cofraje glisante în construcții" 
și ,.Folosirea treptelor prefabri
cate“. Dar de atunci nu s-a mai 
făcut nimic.

Ridicarea calificării tinerilor 
ar trebui să stea în mod inai 
serios în atenția conducerii șan
tierului și a organizației U.T.M. 
îmbogățirea cunoștințelor profe
sionale ale tinerilor, în mod di
ferențiat, pe meserii, în cadrul 
unor cursuri de ridicare a califi
cării, va duce nemijlocit la re
ducerea numărului mare de refa
ceri care de multe ori consumă 
tot atîta volum de timp și de 
muncă ca și lucrările inițiale.

După cum se vede, pe șantie
rul „Andrei Mureșanu” din Plo
iești, rezerve interne de creștere 
a productivității muncii sînt des
tule. Folosirea' acestor rezerve de 
acum înainte, cu mai multă chib
zuință, mai gospodărește, va duce 
la îmbunătățirea indicelui de 
productivitate, creînd totodată 
premisele necesare ca în anul 
viitor constructorii ploieșteni să 
obțină rezultate mai bune în ac
tivitatea lor.

Uzina de fibre sintetica 
SÀVI N E Ști 

ANGAJEAZĂ:
— Cadre cu pregătire superioară în funcțiile de ingineri, 

chimiști, ingineri energetici sau electromecanici, ingineri 
mecanici cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu ce
rute de indicatorul tarifar pentru funcțiile respective.

— Cadre cu pregătire medie, contabili — de asemenea, 
cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu cerute de in
dicatorul tarifar pentru funcția de contabil.

Ofertele sau eventualele relații suplimentare — la sediul 
Uzinei de fibre sintetice Săvinești, raionul Piatra Neamț, 
regiunea Bacău, serviciul Personal-Invățămînt.
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Primirea de către 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, 

Ion Gheorghe Maurer, 
a ministrului 
comerțului 

al DanemarceiPreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți la amiază pe ministrul comerțului al Danemarcei, Hilmar T. I. Baunsgaard, conducătorul delegației economice daneze care se află în țară. Oaspetele a fost însoțit de ministrul Danemarcei în R. P. Romînă, Ioachim Henrik- Georg, baron de Zytphen-Ade- ler.La întrevedere au luat parte Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe și Mihail Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior.
★In încheierea vizitei în țara noastră’ a delegației economice daneze, Ministerul Comerțului Exterior al R. P. Romîne a o- ferit marți la amiază un dejun în cinstea oaspeților.
★Cu același prilej. Camera de Comerț a R. P. Romîne a oferit marți seara un cocteil.(Agerpres)

Tovarășul 
Avram Bunaciu 

a primit pe 
ambasadorul CubeiMarți 11 septembrie, Avram Bunaciu, vicepreședinte al Consiliului de Stat al R. P. Romîne, a primit în audiență de prezentare pe Manuel Yepe Menendez, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Cubei în R. P. Romînă. (Agerpres) ----- •-----

Primirea ambasadorului 
Republicii Mali 

de către ministrul 
afacerilor externe 
al R. P. RomîneMarți 11 septembrie, ministrul afacerilor externe al R'. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Mali la București, Abdoulaye Maiga, în legătură cu apropiata depunere a scrisorilor de acreditare.j (Agerpres)

î ițm Informație:.« noxa lunon.'i a' ettlMarți seara s-a înapoiat în Capitală delegația guvernamentală a R. P. Romîne condusă de tov. Constantin Tuzu, ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini care a participat la deschiderea târgului internațional de la Brno (R. S. Cehoslovacă).(Agerpres)

O ÎNTREAGA I
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Declarația agenției TASS

însemnare despre
un fapt obișnuit
CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Guvernul sovietic a autorizat agenția TASS să facă o declarație în care se spune :Guvernul sovietic a declarat de nenumărate ori că promo- vînd politica de coexistență pașnică cu toate țările indiferent de orînduirea lor social- politică, el a depus și depune toate eforturile pentru a asigura pacea pentru toate popoarele de pe globul pămîn- tesc, pentru a realiza un acord cu privire la dezarmarea generală și totală sub un strict control internațional.Guvernul U.R.S.S. consideră necesar să atragă atenția guvernelor tuturor țărilor și opiniei publice mondiale asupra provocărilor pe care le organizează în prezent guvernul Statelor Unite ale Americii, provocări care pot împinge lumea la o catastrofă, la un război mondial general în care să se folosească arma termonucleară.După ce arată că în congresul S.U.A. și în presa americană forțele reacționare belicoase ale Statelor Unite desfășoară de vreme îndelungată o propagandă deșănțată împotriva Republicii Cuba, chemînd la atac împotriva Cubei, la atac împotriva navelor sovietice care transportă pentru poporul cuban mărfurile și a- limentele necesare, — declarația subliniază că la acest val de propagandă împotriva păcii s-a adăugat cererea adresată de președintele S.U.A. Congresului pentru a obține permisiunea de a chema sub arme 150 000 de rezerviști.Acest pas al guvernului S.U.A., — se arată în Declarație — nu poate fi apreciat altfel decît ca o camuflare a planurilor și intențiilor agresive ale Statelor Unite înseși, și el duce în mod inevitabil la încordarea atmosferei internaționale.Imperialiștii americani au fost neliniștiți de faptul că blocada economică organizată de S.U.A. împotriva Cubei revoluționare suferă eșec. Ei ar dori să înăbușe poporul cuban, să-l facă un satelit al lor, să lichideze cuceririle revoluției înfăptuite de poporul erou al Cubei. Pentru atingerea acestor țeluri, ei au refuzat să cumpere din Cuba zahăr, au refuzat să vîndă Cubei mărfurile lor. inclusiv chiar medicamente și produse alimentare ; ei nu s-au dat înlături nici chiar de a sugruma cu mîna costelivă a foamei, pe copii, bătrîni și adulți. Și ei numesc toate acestea umanism !Arătînd că Statele Unite ar vrea să repete împotriva micului stat eroic cuban intervenția armată pe care au întreprins-o puterile imperialiste împotriva tînărului stat sovietic imediat după Revoluția din Octombrie, intervenție care s-a soldat cu înfrîngerea agresorilor, — în declarație se spune că și aceste planuri împotriva Cubei sînt sortite eșecului.Uniunea Sovietică nu a putut să nu țină seama de situația care s-a creat pentru Cuba în legătură cu provocările și amenințările imperialiste, și a venit frățește în ajutorul poporului cuban. Aceasta o fac și celelalte țări socialiste, precum și alte state iubitoare de pace care întrețin legături comerciale cu Cuba.Nu ascundem nicidecum o- pinieî publice mondiale că în- tr-adevăr, industrial tribuie la miel șl la poporuluiLa cererea guvernului Cubei, trimitem, de asemenea, în Cuba agronomi, mecanizatori. tractoriști, zootehnicieni sovietici care " împărtășesc experiența și cunoștințele prietenilor cubani spre a-i ajuta să ridice economia țării.După' cum se știe, la cere
rea guvernului cuban, în legătură cu amenințările cercurilor imperialiste agresive, Uniunea Sovietică livrează Cubei și o anumită cantitate de armament. Oamenii de stat din Cuba au cerut, de asemenea, guvernului sovietic să în’ Cuba specialiști și cieni militari sovietici instruiască pe cubani nuirea armelor modeme, deoarece în prezent^ armele modeme necesită o înaltă calificare; cunoștințe mari. Armamentul și tehnica militară care se trimit în Cuba, sînt destinate în exclusivitate telurilor defensive. Răspunzîn'd declarațiilor absurde cum că din

livrăm Cubei utilaj și mărfuri care con- consolidarea econo- ridicarea bunăstării cuban.

trimită tehni- care să în mî-

Un avertisment care demască
politica agresivă a S. U. A

Ecoul international al declarației Sdentici TASS

WASHINGTON 11 (Agerpres). —- TASS transmite 1 Declarația agenției TASS constituie tema principală a știrilor transmise la 11 septembrie de agențiile telegrafice americane.în aceste știri se subliniază caracterul serios al avertismentului sovietic că orice tentativă a S.U.A. de a ataca Cuba poate atrage lumea în catastrofa unui război mondial general cu folosirea armei termonucleare.

partea Cubei ar apare o primejdie pentru S.U.A., în declarație se spune : Dv. vă temeți de spiritul revoluționar și nici de cum de mijloacele militare pe care le obține Cuba pentru apărarea sa.Guvernul Uniunii Sovietice a autorizat agenția TASS să , declare, de asemenea, că Uniunea Sovietică nu va trebui să transfere în altă țară, de pildă, în Cuba, mijloacele existente pentru a da o ripostă agresiunii, pentru a da o contralovitură. Noi am spus și repetăm că dacă se va dezlănțui un război, dacă agresorul va săvîrși un atac împotriva unui stat sau altul și acest stat va cere ajutor, Uniunea Sovietică are posibilitatea să acorde ajutor de pe teritoriul său oricărui stat iubitor de pace și nu numai Cubei.Guvernul sovietic — se spune în declarația TASS — atrage atenția opiniei publice mondiale și a guvernelor tuturor țărilor care stau pe pozițiile coexistenței pașnice, că chiar în prezent, cînd Statele Unite ale Americii pregătesc o acțiune agresivă, își sporesc în aceste scopuri forțele lor armate, ministrul apărării al U.R.S.S., mareșalul Mali- novski, a dat un ordin de lăsare la vatră a soldaților care și-au satisfăcut serviciul militar. Soldații instruiți sînt lă- sați la vatră din efectivul forțelor armate ale U.R.S.S., iar pentru completarea unităților Și formațiilor corporați recruții. Chiar și acest lucru arată sînt în-_____  ______ destul de limpede intențiile noastre pașnice.în momentul în care S.U.A. iau măsuri de mobilizare a forțelor lor armate și se pregătesc pentru o agresiune împotriva Cubei și altor state iubitoare de pace, arată declarația TASS, guvernul sovietic ar dori să atragă atenția asupra faptului că acum nu se poate porni un atac împotriva Cubei și sconta că acest atac va rămîne nepedepsit pentru agresor. Dacă un astfel de atac va fi săvîrșit, acesta va fi începutul dezlănțuirii unui război.în legătură cu faptul că pregătirea agresiunii împotriva Cubei este mdtivată prin aceea că flota comercială a Uniunii Sovietice transportă în Cuba încărcături considerate în S.U.A. ca militare, în declarație se spune : întreaga lume știe că Statele Unite ale Americii au încercuit Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste cu bazele lor militare.Avertizăm că în condițiile actuale lagărul socialist dispune de tot atîtea forțe și posibilități ca și S.U.A. și aliații lor din blocurile militare. Acest lucru trebuie avut în vedere, acest lucru trebuie să călăuzească în politică pentru ca să nu aducă prejudicii nici unei părți. Numai cu această condiție se poate evita un conflict militar, asigura pacea.în lumina ultimelor evenimente — arată declarația TASS — guvernul sovietic caracterizează, vede sub altă lumină și zborul avionului american de recunoaștere „U-2”, din 30 august a.c. deasupra teritoriului Uniunii Sovietice în regiunea Sahalin. Au apărut știri potrivit cărora avioane „U-2” staționează în Anglia, Japonia, Turcia, R.F.G. și efectuează zboruri de la bazele americane în aceste țări.Guvernul sovietic, se arată In declarație, se adresează popoarelor cu chemarea să-și ridice glasul și să condamne intențiile agresive, să nu admită dezlănțuirea unui război de către agresorii americani, să asigure pacea în lumea întreagă.Guvernul U.R.S.S. se adresează poporului sovietic cu chemarea să continue și pe viitor să muncească cu tot atîta succes, așa cum muncește în prezent. Guvernul Uniunii Sovietice va face totul pentru ca să asigure pacea și coexistența pașnică cu toate țările.Guvernul sovietic nu va merge pe calea S.U.A., care cheamă sub arme 150 000 de rezerviști. Dacă am repeta acțiunile S.U.A., noi am face ceea Ce probabil, vor anumite cercuri americane—le-am ajuta să încordeze atmosfera. Dar noi nu putem să nu ținem seama de pregătirea unei acțiuni agresive de către S.U.A. Guvernul sovietic consideră de datoria sa să manifeste, în

11 (Agerpres).PARISTASS transmite : La Paris Declarația agenției TASS este considerată un avertisment serios care demască politica a- gresivă a S.U.A. Agenția France Presse a transmis expunerea acestui document care cuprinde chemarea lansată de guvernul sovietic către popoare de a condamna uneltirile agresive, de a împiedica,declanșarea unui război de către agresorii americani, de a asigura pacea în; întreaga lume.

a asigura pacea Pentru aceasta să se ajungă la primul rînd a- măsuri care ar

situația creată, vigilență și să traseze ca sarcină ministrului apărării al Uniunii Sovietice, comandamentului armatei sovietice să ia toate măsurile pentru ca forțele noastre armate să fie în cel mai înalt grad pregătite de luptă.Dar acestea sînt exclusiv măsuri de precauție. Noi vom face tot ce depinde de noi pentru ca pacea să nu fie încălcată.Guvernul sovietic cere Statelor Unite ale Americii să dea dovadă de înțelepciune, să nu-și piardă cumpătul și să aprecieze în mod lucid la ce pot duce acțiunile lor dacă vor dezlănțui un război.Guvernul sovietic a declarat în repetate rînduri și declară și astăzi: întindem mîna prieteniei poporului și guvernului Statelor Unite ale Americii, am dori să ne unim eforturile cu guvernele S.U.A. și ale altor țări pentru a rezolva toate problemele internaționale urgente, pentru pe pămînt. însă, trebuie un acord în supra primei putea fi rezolvarea problemei încetării experiențelor cu arma nucleară. Sîntem gata să facem acest lucru, sîntem gata să semnăm un acord corespunzător. Sîntem gata să a- j ungem la un acord cu privire la dezarmarea generală și totală sub un strict control internațional.Guvernul sovietic își exprimă speranța că guvernul S.U.A. va trage în sfîrșit concluzia lucidă în ce privește necesitatea încheierii Tratatului de pace german. în această problemă au avut loc numeroase tratative, dar deocamdată rezolvarea ei nu s-a urnit din loc. In prezent tratativele cu privire la Tratatul de pace german au fost suspendate. Dar caracterul acut al acestei probleme rămîne același și chiar se face și mai simțit în legătură cu provocările revanșarzilor din Berlinul occidental împotriva Republicii Democrate Germane.Guvernul sovietic se pronun-. ță pentru semnarea cît mai grabnică a Tratatului de pace german și rezolvarea pe baza Iui a situației din Berlinul occidental. Această sarcină trebuie rezolvată și va fi rezolvată. Suveranitatea R. D. Germane trebuie asigurată și va fi asigurată.Uniunea Sovietică întinde mîna prieteniei tuturor țărilor, tuturor popoarelor lumii, pentru ca prin eforturi comune să se ajungă la stabilirea pe planeta noastră a unei păci trainice, țle nezdruncinat. Pacea poate fi asigurată numai prin respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor la independență, prin respectarea riguroasă a principiului neamestecului unor state în treburile interne ale altor state. Tocmai aceasta este coexistența pașnică, care stă la baza politicii pașnice a statului sovietic.
Din R. D. Germană
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Blocuri noi de locuinfe în Buda
pesta

in scopuri pașnice
Propunerile delegației sovietice 

au fost luate ca baza de discuțieNEW YORK 11 (Agerpres). Ședința din 10 septembrie a Comitetului O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice a fost consacrată discutării problemei ordinei de zi a lucrărilor comitetului.în cursul discutării acestei probleme reprezentantul S.U.A. în comitet a încercat să pună pe plan secundar examinarea problemelor juridice legate de cercetarea și folosirea spațiului cosmic și să separe rezolvarea lor de rezolvarea problemelor privind tehnico-științifică în domeniul ~ cursul discuțiilor, tul U.R.S.S., P. a demonstrat în
colaborarea între state Cosmosului. în reprezentan- D. Morozov, mod convin-

Solidari cu poporul cuban
LA PAZ 11 (Agerpres). — 

Cuba nu este singură, se spu
ne în declarația comună a 
Conducerii naționale a secției 
de tineret a partidului „Miș
carea națională revoluționară" 
din Bolivia, a conducerii lo
cale a acestei secții din La 
Paz și a Organizației tineretu
lui universitar progresist. Toți 
oamenii muncii din America, 
toți cei exploatați de imperia
lismul american de la un ca
păt la altul al continentului 
nostru își ridică glasul în spri
jinul Cubei în semn de soli
daritate cu măreața revoluție 
— scopul tuturor popoarelor 
asuprite.OTTAWA (Agerpres). — O- pinia publică progresistă din 

la

în 
zi.

zăcămintele de cărbune, sînt 
construite în serie și trimise 
oriunde se pregătește deschi
derea unei noi exploatări 
zi.

Pînă în 1970 vor fi date 
exploatare alte 9 mine la
Printre ele se găsesc două 
care pun în umbră toate rea
lizările obținute pînă acum în 
exploatarea lignitului: Wel
zow-Süd, cu un randament de 
28,9 milioane tone, și Nochten, 
cu un randament de 25,3 mi
lioane tone de cărbune pe 
an. Cu alte cuvinte : cărbunele 
pe care odinioară toți capita
liștii din Niederlausitz au reu
șit să-l obțină laolaltă, va fi 
realizat în viitorul apropiat 
de aproape o singură mină la 
zi.

Pe un cîmp de ruine au în
ceput • muncitorii din Lauch
hammer să construiască în 
1951 o mare cocserie. Abia a 
fost înființat acest raion in
dustrial, și, pentru prima dată, 
vagoane încărcate cu cocs me
talurgic produs la tempera
turi înalte, realizat din lignit, 
se îndreptau spre întreprinde- 

gător importanța examinării problemelor juridice și legătura care există între ele și problemele tehnico-științifice ale colaborării internaționale în domeniul Cosmosului. Reprezentantul sovietic a subliniat uriașa importanță pe care ar avea-o realizarea unui a- cord între U.R.S.S. și S.U.A. în aceste probleme.Reprezentanții Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei, R.A.U. și Libanului au sprijinit propunerea reprezentantului U.R.S.S. Poziția reprezentantului american nu a fost sprijinită de nimeni și comitetul a hotărît să continue discuția luînd ca bază propunerile delegației sovietice.

Cubei. O expresie a revolte a fost demon- de protest organizată consulatului american, mîinile de pe Cuba",

Canada este extrem de indignată și revoltată • de agresiunea pe care forțele reacționare din S.U.A. o pregătesc împotriva acestei strația în fața„Josse scrie într-un articol redacțional al ziarului „Canadian Tribune“. Nu există nici o îndoială că cercurile guvernante ale Statelor Unite sînt gată să facă totul pentru a distruge țara ale cărei realizări socialiste însuflețesc popoarele din America Latină la luptă hotărâtă împotriva imperialismului american, arată ziarul.

rile metalurgice ale R. D. Ger
mane.

Acolo unde acum zece ani 
nu puteai vedea decît păduri 
și cîmpii se înalță astăzi Com
binatul „Schwarze Pumpe", 
mare întreprindere pentru în
nobilarea cărbunelui, care la 
terminarea lui completă va 
transforma zilnic peste 100 000 
de tone de cărbune din ex
ploatările din regiune în sur
se de energie prețioase ca e- 
lectricitatea și gazul, destinate 
tuturor regiunilor R. D. Ger
mane.

In Trattendorfer Heide, cen
trala electrică „Artur Bec
ker“, una din cele mai 
mari obiective, livrează 
rețelei republicane 450 
de energie electrică. Ea 
pînă acum numele de 
centrală electrică, dar nu-l va 
mai putea menține căci în a- 
propiere de orășelele Lübbe
nau și Vetschau — din nou în 
inima unor foste peisaje de 
cîmpii — încep să se înalțe 
două noi centrale electrice gi
gantice, cu un randament de 
1 300, respectiv 1 200 mgW. 
Numai puterea uneia din a- 

tinefe 
astăzi 
mgW 
purta 
mare

încheierea 
, ședinței extraordinare 
a Comisiei permanente 

a C.A.E.R.
de colaborare 

în domeniul industriei 
ușoare și alimentarePRAG A 11 (Agerpres). — La 10 septembrie s-a încheiat la Praga ședința extraordinară a Comisiei permanente a C.A.E.R. de colaborare economică și tehnico-științifică în domeniul industriei ușoare și alimențare. La ședință au participat delegații din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Romî- nă, R. P. Ungară și U.R.S.S.La ședințele Comisiei au luat parte în calitate de observatori reprezentanți ai R. P. D. Coreene și R- D. Vietnam. Comisia a dezbătut sarcinile care se desprind din comunicatul cu’ privire la Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările participante la C.A.E.R. și din hotărîrile celei de-a XVI-a sesiuni (extraordinare) a C.A.E.R.Comisia a elaborat măsurile pentru extinderea și adîn- cirea continuă a colaborării între țările membre ale C.A.E.R. în domeniul industriei ușoare și alimentare și a aprobat planul de activitate pe anul 1963.Discutarea melor a avut mosferă de înțelegere reciprocă.

tuturor proble- loc într-o at-

PE SCURT fejÿ
■ - ------------------------------------------

PE SCURT
HAVANA. — La Havana au 

luat sfîrșit lucrările celui de-al 
treilea congres național al 
consiliilor municipale de învă- 
țămînt. Făcînd bilanțul activi
tății în domeniul învățămîn- 
tului în ultimii trei ani, con
gresul a subliniat marile suc
cese pe care poporul cuban 
Ie-a obținut în ridicarea nive
lului cultural al muncitorilor.

electrică

„Wil- 
noua 

Lauta

aflau

resie două centrale electrice 
va fi cu prisosință suficientă 
pentru a aproviziona orașe ca 
Cottbus cu energia " ' ' ~ 
necesară.

Cîmpuri de ruine se aflau 
cu zece ani în urmă acolo 
unde astăzi se înalță Combi
natul de fibre sintetice 
helm ’ Pieck“-Guben și 
uzină de aluminiu din 
(Hoyerswerda).

Clădiri părăginite se 
acolo unde astăzi, în Fabrica 
de televizoare „Friedrichshain", 
se lucrează de zor pentru toți 
iubitorii televiziunii. După 
terminarea completă a acestei 
fabrici vor fi produse 
o jumătate de milion 
rate pe an.

Această dezvoltare 
oasă a unei regiuni 
înapoiate entuziasmează 
numai pe cei 800 000 de lo
cuitori ai regiunii; ea este 
totodată expresia forței vitale 
a întregii republici.

★în fotografie: aspect combinatului pentru înnobilarea cărbunelui „Schwarze Pumpe".

aproape 
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impetu- 
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nu

al

■r
fiți desigur că la Mos
cova se desfășoară 
un simpozion inter
național la care 
participă sute de 
cadre didactice din 
invătămîntul superior.

Perspectivele viitoare ale învăfă- 
mîntului, legarea lui cit mai strins 
de munca pașnică, aceasta este 
tema principală pusă în discujie 
de acești oameni venifi din Asia 
și Europa, America și Africa, oa
meni care și-au consacrat viafa 
educării viitorilor specialiști ai 
lumii.

In Uniunea Sovietică învăfămîn- 
tul superior este strins legat de 
necesitățile economiei naționale, 
de cerinfele vieții zilnice, de 
perspectiva construcțiilor și dez
voltării culturale — menfiona în 
raportul său cunoscutul savant so
vietic acad. Semionov, laureat al 
Premiului Nobel.

Și iată că ziarul „Komsomolskaia 
Pravda” de azi aduce o știre in
teresantă pe care o concretizează 
în cîteva rînduri luri Samoilov, con
ducătorul biroului obștesc de pro
iectări al unui institut de ingineri 
constructori din orașul Gorki. Să 
ne închipuim că ne aflăm într-un 
sat îndepărtat din stepa rusă. In
tr-o sală, din clădirile satului ve

Pentru educarea tineretului
Cuvintarea reprezentantului R. P. Romine

Ja sesiunea întîlnirilor internaționale de la Geneva
GENEVA 11 (Agerpres). — 

In cadrul celei de-a 17-a sesi
uni a intilnirilor internațio
nale de la Geneva pe tema 
„Timpul și viața — problema 
generațiilor in lumea actuală“, 
acad. Mihail Ralea, reprezen
tantul R. P. Romine la această 
conferință, a vorbit la 10 sep
tembrie, în aula Universității 
din Geneva, despre „Problema 
generațiilor și lumii de azi".

In cuvîntul său Mihail Ralea 
s-a ocupat printre altele de 
criza morală și intelectuală a 
tineretului din numeroase țări 
occidentale, analizind totodată 
principalele cauze: șomajul, 
denaturarea relațiilor famili
are, inadaptarea la profesi
une și în special propaganda 
de război. Vorbitorul a subli
niat că datoria tuturora este 
lupta pentru înlăturarea ace
stei crize prin înfăptuirea cît

In pregătirea cadrelor națio
nale.

In ședința de încheiere a 
congresului primul ministru al 
Cubei, Fidel Castro a rostit o 
amplă cuvîntare.

GAGRA. •— N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care se află 
la odihnă în localitatea Gagra, 
l-a primit pe Hans KrolI, am
basadorul R. F. Germane, în 
legătură cu apropiata sa ple
care din Uniunea Sovietică și 
a avut cu el o convorbire prie. 
teneaacă.WASHINGTON 11 (Agerpres). — Comisia pentru energia atomică a S.U.A. a anunțat la 10 .septembrie căi Statele Unite vor relua experiențele nucleare în atmosferă în regiunea insulei Johnston după data de 22 septembrie. Comunicatul, care a fost dat publicității la Washington, precizează că vor avea loc și experiențe nucleare la mare altitudine, care, așa cum a arătat experiența, de la 9 iulie, influențează negativ asupra cercetărilor cosmice în scopuri pașnice.

VIENA. — La 10 septem
brie, Oficiul tehnico-comer- 
cial al R. P. Romine la tirgul 
internațional de Ia Viena, a 
fost vizitat de către vicecan
celarul Austriei, Pittermann. 
La primire au fost de față 
membrii delegației R. P. Ro- 
mîne Ia acest tîrg și reprezen
tanții agenției economice a 
R. P. Romine Ia Viena.

MOSCOVA. — La 10 sep
tembrie, în cadrul Simpozio. 
nulul internațional consacrat 
problemelor învățămîntului 
superior tehnic și umanistic, 
care și-a început lucrările la 

dem zeci de planuri. Doi sfuden|i
— Vitali Sergheev și , Tania Bala- 
șova vorbesc despre străzi largi 
cu zone verzi, despre case cu etaj
— cu cite 4 și 6 apartamente, 
despre școli de 8 ani pentru fie
care microraion, despre club, gră- 
dinifă și combinat de deservire.

Toate acestea nu constituie un 
„proiect ideal“ a cărui stafie ter
minus va fi unul din rafturile in
stitutului. De fel...

In satul Ababkova din regiunea 
Gorki a început construcfia școlii 
medii exact în locul indicat pe 
proiectul de perspectivă al stu- 
denfilor.

în ultimul timp am avut prile
jul să discut cu numeroși șefi de 
catedre de la institutele tehnice, 
cu studenfi care activează în bi
rourile obștești de consfrucfif ale 
institutelor de învăfămînt superior 
din Moscova. Și fofi subliniau că 
inifiativa institutului din Gorki 
care devenise mai de mult cu
noscută în Uniunea Sovietică, și 
ale cărei rezultate bune se s,Con
tau — este un exmplu demn de 
urmat care va da roade minu
nate.

ALEXANDRU STARC

Moscova, '11 septembrie 1962, 

mai grabnică a dezarmării ge
nerale și totale, singurul mij
loc de normalizare a unei crize 
care nu atinge doar tineretul. 

Mihail Ralea a vorbit în con
cluziile comunicării sale des
pre necesitatea unei reforme 
mondiale a învățămîntului în 
spiritul umanismului și al pă
cii și a salutat progresele pe 
care problema educării tinere
tului potrivit idealurilor de 
pace, respectului reciproc și de 
înțelegere între popoare le-a 
înregistrat în ultima vreme în 
marile foruri internaționale 
U.N.E.S.C.O. ca și în Adunarea 
Organizației Națiunilor Unite, 
care Ia propunerea guvernului 
R. P. Romine a 
ceastă problemă 
de zi a celei de-a

Conferința s-a 
un viu interes din partea ce
lor prezenți, precum și din 
partea presei geneveze.

înscris a- 
pe ordinea 

17-a sesiuni.
bucurat de

Moscova duminică 9 septem
brie, au început discuțiile pe 
secții. Sînt dezbătute referate 
conținînd numeroase propu
neri pentru îmbunătățirea pre
gătirii specialiștilor de înaltă 
calificare în toate țările.

PNOM PENII. — Tailanda și 
Vietnamul de sud continuă 
provocările la frontiera Cam- 
bodgiei. Potrivit relatărilor 
presei, în ultimele zile avioa
ne tailandeze au violat de pes
te zece ori spațiul aerian al 
Cambodgiei. La 6 septembrie 
două avioane de vinătoare ale 
forțelor militare aeriene ale 
Tailandei au pătruns în spațiul 
aerian al Cambodgiei și, evo- 
luînd de cîteva ori deasupra 
postului de frontieră Tham 
Eam (provincia Kokong) s-au 
îndepărtat spre Tailanda. Re
cent, o navă militară sud-viet- 
nameză a bombardat localita
tea cambodgină Krom 
vincia Kandala). Cîteva 
soane au fost rănite.

VARȘOVIA. — După 
transmite agenția PAP, Ia 10 
septembrie, la Muzeul Armatei 
poloneze a început conferința 
directorilor muzeelor militaro- 
istorice din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

în cursul celor 5 zile cît va 
dura conferința participanții 
vor face un schimb de expe
riență în domeniul organizării 
muzeelor militare și vor dis
cuta problemele colaborării 
reciproce.

(pro- 
per-

cum

BAMAKO. — La Bamako 
s-a deschis cel de-ai 6-lea 
congres al partidului Uniunea 
sudaneză — partidul de gu- 
vernămînt din Republica 
Mali.

La congres participă nu
meroși oaspeți și observatori, 
printre care o delegație a 
P.C.U.S.

in cei 800 000 de 
locuitori pe care 
regiunea Cottbus 
îi numără astăzi 
numai foarte 
țini îți vor fi 
seama cu zece 

în urmă 
ființării 
voltarea 
Dacă facem abstracție de 
ionul Senftenberg, în care încă 
de la începutul secolului se 
inițiase o anumită dezvoltare 
industrială datorită exploată
rii lignitului, au fost grupate 
cu zece ani în urmă, într-o u- 
nitate doar ținuturi agricole. 
Astăzi, viața republicii nu mai 
poate fi închipuită fără indus
tria din Niederlausitz, de e- 
xemplu. In,ultimii ani, parcă 
din respect față de noul care 
se ivea aici, pădurile întinse 
din Niederlausitz s-au retras, 
pentru a face loc giganților 
din beton și oțel.

In 1936, toate întreprinderile 
capitaliste pentru exploatarea 
lignitului din Niederlausitz au 
produs laolaltă 33,9 milioane 
tone de cărbune, ceea ce re
prezenta pentru ele un an 
„bun", un an de mari reali
zări. în 1949 — statul german 
al muncitorilor și țăranilor 
abia luase ființă — această ci
fră a fost din nou atinsă, în 
ciuda pierderilor suferite în 
război. In 1961, muncitorii din 
minele de cărbuni excavau cu 
mașini mari și din cele mai 
moderne, construite de indus
tria de. mașini grele a repu
blicii. Cifra antebelică a fost 
aproape triplată, la o produc
ție de 95,4 milioane tone de 
cărbune pe an.

Statul cheltuiește acum a- 
proape un miliard de mărci 
anual pentru deschiderea a 
noi mine la zi, dezvoltarea 

, celor existente și introduce
rea, pretutindeni, a mașinilor 
mari și foarte productive, a 
tehnicii noi. Estacade din cele 
mai moderne, care excavează 1 și, transportă un strat, de pă
mînt de 34—45 metri de pe


