
CE POTI ÎNVĂȚ
DE LA VECINI

ăpunari și Lehliu 
sînt două sate din 
regiunea București. 
SolUl și clima amin- 
dorura sînt asemă
nătoare. Posibilită
țile gospodăriilor 
a obține recolte bo- 
ele la fel. Și totuși

cu 8.5 kg la hectar sub 
Dacă faci o socotea-

colective de 
gate sînt fi 
producțiile sînt deseori diferite. 
Anul acesta colectiviștii din Să
punari au obținut în medie eu 
120 kg de grîu la hectar peste

Lehliu 
plan.
lă simplă, rezultă că în timp 
ce colectiviștii din 
au realizat 96 de 
grîu în plus, cei din 
pierdut peste 90 de 
grîu față de planul lor și aproa
pe 130 de tone în comparație cu 
vecinii din Săpunari. Cum se 
explică această diferență, căror 
cauze se datorește ea ? La gos
podăria colectivă „Pămînt des
țelenit'* din Săpunari am găsit

Săpunari 
tone de 

Lehliu au 
tone de

producție de 2 400 kg la hectar, 
cealaltă numai 1250. Asemenea 
„lecții” s-au soldat cu efectul 
cuvenit la Săpunari. in prezent 
se iau toate măsurile pentru ca

tn anul viitor producfiile mari 
să poată deveni aici producții 
obișnuite.

La gospodăria colectivă din 
Lehliu. am alcătuit acest grafic :

Proletari 8in toate țările, uniți-văî

plan, în timp ce vecinii lor din următoarea situație :

Plante Plan/ha reali-
Soiul Suprafața premer

gătoare
zat/ha

„Scorospelca“ 65 ha leguminoase 1600 2 000
28 „ porumb 1 600 1 700

„Triumph” 28 „ grîu 1 600 2 000
27 „ grîu 1 600 1950

„301* 25 „ ierburi 
perene

1 600 1 800

„A 15” 81 „ mazăre 1600 2 000
125 „ grîu 1 600 1690
116 „ grîu 1 600 1700

Tovarășul Marin David, secre
tarul organizației de partid, 
Gheorghe Nichifor, președintele 
gospodăriei colective și Valter 
Crăciun, tehnicianul agronom 
explică :

— Pe suprafețele de pe care 
am obținut între 1 800 și 2 000 
kg la hectar, am arat la sfîrșitul 
lunii iulie, la o adîncime de 
29—30 cm. In primăvară am dat 
cu sapa rotativă.

— La soiul Triumph am admi
nistrat cîte 20 tone gunoi de 
grajd și cîte 200 kg azotat și 
superfosfat pe hectar. Nu »intern 
mulțumiți cu producția aceasta, 
totuși experiența căpătată este 
valoroasă.

Intr-adevăr, tovarășul Marin 
David are dreptate. Anul acesta, 
tarlalele de grîu ale gospodăriei 
colective „Pămînt desțelenit” 
s-au transformat în adevărate 
cîmpuri experimentale. Cu pu-

țin înainte de seceriș, pe tarlale 
puteau fi înțîlnite grupuri de 
colectiviști cărora li se explica, 
pe concret, de ce este necesară 
alegerea terenului potrivit, 
ce trebuie încorporate în sol 
mari cantități de îngrășăminte 
naturale, de ce trebuie ținut 
seamă de plantele premergătoa
re, de ce trebuie efectuate a- 
lăturile și însămînțările din 
timp, de ce trebuie folosite so
iuri de înaltă productivitate. Un 
exemplu: Pe tarlaua nr, 52, la 
brigada a Jl-a, vreo 30 de hec
tare au fost îngrășate și lucrate, 
trei ani la rînd, ca la carte. A- 
colo a fost semănat soiul A 15. 
S-au numărat cîte 74 de boabe 
pe spic.
tare, nu 
zile. La 
numărat 
și ușoare. Tarlaua nr. 52 a dat o

Observați cît de mari diferen
țe pe propriile tarlale ! Cît de 
mare diferență la soiul A 15 în
tre colectiviștii din Lehliu și tar
laua de 81 hectare a vecinilor 
din Săpunari! Și doar tarlalele, 
acestea au fost alăturea. Care 
sînt cauzele. ? La Lehliu s-a arat 
între 10—20 septembrie. Deci, 
cu două luni mai tîrziu decît la 
Săpunari. S-a însămînțat între 
1—10 octombrie, adică la foarte 
scurt timp după arături. Tere
nul a fost bolovănos. Nici nu s-a 
discuit măcar. Și 
s-a văzut. Faptul însă 
împlinit. Colectiviștii din Lehliu-
sat au 
tn anul 
cu grîu 
prafață ca în acest an. Ei posedă

producția
este

tras unele învățăminte, 
care vine, ei vor cultiva 
aproximativ aceeași su-

o oarecare experiență bună. Au 
căpătat-o lucrînd pe celelalte 
trei tarlale, care le-au dat pro
ducții frumoase. Experiența ve
cinilor nu o cunosc însă. Este 
necesar să se organizeze un 
schimb de experiență între cele 
două gospodării colective. Și nu 
numai atît. In raion sînt și alte 
gospodării colective vecine, în 
situații asemănătoare. E bine ca 
asemenea schimburi de experien
ță, ca cel pe care îl propunem, 
și unele consfătuiri pe aceeași 
temă, să fie organizate cît mai 
multe în raion. In felul acesta, 
experiența fruntașilor va fi larg 
popularizată și ea îi va ajuta pe 
toți colectiviștii să obțină pro
ducții de grîu cît mai mari la 
hectar.

tineretului
cînteia

Crește numărul elevilor
din învățămîntul tehnic profesional

------ a------

(Agerpres)
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La 15 septembrie se deschid 
și cursurile școlilor profesio
nale și tehnice. In viitorul an 
de învăfămînt, numărul elevilor 
din aceste școli crește cu circa 
20 000 in școlile profesionale 
și cu 13 500 în școlile tehnice 
agricole. Corespunzător crește
rii numărului elevilor, odată cu

de

0 altă tarla, de 17 hec- 
a fost îngrășată ani de 

același soi de grîu, s-au 
42 boabe pe spic, mici
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deschiderea noului an de în- 
vă)ămînt iau ființă 84 de școli 
noi fehnice-agricole, caro pre
gătesc tehnicieni horticoli, ve
terinari, agronomi și contabili 
agricoli. Au fost înființate, de 
asemenea, noi școli profesio
nale la Ploiești, Satu-Mare și 
Turnu Severin — pentru sec
torul transporturi, în comuna 
Fundulea, regiunea București— 
pentru pregătirea de cadre 
tehnice în sectorul sanitar, la 
Petroșeni — pentru vînzători în 
comerf etc.

Programele de învăfămînt 
ale școlilor profesionale și teh
nice au fost îmbunătățite prin 
introducerea unor discipline 
noi, legate de nevoile dezvol
tării industriei j și agriculturii.

Astfel, în școlile din sectorul 
petrol-chimis a fost introdus 
studiul aparatelor de măsură 
și control și elementelor de 
automatizare. In scopul com
pletării specialităfii tehnicieni
lor de construcfii civile și in
dustriale, în planul de învăță- 
mînt a| acestor școli a fost 
introdus obiectul tehnologia 
executării și montării prefabri
catelor. De asemenea, în sec
torul agricol se vor preda ele
vilor nofiuni și discipline mo
derne ale știinfei agricole, ur- 
mărindu-se totodată asigurarea 
unei strìnse legături între stu
diul și activitatea pe ogoare a 
viitorilor specialiști.

PROFESORII!
DIN UZINA

în regiunile Ploiești, București, 
Dobrogea și în raioanele din su
dul regiunilor Argeș și Oltenia a 
început culesul și vinificarea stru
gurilor. Din datele primite 
Consiliul Superior i‘ 
ți Ministerul I---------- -------
tare reiese că s-au cules 
acum peste 200 de vagoane 
struguri care au fost prelucrați 
diferite centre de vinificare.

Anul acesta căldurile mari 
umiditatea redusă din lunile 
vară au grăbit coacerea strugu
rilor. Ca urmare, în toate pod
goriile și în deosebi în cele din 
sudul țării culesul a început mai 
devreme decît în alți ani. Recolta 
este în general bună. Unitățile a- 
gricole socialiste ți centrele de 
vinificare s-au pregătit din vreme 
pentru buna desfășurare a cule
sului, preluării și vinificarli stru-

> de 
r al Agriculturii 

Industriei Alimen- 
pînă 

de 
în

?i 
de

gurilor confractafi în cel mal scurt 
timp. Atît culesul cît și vinificarea 
să se organizeze și să se desfă
șoare potrivit recomandărilor In
stitutului central de cercetări agri
cole, pentru obfinerea 
de calitate și evitarea

Pentru a se asigura 
mai mari de struguri 
destinați consumului 
este necesar să se urmărească în 
toate regiunile realizarea și de
pășirea sarcinilor prevăzute în 
contractele încheiate de unitățile 
producătoare cu întreprinderile 
și organizațiile comerciale și coo
peratiste, dîndu-se toaiă atenția 
soriării, ambalării, transportului și 
desfacerii strugurilor.(Agerpres)

unor vinuri 
pierderilor, 
cantități cil 
- de masă 

populației

CARTEA—PRIETEN NEDESPĂRȚIT

Zilnic, numeroși oameni ai 
muncii, tineri și vîrstnici 
din orașul Rădăuji își poar

ta pașii spre biblioteca raionala. 
Ei împrumută cărji de literatură 
politică, tehnică, științifică sau 
de literatură beletristică.

De la începutul acestui an șl 
pînă în prezent în cartotecile bi
bliotecii au fost înregisfraji peste

5.000 cititori noi. In această pe
rioadă au fost citite 24.780 cărți.

Pentru a face față cerințelor ci
titorilor, fondul de cărți ai biblio
tecii a mai fost îmbogățit in ul
timul timp cu încă 1 000 volume, 
el numărînd în momentul de față 
peste 30 000 volume.

I. CHIRAȘ 
tipograf

La G.A.C. „1. C. rrimu 
comuna Frumușani, regiunea 
București, recoltatul porumbu
lui se apropie de sfîrșit. 
Colectivista Maria Darie din 
fotografie se numără printre 
tinerii fruntași în această 

campanie.

Foto? AGERPRES

In cercul tot mai cuprinzător 
de familiaritate și intimitate, 
maistrul a rămas numai cu 
pronumele ; în incinta uzinei 
el e nuțgiit adesea tovarășul 
Ion, Nicolae, Vasile sau une
ori, cald, și sincer: bădie, 
bade, nene. Această titulatură 
cordială a devenit obișnuită 
ca-ntr-o familie. Ceea ce nu 
implică însă deloc baterea pe 
umăr, de la egal la egal, în
tre novicele și decanul uzinei. 
Nu ! Aceasta nu implică deloc 
lipsa de respect cuvenită virs- 
tei înaintate.

Maistrul a fost Și el tinăr. 
E adevărat că muncea într-o 
hală neguroasă, insalubră, în 
vreme ce tinerii de astăzi 
muncesc în hale cu lumini co
pleșitoare ca de solar — dar 
meșterul nu e deloc invidios, 
ci: dimpotrivă, se bucură pînă 
la entuziasm de această dife-

de ÀI. Andcițoiu

rență hotărîțoare. E, de aseme
nea, adevărat că locuința din 
tinerețe a maistrului a fost 
undeva la subsol sau la man
sardă și nu intr-un bloc im
petuos, ca a tinerilor noștri — 
dar și de data aceasta maistrul 
aplaudă fericit diferența. Și, 
în sfîrșit, e de asemenea ade
vărat că, în sărbători sau în 
timpul liber al zilelor de lu
cru maistrul, pe atunci ucenic

Iniwri

sului, preluării 
gurilor.

în scurt timp 
fășura din plin 
riile. Consiliul 
griculturii și

se intensifice culesul și 
nificarea strugurilor din viile 
hibrizi producători direefi în re
giunile din sudul Jării, precum și 
a strugurilor din viile altoita și 
cele indigene la care a încetat 
acumularea zahărului și creșterea 
în greutate a boabelor,

în centrele de vinificare trebuie 
să se lucreze cu întreaga capaci
tate a utilajelor și să se ia măsu
rile necesare pentru preluarea stru-

culesul se va Hes- 
în toate podgo- 
Superior al A- 

Minisferul Indus- 
Alimentare recomandă

Se recoltează porumbul
Inginerii, tehnicienii și con

ducătorii gospodăriilor agrico
le colective și ai gospodăriilor 
agricole de stat au ieșit pe 
cimp, au trecut din tarla în 
tarla, cercetând stadiul coace
rii porumbului. Colectiviștii 
și muncitorii din multe gospo
dării de stat au trecut cu toa
te forțele la recoltat. Organi
zațiile U.T.M. îi mobilizează 
pe toți tinerii la recoltat, la 
tăiatul și transportul cocenilor 
și la tocatul și însilozarea co
cenilor, în amestec cu ^alte 
nutrețuri. Munca se desfășoa
ră cu spor. Pînă la 11 septem
brie seara, în regiunea Argeș 
s-a recoltat porumbul pentru 
boabe de pe aproape 24 000 
de hectare. In frunte se află 
raioanele Drăgănești—Olt, Cos- 
tești și Slatina care au recol
tat între 6000-7000 de hectare. 
Mai rămase în urmă sînt ra
ioanele Vîlcea, Cîmpulung- 
Muscel, Pitești, Horezu, Curtea 
de Argeș. In parte, această 
rămânere în urmă este de
terminată de faptul că o în
semnată parte a teritoriului 
acestor raioane este muntoasă 
și aici porumbul ajunge _ mai 
tîrziu la coacerea deplină. E 
bine însă ca inginerii și teh
nicienii din fiecare gospodă
rie colectivă și de stat din a- 
ceste raioane să cerceteze zil
nic tarlalele cu porumb și 
acolo unde se constată că po
rumbul s-a copt, să se treacă 
de îndată la recoltat și la eli
berarea terenului de coceni 
pentru ca, în urmă, mecaniza
torii să poată trece la arat.

S. CONSTANTIN

LOCUINȚE

MUNCITORI CEFERIȘTI
IN EXCURSIE

O NOUA ȘCOALA MEDIE

a-
CULEGERE DE CINTECE

POPULARE

ARHEOLOGICE

GALAȚI — >• lucrează la un nou va».

elementare 
învăța cu 
mai multi

In satul Obreja, raionul 'Alba, 
au fost găsite cu ocazia unor săpă
turi efectuate recent de arheologi 
din Deva șl Cluj inai multe bor»

cu săli de 
laborator, 
cele 12 

cursul

INCA 30 MAGAZINE IN
NOILE CVARTALE DE

In regiunea Ploiești au fost des
chise anul acesta aproape 60 de 
magazine noi la Ploiești, Cîmpina, 
Buzău, Moreni și in alte centre 
muncitorești. In noile cvartale de 
locuințe care se construiesc ia 
Ploiești, Cîmpina și Buzău se ama-, 
najează încă 30 magazine.

deie, locuințe șl gropi de provizii 
dacice. Arheologii au descoperit 
aici un mare număr de vase fru
mos ornamentate, opaițe, nume
roase obiecte de uz casnic și multe 
alte urme care contribuie la elu
cidarea unor probleme privitoare 
la perioada «tăpînirii romane.

La Copșa Mică a fost dată In 
folosință clădirea unei noi școli 
medii. Clădirea, dotată 
clasă moderne, cu 
se numără printre 
școli construite In 
nulul In regiunea Brașov. In to
tal, în această parte a țării vor 
funcționa 654 de școli 
și medii, in care vor 
peste 10 000 de elevi 
decît anul trecut. ;

Un mare grup de muncitori, In
gineri și tehnicieni ceferiști din 
Timișoara s-a întors de curînd 
dintr-o excursie făcută In Uniunea 
Sovietică. In cele 10 zile petre
cute în U.R.S.S. ceferiștii au vizi
tat orașele Kiev, Leningrad și Mos
cova, unde au făcut cunoștință cu 
marile realizări ale țării prietene.

sau tînăr șomer, tn loc să 
meargă la o plimbare în parc, 
ieșea la greve și îndura lovi
turile bastoanelor de cauciuc. 
Astăzi, pentru noi, sărbătorile 
sînt sărbători, timpul liber e 
timp liber — drept care mai
strul e fericit.

Ca ucenic, furase meseria cu 
coada ochiului, între căratul 
șpanului și trimiterea după ți
gări. 'Astăzi, el îți pune la dis
poziție toate comorile expe
rienței în așa fel înât meseria 
să devină o adevărată brățară 
de aur.

In uzină sînt maiștri care au 
fost învățăceii maistrului și 
încă împărțiți pe generații. 
Sînt cîte 3-4 generații de mai
ștri care au învățat sub privi
rea lui ocrotitoare. Unii au a- 
juns ingineri chiar in hala lui 
și, printr-o tacită
dență sufletească, ascultă și 
astăzi povețele 
după cum și maistrul ascultă

corespon-

maistrului,

povețele lor. E o reciprocitate 
a celor care știu ce-i respectul.

Dar... E și aici un dar. 11 
mai întilnim uneori pe tînărul 
certat cu orarul de muncă, 
certat cu disciplina în muncă, . certat cu ținuta vestimentară 
și cu corectitudinea salutului 
respectuos. Ridică nasul cînd i se face o observație :

— Las’că știu și eu!
Maistrul cu o viață atît de 

bogată, cți experiența lui înde
lungată, procedează și aici ca 
un pedagog. II ajută cu răb
dare pe băiatul nostru îngîm- 
fat să-i primească sfatul bun. 
Se interesează cine-i sînt prie
tenii, pe unde-și petrece 
timpul liber, își ia în sprijin 
organizația U.T.M. Am întilnit 
într-o uzină un maistru, un 
comunist pe care toți tinerii 
din atelier îl respectau ca 
pe un părinte. Aproape toți 
uceniciseră și crescuseră sub 
directa lui povață plină de în
țelepciune muncitorească. Am 
fost apoi la o reuniune la clu
bul unei fabrici în care tine
rii sărbătoreau deodată trei 
veterani ai muncii din atelie
rul lor.

Cei ce purtau pe umeri o 
imensă experiență de viață și 
de producție, cei care au fost 
deopotrivă dascăli și părinți 
unui întreg șir de generații în
truchipau în fața tinerilor res
pectul însuși și oglinda însăși 
a respectului.

Intrăm de pe băncile școlii 
în uzină și-l întilnim acolo pe 
noul profesor: maistrul, mun
citorul, tovarășul nostru mai in vîrstă. Ne primește cu căl
dură și se apleacă cu dragoste 
asupra tinereții noastre. II răs
plătim prin recunoștința șl 
respectul nostru profund.

(Agerpres)

școlar 1961—1962 
din Urziceni a func- 
clase de elevi la 

patru la

DESCOPERIRI

tetal N, STaORlAN

Clujul »-a îmbogățit cu un nou peisaj arhitectonic : blocul furii 
construit tn centrul orașului.

Casa regională a creației popu
lare Hunedoara a editat o culegere 
de cîntece pgpulare intitulată 
„Pe plaiuri hunedorene”. Ea cu
prinde 21 de melodii folclorice 
culese recent In această parte a 
țării. Multe din cintecele populare 
,au Intrat în repertoriul echipelor 
artistice .de amatori.

ARITMETICA, /4 ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR
U

upă ce ai străbătut 
Bărăganul pe întin
sele și dreptele lui 
drumuri și te-ai cu
fundat în enorma 
lui liniște, întîlni- 
rea cu orașul Urzi

ceni e o veritabilă revelație. A- 
par dimensiuni noi, felurimi de 
zgomote se întretaie ; iar în de
corul obișnuit al 
de elevi te pune 
notimpnl școlilor.

Mai antrenantă 
fotă pe culoarele 
cărei clădire, înconjurată de un 
vast spațiu verde presărat cu tot 
felul de terenuri sportive și lo
turi experimentale, se încadrează 
perfect în noul cartier de locuin
țe răsărit aici în inima Bărăga
nului.

La secretariat se fao ultimele 
înscrieri pentru noul an școlar, 
în cancelaria profesorilor are loe

străzii, forfota 
în față cu a-

e această for- 
școlii medii, a

primul consiliu al diriginților, 
iar în clasele, strălucind de cu
rățenie, învățătorii așează solemn 
pe bănci pachetul cu cărți al 
fiecărui elev. In dimineața des
chiderii cursurilor, alături de 
fiecare pachet, ei vor așeza cu 
aceeași grijă cîte un buchețel de 
flori ce vor purta în petalele lor 
o fărîmă din nestinsa dragoste a 
dascălilor pentru micuții lor 
elevi.

Pe directorul școlii, tînărul și 
entuziastul profesor Matei Con
stantin, l-am aflat mai tîrziu, în 
biroul său. Pe o filă de caiet, 
plină de cifre, făcea, după cum 
ne-a declarat, aritmetica începu
tului de an școlar. Am prins a 
socoti împreună cifrele care al
cătuiau cea mai limpede și mai 
exactă imagine a dragostei și a 
avîntului cu care fiii colectiviș
tilor de azi și ai truditorilor de 
ieri pe întinsele moșii boierești,

pătrund pe porțile larg deschise 
ale școlii.

în anul 
Școala medie 
ționat cu 19
cursurile de zi și cu 
secția serală, totalizînd peste 650 
de elevi și eleve. în anul școlar 
care va începe curînd, numărul 
claselor de elevi va crește de la 
23 la 32, adunînd în sălile de 
clasă peste 1000 de băieți și 
fete. Și pentru ca aceștia să poa
tă studia în condiții cît mai bune, 
în vara aceasta, în centrul ora
șului, s-a mai înălțat un local cu 
16 clase, 2 laboratoare și toate 
dependințele necesare. Pentru 
fiii de colectiviști din comunele 
mai depărtate s-a mai amenajat 
o clădire în cadrul internatului, 
astfel că peste 70 la sută din to
talul de elevi ai școlii se vor 
bucura de o bună găzduire.

în această aritmetioă a încă-

pufului de an școlar intră și o 
mulțime de alte cifre, la fel de 
interesante și edificatoare. Fon
dul de cărți al bibliotecii a cres
cut cu 1 200 de volume, în labo
ratoarele școlii au sosit aparate 
și materiale în valoare de peste 
13 500 lei, hărțile și planșele din 
depozitul școlii sînt acum în nu
măr dublu față de trecut.

Și odată cu grija neobosită 
pentru ca elevii să aibă cît mai 
bune condiții de viață și învăță
tură, conducerea școlii, cu spri
jinul organizației U.T.M. și sub 
conducerea comitetului raional 
de partid, a și trecut la fixarea 
jaloanelor pentru planul de acti
vități extrașcolare. în clubul spe
cial amenajat vor continua audi
țiile și vizionările colective ale 
programelor de radio și televi
ziune, echipa de teatru a școlii, 
apreciată pentru succesul repur
tat cu piesa „Nota aero la pur-

tare*, își va îmbogăți repertoriul 
cit trei piese noi, corul — pre
miat pe regiune — își va extinde 
activitatea, cele trei cercuri pe 
discipline vor ține în fiecare lună 
cîte o ședință de lucru în care 
elevii vor prezenta lucrări pro
prii.

...Mai sînt doar cîteva zile pînă 
la redeschiderea cursurilor școla
re. La Urziceni — în Bărăgan —• 
ca și în fiecare colț de țară, 
pregătirile s-au încheiat. Clasele 
luminoase, curate, proaspăt zu
grăvite își așteaptă cu drag iu- 
biții oaspeți. Și cînd clopoțelul 
va suna, ei vor pătrunde în să
lile do clasă cu același nestăvi
lit entuziasm, cu aceeași nestră
mutată hotărîre de a asalta, 
treaptă cu treaptă, cetatea știin
ței. Și bătălia aceasta minunată 
va începe chiar din prima ai do 
școală, de la prima lecție.

ION N. CHITU
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„Lupta pentru calitatea superioară a
s-a

a

transformat într-o mișcare
produselor și pentru economii

de masă, într-o cauză

lături de obținerea unor produse de calitate superioară, un 
obiectiv principal al întrecerii socialiste îl constituie și reali
zarea de economii. Este important nu numai CE și CIT pro
duci ci și CU CE CHELTUIELI OBȚII ACEST LUCRU, deoarece 
realizarea de cît mai multe economii constituie una din căile 
principale pentru reducerea prețului de cost al produselor.

I Asta înseamnă că este necesar să se unească toate torțele, să se dez- 
; volte capacitatea creatoare a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor 
pentru descoperirea și valoriiicarea tuturor rezervelor interne care mai 
există la fiecare loc de muncă în ceea ce privește realizarea de eco
nomii.

Mobilizați de organizațiile U.T.M., îndrumați de comuniști, tinerii 
din fabrici și uzine au pus în centrul activității lor lupta pentru cit mai 
multe economii, înțelegînd că în reducerea prețului de cost se împle
tesc deopotrivă interesele generale ale întregului popor cu interesele 
personale ale fiecărui om ai muncii. Astfel, în numeroase fabrici și uzine 
din țară, alături de muncitorii Vîrstnici,'tinerii au contribuit la realizarea 
unor importante economii.

Partidul a arătat că la fiecare loc de muncă există încă numeroase 
posibilități, rezerve de a obține un volum sporit de economii. Principalul 
este să privești atent în jur, să cercetezi și să cauți, să analizezi toate 
aceste posibilități și să le valorifici cît mai bine.

Pentru a veni în ajutorul tineri
lor muncitori în acțiunea lor de 
a contribui Ia realizarea a cît mai 
multe economii, redacția ziarului 
nostru a cerut sprijinul specialiș
tilor. La discuția organizată în 
jurul mesei rotunde am solicitat 
participanților — specialiști din 
Ministerul Metalurgiei și Cons
trucțiilor de Mașini, cercetători 
de la Institutul Tehnologic de 
Cercetări Metalurgice și Energe
tice, ingineri șefi, șefi de secții, 
maiștri din 12 mari uzine din Ca
pitală — să răspundă la întreba
rea i

CE CAI, CE POSIBILITĂȚI CON
CRETE PROPUNEȚI TINERILOR 
SA FOLOSEASCĂ IN VEDEREA 
SPORIRII CONTRIBUȚIEI LA REA
LIZAREA DE CIT MAI MULTE 
ECONOMII ?

In această pagină am sintetizat > 
o parte din răspunsurile specialiș- s 
tilor Ia această întrebare, din ex- ? 
perîența și metodele folosite în-? 
uzinele respective. ?

SPECIALIȘTII

milioanelor de muncitori, ingineri Și tehnicieni“

DIN DIRECTIVELE C.C. AL 
PRINCIPALE ALE

P.M.R.
ÎNTRECERII SOCIALISTE

CU PRIVIRE LA CRITERIILE

RECOMANDA TINERILOR

Rezerve - încă

Procedee
moderne
de lucru

Atelierele de debitare constituie primul popas pe care metalul, în lunga sa călătorie, de la semifabricat la produsul finit, II face într-o uzină sau fabrică metalurgică. încă de la această operație de debitare, există numeroase posibilități ca metalul să fie mal judicios folosit și astfel să se realizeze eit mai multe economii.— Cum am procedat noi ? Iată : Zilnic în cele trei schimburi organizate în atelierul nostru manevrăm circa 2 000 tone de metal, spunea în consfătuire maistrul VIRGIL BOGDAN, șeful atelierului de debitare de la Uzina „Vulcan“. în activitatea noastră, important este ca pregătirea materialului să se facă respectîndu-se normele tehnice de consum și găsirea de noi procedee de croire care să ducă la realizarea a cît mai multe economii. Un factor important în realizarea acestor o- biective ÎI constituie organizarea muncii În atelier. în urmă cu aproape doi ani, cînd am început debitarea centralizată, toate cele trei echipe (pe schimburi) lucrau la aceeași comandă. Ne-am dat seama mai tîrziu că nu este bine așa. Nu se putea asigura o justă evidență pe produse a consumurilor specifice, de asemenea, nu puteau fi puse suficient în valoare toate decupările sau capetele de metal rămase prin croirea diverselor repere ps care le pregătim pentru prelucrare. Din discuțiile organizate cu colectivul de muncă a reieșit că cel mai potrivit mod de organizare ar fi ca fiecare echipă să debiteze toate materialele numai pentru o anumită comandă, iar resturile care cad de la decupări să fie sortate pe calități și depozitate cu grijă. Primele rezultate obținute apoi au fost încurajatoare. Economiile realizate erau mult mai mari decît cele din lunile anterioare, colectivul nostru obține lunar în o economie de 8—10 tone metal.La trasare folosim sistemul decu șabloane combinate pe repere și produs. ceea ce duce la folosirea fiecărei bucățele de material. Trasatorii studiază atent fiecare desen, stabilindu-se planul de croire în funcție de piesele care trebuie debitate și dimensiunile (lungimea și lățimea) tablei din care se croiește. S-a stabilit de către noi ca reperele ce nu depășesc 0,1 mp să nu fie debitate din foi de tablă întregi decît după ce s-a constatat că în raft nu există bucățele de material (corespunzătoare dimensiunilor și calității) din care piesele respective să poată fi croite.Debitarea rațională a tablei și a profl- lelor, a dat posibilitatea ca anul acesta colectivul uzinei noastre să înregistreze peste 160 tone de metal economii numai în 8 luni.

depinde în foarte mare măsură de muncitori. Ce pot face tinerii? Să acorde a- tenția necesară organizării lucrului, să nu folosească forme care prezintă deviații, șă descongestioneze locul de muncă, să respecte procesul tehnologic. Apoi, trebuie ținut seama, că reducerea rebuturilor este strîns legată de o pregătire profesională temeinică. La noi au fost organizate cursuri dar, din păcate, nu toți tinerii le frecventează. Cred că organizațiile U.T.M. trebuie să se ocupe mai atent și mai perseverent de ridicarea calificării profesionale a tinerilor.

In atelierele de forjă ca și în turnătorii se prelucrează zilnic zeci de tone de metal. Aplicarea pe scară largă a metodelor înaintate de forjare 
are o însemnată eficiență economică.— Tehnologii din acest sector de activitate, arată la consfătuire inginerul IOSIF LORINCZ, metalurg șef la Uzinele „Grivița roșie", s-au preocupat în ultimul timp de găsirea unor soluții tehnica care să ducă la micșorarea cantității de metal ce se pierde Ia bavurile formate prin forjarea în matrițe.Măsurile luate în acest sens, de conducerea uzinei, precum și atenția ce o acordă tinerii forjori respectării proceselor tehnologice de fabricație ne-au permis ca să obținem însemnate succese. Echipa de forjori formată din tinerii Marin Bujor, Gheorghe Preda, Paul Gunoi economisește lunar 4—5 000 kg de laminate numai prin folosirea rațională a acestora, înlocuind forjarea liberă prin forjarea în matriță, tînărul Uia Ciobanu a redus consumul specific de metal la confecționarea unei piese de la suspensia tenderului, în medie cu 17 la suta. Din economia realizată lunar de către el se pot forja peste plan circa 1 500 piese.Ce probleme se ridică în legătură cu economisirea de metal în atelierele de forjă ?, In primul rînd se impune aplica-

lierele de forjă unde se folosește metoda forjării în matrițe, este organizarea unui control riguros, permanent al matrițelor. .Verificarea sistematică a matrițelor (care au un regim de uzură rapid) permite descoperirea la timp a dereglărilor sau a u- zurilor înainte de termen a acestora. Matrița trebuie să prezinte totdeauna garanția că piesele executate vor fi produse în limitele toleranțelor admise în desen. în uzina noastră, unde se execută un însemnat volum de lucrări în atelierele de forjă, experiența a dovedit că există încă importante rezerve pentru economisirea metalului — a ținut să precizeze tovarășul Adrian Pleșa, inginer principal în Direcția generală tehnică din M.M.C.M.

contribuit la realizarea celor 187 000 lei economii și 780000 lei beneficii peste plan, jConcluzia pe care trebuie s-o desprindem este că economiile sînt strîns legate de calitatea produselor și că remanierile constituie pentru întreprinderi un balast, o supapă de risipă pe care tinerii trebuie s-o închidă bine pentru a obține cît mai multe economii.

Astăzi mediecroire

tehnicii noiTurnătoria este cea mai mare consumatoare de metal. Așa stînd lucrurile, se înțelege că aici sînt și cele mai multe condiții pentru economisirea acestuia, Reducerea rebutului —• de exemplu, este o cale importantă pentru gospodărirea judicioasă a metalului. Despre experiența obținută la Uzinele „23 August“ a vorbit la masa rotundă tovarășul TRAIAN ȚECU, inginer șef — secții calde — al uzinei.—- Noi am obținut de-a lungul anilor rezultate bune. în primele 7 luni ale acestui an, rebutul la turnătoria de oțel a scăzut față de anul trecut cu aproape două procente. Cu toate acestea limitele rebuturilor sînt încă mari iar reducerea lor

specifice miciReproiecțăriîe re principalele, căi

Este sau nu remanierea un canal prin care se pierd însemnate valori ? Iată o întrebare care a suscitat numeroase discuții. De multe ori, mergînd prin fabrici — discutînd despre problema economiilor — auzi spunîndu-se : „Avem puține rebuturi. Remanierile ? — un fleac“, Așa să fie oare?— Nu ! Lucrurile nu stau așa, a început să explice inginerul PETRE DINESCU, din serviciul controlul tehnic de calitate al Uzinei de mecanică fină. Să dau un exemplu. Rectificatorul Gheorghe Nour lucrînd neatent a stricat circa 500 cursoare de la șubler (Ia operația de rectificat ciocuri mari). Piesele nu erau re- butate. Trebuiau remaniate. Pentru re-

Nicolae Coman, G'heorgha Pândele. Dumitru Căpitanu ți Gheorghe Bnaiu, din atelierul ’de ’debitare 
discută despre noi posibilități de croire rațională a tablei.

■I Uîinelor „Semănătoarea“, 
Foto ■. N. STÊLORIANSigur, reducerea rebuturilor este doar cale care duce la economii. Nu însăosingura. Posibilități mari de economii le prezintă extinderea procedeelor tehnologice înaintate. în legătură cu această problemă a luat cuvîntul tov. inginer CLOPOTARU RADU, de la Institutul Tehnologic de Cercetări Metalurgice și Energeticei—- După părerea noastră, tinerii trebuie să acorde o mare atenție reducerii a- daosului de prelucrare. în acest fel se reduce direct consumul de metal și totodată șe, realizează economii asupra volumului de muncă, a consumului de energie și de scule așchietoare etc. la prelucrările ulterioare. însemnate cantități de metal se pot economisi prin aplicarea metodelor I înaintate, turnarea în forme metalice (U- zinele „Semănătoarea“), turnarea cu modele ușor fuzibile (Uzina de pompe și Uzinele „Semănătoarea“), turnarea in forme-coaje, în forme cu miezuri cu întărire rapidă, în forme de nisip, însoțite de mecanizarea și automatizarea procesului de formare-turnare. trebuie să-și însușească avansate, pentru a putea mai procesul tehnologic, multe. Noi dorim să indicăm să se preocupe mai mult de reducerea pierderilor de metal care au loc în procesul de topire, prin micșorarea arderilor la elaborare, de reducerea consumului de metal prin aplicarea metodelor moderne de alimentare și mai ales prin reducerea maselotelor, prin aplicarea ma- selotelor cu înveliș exotermic.Institutul nostru, preocupat de problema economisirii metalului, face o seamă de încercări. în urma studiilor și experimentărilor făcute împreună cu Uzina „Grivița roșie“, s-a reușit să s@ stabilească tehnologia de turnare cu maselote exotermice la piesele turnate din oțel. Uzina aplică acest procedeu la majoritatea pieselor pe care le are în profilul turnătoriei de oțel. Prin aplicarea acestui procedeu coeficientul de utilizare a metalului a crescut aici de la 50—65 la sută în cazul maselotei fără înveliș exotermic, la 75—85 și chiar 90 la sută, în cazul folosirii maselotelor exotermice.

rea cu mai mult curaj a forjării în matrițe libere și în matrițe închise. Prin aceasta se obține o reducere substanțială a adaosului de prelucrare. Forjarea în matrițe fără bavuri înlesnește obținerea unor piese de o precizie foarte mare, piese care pot fi asamblate fără alte operații de prelucrare. Un cuvînt hotărît în această privință îl au tehnologii. Ei trebuie să se preocupe ca în fișele tehnologice cantitatea de material indicat să fie cît mai aproape de volumul piesei forjate pentru a se evita pierderile prea mari. Ea întocmirea documentației tehnice pentru forjarea în matrițe este necesar totodată să se indice cu precizie gradul de temperatură Ia care trebuie încălzit metalul în funcție de elementele componente ale acestuia. Experiența din atelierele de forjă a dovedit că atunci cînd nu sînt indicați toți parametrii tehnici de prelucrare, există pericolul ca rebuturile să crească. Ori acest lucru trebuie evitat.— O altă măsură, care se impune în ate-

rVlU » IX» jlLLvMfM'ifiecărei piese erau necesare Smaniereaminute, deci în total 25 de ore de lucru de categoria a V-a.Comitetul U.T.M., conducerea uzinei, inginerii au explicat muncitorilor ce urmări negative au remanierile în procesul de producție. Ele înseamnă de două ori o muncă pentru același produs, neutili- zarea capacității de producție în întregime (mașina trebuie să repare ce s-a stricat, energie electrică consumată în plus, scule, de asemenea, timp de lucru etc). în concluzie — înseamnă pagube. Despre a- cest lucru s-a discutat în adunările generale U.T.M., li s-a explicat tinerilor la fața locului și putem spune că avem tot mai puține exemple. Măsurile luate în acest an, introducerea planurilor de control similare planurilor de operații la lucrările de montaj, introducerea probelor speciale de control care să asigure rezistența aparatelor la timp, urmărirea aparatelor la beneficiari. înființarea grupei de studii și experimentări în cadrul uzinei, au

Evident, tinerii aceste procedee respecta întoc- Posibilități sînt tinerilor

Reproiecțăriîe reprezintă una din principalele căi care duce la micșorarea consumului specific de metal pe unitatea de produs. ,— La Uzinele „Semănătoarea“ — relata tovarășul ION BURADEL, inginer la serviciul constructorului șef, s-a acordat o deosebită atenție acestei probleme. La indicația comitetului de partid, conducerea uzinei a luat înăspri ca serviciul nostru să ■ urmărească rezolvarea problemei reproiectărilor sub două aspecte distincte : reducerea greutății pe an- samble și repere prin proiectarea la dimensiuni mai reduse (care să se încadreze în limite de siguranță) și folosirea pe scară tot mai largă a maselor plastice în confecționarea unor piese componente ale combinei sau cositoarei purtate. Rezultatele obținute anul acesta ne-au demonstrat ce importante rezerve de economii se pot obține prin reproiec- tarea produselor, La combina de cereale, prin reproiectarea mesei de tăiere și a tobei de treier s-au economisit cîte 40 kilograme de metal pe fiecare mașină construită anul acesta. Perspective deosebite pentru economisirea metalului în industria constructoare de mașini sînt create de folosirea maselor plastice. Anul acesta numai prin înlocuirea a patru piese s-au economisit circa 20 kilograme de metal pe combină.Reproiectarea ca mijloc de Îmbunătățire a performanțelor tehnice ale produsului trebuie să aibă întotdeauna la bază calculul tehnico-economic. Să se urmărească care va fi sporul de productivitate la noul produs și care vor fi cheltuielile de fabricație. Exemplul oferit de colectivul de la Uzinele. „Semănătoarea“ este edificator în acest sens. Prin reproiectarea unor sub- ansamble de la cositoarea purtată a scăzut simțitor greutatea acesteia. Paralel cu aceasta ău fost aduse și importante îmbunătățiri constructive care au dus la perfecționarea cositoarei prin randamentului acesteia.— Posibilitatea realizării de este foarte mare.. Rezervele nu zează niciodată, căutate, ele pot fi descoperite la fiecare loc de muncă — sublinia tovarășul inginer GHEORGHE IONESCU, șeful serviciului norme de consum din Direcția generală tehnică a Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini. în această privință o contribuție deosebită o pot aduce tinerii din fabrici și uzine mobilizați de organizațiile U.T.M. pornind diferite acțiuni care să ducă la reducerea cheltuielilor de fabricație, la obținerea de economii.

U.T.M. și comitetul sindicatului, sub îndrumarea comitetului de partid, au luat o seamă de măsuri pentru antrenarea unui număr din ce în ce mai mare de tineri la realizarea de inovații și raționalizări, începînd cu cel de-al II-lea semestru a fost lansat un concurs intern de inovații, tocmai pentru a stimula inițiativa creatoare o muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. Au fost luate și alte măsuri. Periodic la cabinetul tehnic se organizează consultații, se fac traduceri din reviste străine de specialitate, s-au refăcut panourile prin care se popularizează inovatorii și inovațiile mai importante. S-au realizat, de asemenea, interesante schimburi de experiență cu cabinetele tehnice din întreprinderile „Vulcan“, „Electroaparataj“. In ultima vreme au fost create în secții brigăzi complexe de inovatori.Toate aceste măsuri ne-au adus bun» rezultate. Un singur exemplu doar. Inovația concepută de inginerii Raimond Zeman și F. Năstăsescu „amborarea la cald a țaglelor“ aduce economii anuale antecaiculate în valoare de 2 000 000 lei.Iată dar o sursă însemnată de economii — inovațiile, perfecționările tehnice,

mărunte

creștereaeconomii se epui-

174 de idei

3.100.000 leiPosibilitatea de a perfecționa continuu tehnologia, utilajul — iată o importantă sursă de economii, despre care ne-a vorbit tovarășul GUIDO UNGUREANU, inginer la Uzinele de tuburi „Republica“.— Anul acesta, muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei au propus cabinetului tehnic 267 de inovații și raționalizări dintre care 174 au și fost aplicate. Economiile antecaiculate se cifrează la 3 100 000 lei. Inovațiile rezolvă numeroase probleme pe care le ridică procesul de producție, indică soluții de creștere a productivității muncii, de înlocuirea unor materiale, soluții care în final înseamnă economii, un preț de cost redus.Ce s-a făcut în uzina noastră pe a- ceastă linie ? Cabinetul tehnic, comitetul

Economiile depind de munca fiecărui tînăr, de spiritul său gospodăresc, de gradul de conștiinciozitate. Așa și-a început cuvîntul inginerul MARIN VIZURU, mecanic șef la Uzinele „Steaua roșie". Să ne gîndim la unul din izvoarele de economii — mașina. Dacă fiecare din muncitorii noștri ar lăsa doar 5 minuté mașina să meargă în gol s-ar risipi într-un an energie în valoare de 14 000 lei. De aceea consider că tinerii trebuie să folosească din plin timpul de lucru, să nu lase mașinile să meargă în gol.Preocuparea pentru economii se observă la tot mai mulți tineri. în secția forje se acordă o atenție deosebită reglării corespunzătoare a arderii în cuptoare. astfel că se realizează un consum rațional de gazé. Pentru reducerea pierderilor de căldură prin radiație se are în vedere ca reparațiile cuptoarelor să fie cît mai bine executate folosindu-se o izolație termică corespunzătoare, se urmărește în același timp ca, în exploatare, cuptoarele să nu funcționeze cu ușile deschise.Materialele auxiliare ? Da, sigur, ele au o mare pondere în regia de fabricație. De aceea trebuie economisite.—- Circa 160 000 lei economii au obținut tinerii uzinei noastre prin gospodărirea cu grijă a uleiurilor, benzinei, vop. selelor etc., arăta tovarășul MIȘU VASI- LESCU, șeful sectorului III mașini agricole de la Uzinele de pompe. Posibilități exiștă însă și mai multe. Trebuie spus, de. asemenea, că întreținerea mașinilor este, de asemenea, o cale care duce la economii. Evitarea reparațiilor accidentale înseamnă economii de muncă, de piese. Același lucru trebuie spus și despre realizarea unor reparații de bună calitate.— Legat de aceasta, aș vrea să spun și eu că în uzina noastră, Uzina de laminate neferoase, îngrijirea și folosirea din plin a capacității utilajelor este o sursă importantă de economii, sublinia tovarășul inginer tehnolog DUMITRU MOL- DOVAN. în procesul nostru de producție avem unele utilaje pale, utilaje care de fapt condiționează și folosirea deplină a celorlalte capacități de producție din liniile de laminare. Iată de ce colectivul nostru și-a îndreptat atenția spre creșterea productivității a randamentului în special, la acele mașini care provocau „goluri“ în sul de fabricație al laminoarelor.Problemele care se pun în fața lor, arată VIRGIL STROIESCU, Uzinele „Tudor Vladimirescu“ se la respectarea disciplinei, îngrijirea atentă a utilajului și a sculelor și, în general, buna organizare a lucrului. Acest fapt l-au înțeles toți tinerii din uzina noastră, care au fost repartizați să lucreze la aceste puncte „cheie“ de lucru.

prin ci-
proce-tineri- de la referă

PE SCURT și progiMiieri privind căile prin care

LA DEBITARE
• Croirea tablei pe baza albu

mului de croire.
• Extinderea croirii pe bază de 

album și la laminate și proiile.
• Sortarea și păstrarea deșeu

rilor și decupărilor rezultate din 
croire pe sorturi de materiale, 
dimensiuni și calități în vederea 
valoriiicării lor mai ușoare.

TN TURNĂTORII
• îmbunătățirea calității piese

lor turnate, reducerea coeficien
tului de rebuturi. Aceasta se rea
lizează prin :

— organizarea mai bună a lo
cului de muncă.

— respectarea procesului teh
nologic la formare și turnare.

• Scăderea consumului de me
tal pe piesa turnată prin reduce
rea adaosului de prelucrare.
• Aplicarea metodelor avan

sate printre care :
— turnarea *
— turnarea 

fuzibile
— turnarea 

zurl cu întărire rapidă

în forme metalice 
cu modele ușor

în forme cu mie-

tinerii pot contribui la realizarea de economii

• Reducerea pierderilor de 
metal care au loc în procesul 
topirii, prin respectarea tempe
raturilor optime de elaborare a 
șarjelor.
• Micșorarea pierderilor 

metal lichid prin folosirea 
selotelor cu înveliș exoterm

LA FORJĂ

de 
ma-

In-

for- 
ma-

• Forjarea liberă la limite 
ferioare

• Folosirea sistemului de 
jare în matrițe deschise și 
trițe cu capac.

• Tehnologii să se preocupe 
de calculul materialelor pentru 
a se obține minimum de bavuri.

LA PRELUCRĂRI MECANICE
• Folosirea dispozitivelor de 

prindere a pieselor pe mașini
• Utilizarea la maximum a ca

pacității de producție a utilaju
lui.

• Folosirea cu grijă a cuțitelor 
și sculelor de așchlere.
• întreținerea, ungerea și cu

rățirea mașinii în cît mai bune 
condiții pentru a spori durata 
de funcționare a acesteia.

• Folosirea sudurii, sub flux, 
automate $1 semiautomate.

• Reducerea consumului de e- 
lectrozl pe metrul liniar de su
dură.

ALTE CAI

• Folosirea deplină a celor 
480 minute de lucru.
• Reducerea procentului de re

manieri.
• înlăturarea stagnărilor și o- 

pririi mașinilor în timpul pro
ducției.
• Reducerea consumului de e- 

nergie electrică prin folosirea 
rațională a agregatelor.
• Respectarea procesului teh

nologic de fabricație.

• Aprovizionarea ritmică cu 
materiale a locurilor de muncă.

N. R. — Iată deci ce rezerve im
portante stau la îndemtna tinerilor. 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. trebuie 
să desfășoare o intensă activitate 
pentru mobilizarea tinerilor la des
coperirea și punerea în valoare a 
tuturor rezervelor existente la fie
care loc de muncă, rezerve care duc 
la realizarea de cit mai multe eco
nomii.

Pagină realizată de :
LIDIA POPESCU

și VASILE DINULESCU



Pregătiri pentru deschiderea 
—noului an de învățămînt

Folosind experiența 
acumulată în anul tre
cut, comitetul U. T. M. 
de la Întreprinderea 
„Dîmbovița“ din Capi
tală, sub conducerea 
organizației de partid, 
a promovat în munca 
de propagandiști pe 
cei mai buni tineri, 
membri și candidați 
de partid și utemiști 
fruntași în producție, 
bine pregătiți din 
punct de vedere po
litic și ideologic.

Colectivele însărci
nate cu recrutarea și 
repartizarea tinerilor 
pe cercuri au stat de 
vorbă cu fiecare tînăr

în parte, i-a indicat 
la ce formă de învă
țămînt să se înscrie, 
corespunzător cu pre
gătirea lui politică.

Anul acesta vor 
funcționa la întreprin
derea „Dîmbovița“ 8 
cercuri pentru studie
rea Statutului U.T.M., 
8 cercuri „Să ne cu
noaștem patria socia
listă“.

Peste '170 de tineri 
au fost recomandați 
organizației de partid 
pentru a studia la în- 
vățămînful de partid. 
Tinerii care urmează 
învăfămîrrful de sfat, 
nefiind • cuprinși în

Ziua pompierilor

M. ION

I fost repar- 
lîngă cercuri 
răspunde de 
activitate a

cercurile de învăță- 
mint politic, vor audia 
conferințe,

Membrii comitetului 
U.T.M. au 
tizafi pe I 
pentru a 
întreaga 
acestora.

Acestea sînt numai 
cîfeva din măsurile 
luate de organizația 
U.T.M. de la întreprin
derea „Dîmbovița” 
pentru ca tnvăfămîn- 
tul politic să se desfă
șoare în acest an în 
condiții cît mai bune.

din R. P. Romînă
a 13 Septembrie 1848, o mină de soldați ramini, dînd dovadă fierbinte tism și

★ ★

Comitetul U.T.M. din Întreprinderea forestieră „Nehoiu", suh în
drumarea comitetului de partid, pregătește cu grijă deschiderea nou
lui an de învățămînt politic. Cea mai mare atenție în această peri
oadă a fost acordată recrutării propagandiștilor și cursanților.

Cei 25 do tineri care au fost recrutați pentru munca de propa
gandiști sînt candidați și membri de partid, utemiști bine pregătiți 
din punct de vedere politic. Tineri ca Ion Petre de la depozitul de 
cherestea, Ioana Marinescu de la secția lăzi, vor îndeplini pentru 
a doua oară munca do propagandist. <

In acest an de învățămînt politio vor 
studiere a Statutului U-T.M. și 6 
socialistă".

Ca și în anii trrecuți în gos
podăria agricolă colectivă din 
comuna Cuca, raionul Galați, 
pregătirile în vederea deschi
derii noului an de învățămînt 
politic U.T.M. preocupă deo
potrivă pe membrii comitetu
lui organizației de bază U.T.M. 
dl ți pe tinerii cursanți. Pre
gătirile pentru deschiderea 
noului an de învățământ poli
tia au început cu mult timp 
în urmă, în primul rînd prin 
recrutarea cursanților. In gos
podărie își desfășoară activi
tatea peste 200 tineri. Ca și 
in anii trecuți, recrutarea 
cursanților a prilejuit discuta
rea de către membrii comite
tului U.T.M. și a birourilor or
ganizațiilor U.T.M. pe brigăzi 
cu fiecare cursant în parte, 
indrumindu-i către cele mai 
potrivite forme de învățămînt. 
In urma acestei discuții »-a 
constatat că în acest an, 
cursurile învățămîntului poli-

CinematografeSOARE §1 UMBRĂ : rulează la cinematografele Patria, Elena Pavel, 23 August; VÎN- TUL SUDULUI : Sala Palatului. R. P. Romîne, Republica, București, înfrățirea între popoare, G. Coșbuc ; TINTIN ȘI MISTERUL „LÎNEI DE AUR'"; rulează la cinematografele Magheru, I. C. Frirnu, Al- Sa- hia, Volga ; ÎMPOTRIVA ZEILOR: rulează la cinematografele V. Alecsandri, Lumina, Gh. Doja, Libertății, Grădina Progresul; COPILUL ȘI ORAȘUL: Tineretului, Olga Bancic; 49 DE ZILE ÎN PACIFIC : Victoria, V. Roaită; ULTIMA NOAPTE PE TITANIC : Central; TOM-DEGE- ȚELUL — dimineața : 13 Septembrie , SENTINȚA SE VA DA JOI — după-amiazăc 13 Septembrie, B. Delavrancea; LÎNGĂ PRAPASTIA ABRUPTĂ (VÎNĂTOAREA DE LUPI) — DRAGONUL — COPIII CÎNTÂ — FOTBAL PE GLOB: rulează la cinematograful Timpuri Noi: FANTOMELE DIN SPESSART rulează la cinematografele Maxim Gorki, T. Vladimirescu ; COCOȘUL SPERIE MOARTEA : 1 Mai 9

? ?

cercuri
funcționa 19 cercuri <le 
„Să ne cunoaștem patria

IOSIF
★

DOMAN

tic U.T.M., pot fi 
de către 180 tineri 
S-a hotărît astfel organizarea 
a 6 cercuri. In trei dintre ele 
se va studia Statutul U.T.M. 
Au fost stabiliți și propagan
diștii. Tînăra Cornelia Toto- 
lici, bibliotecara din comună, 
învățătorul Gavrilă Băbăleanu 
și Gheorghe Enciu s-au și în
tors de la cursurile de pregă
tire. Comitetul organizației de 
bază U.T.M. s-a preocupat tot
odată și de asigurarea condi
țiilor materiale necesare bunei 
desfășurări a învățământului 
politic. Cu ajutorul organiza
ției de partid au fost stabilite 
încăperile în care își vor des
fășura 
cercuri.

frecventate 
colectiviști.

activitatea aceste

T. OANCEA

Brigada artistică da agitație a 
clubului „16 Februarie" din 
Ploiești pregătind un nou pro

gram artistic.

InformațiiMiercuri seara s-a înapoiat în Capitală, tov, Mihail Levente, ministrul comerțului interior care a participat, la invitația guvernului austriac, la deschiderea Tîrgului internațional de toamnă de la yiena.
★La invitația Uniunii Arhi- tecților din R. P. Romînă, între 28 august și 12 septembrie, ne-a vizitat țara o delegație de arhitecți sovietici condusă de M. T. Kalmîkov, vicepreședinte al Uniunii Arhitecților din Moscova.
★Miercuri a părăsit Capitala ansamblul folcloric „Rapsodia Romînă“ care va întreprinde un turneu în Danemarca și S.U.A. Ansamblul, alcătuit din dansatori, orchestră de muzică populară, soliști vocali și instrumentiști, va prezenta o serie de 8 spectacole la Copenhaga și numeroase alte spectacole în peste 50 de localități din S.U.A., printre care Washington, New York, Detroit, Seattle, Chicago.(Agerpres)

Alci vom învăța noi.«
Foto I O. PLEC AN

DESTAIN
i
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filmului sa.iflurile
succed peste ima
ginile
puri ce par fără ca
păt, acoperite cît 
vezi cu ochii, de 
peria deasă a griu- 
pirg. Deodată, apa-* 
tot ecranul cu zîm- 
fetiță i Alionka. Cu-

unor cîm-

Iul c» dă in 
re, luminînd 
belul ei, o 
loarea părului parcă a împrumu- 
faf-o de la galbenul interii al
spicelor, iar albastrul ochilor ei
pare O fărîmă din seninul necu
prins al cerului. E « o întruchi
pare a viitorului și, deși e doar 
cît o șchioapă, Alionka îmbrăți
șează cu o privire de sfăpîn în
tinderea nemărginită a stepei, 
transformată prin hărnicia brațelor 
și căldura inimilor oamenilor so
vietici în pămînt ferfil. Abia a 
început să deslușească slovele, 
dar Alionka cunoaște de acum 
sensul precis, concret al nojiunii 
de comunism. El e întruchipat și 
în aceste cîmpii cărora părinții ei 
îi smulg roadele. Alionka știe ce 
e comunismul fiindcă la vîrsta ti- 
nereții și a maturifăjii ea va trăi 
în comunism.

Scenaristul Serghei Anfonov, re
gizorul Barnet -și operatorul Igor 
Ciornîh și-au propus să realizeze 
un film despre pămînfurile des- 
teleiiie. Dar nu un film despre 
met’.dele organizatorice sau des
pre mijloacele tehnice înaintate 
folosite pentru fertilizarea stepei 
c-zahe. Ci, un film despre oa
menii care, răspunzînd chemării 
partidului, au venit din toate col
turile Uniunii ’ Sovietice pentru a 
transforma în grînar bogat fosta 
împărăție a scaieților, a buruie
nilor și a vîntului sălbatic.

Au ales o modalitate originală 
pentru a dezvălui destinele și ca
racterele cîtorva dintre oamenii 
sosifi pe pămînturile desțelenite 
_  destine unite printr-un fel co
mun, dar diferențiate prin parti
cularități proprii. Un camion 
transportă pe cîfiva^ dintre ei a 
cel mai apropiat orășel, situat la

peste 500 de kilometri. Călătoria 
se prelungește pentru că șoferul, 
necunoscînd drumul, se rătăcește 
prin stepă. Oamenii simt nevoia 
firească de a se cunoaște între ei 
și... încep să-și povestească viața, 
preocupările, bucuriile, necazurile. 
Filmul este deci alcătuit din 
scurte nuvele 
strîns legate între 
ideea centrală, 
exprimată în cu
vintele directoru
lui sovhozului 
„Solnicioîi”: „Lo
cuitorii' viitorului 
oraș trebuie să 
știe că, la mij
locul secolului XX, 
tinerii sovietici eu 
venit aici, In stepă, 
că ca Ia un vesel pik-nick, ci să 
dea bătălia pentru comunism și 
să învețe cum să trăiască în co
munism“.

Această nouă realizare a cineaș
tilor sovietici este profund contem
porană prin spiritul ei, prin atmos
fera ce o degajă, prin acea dra
goste pentru om și grijă perma
nentă pentru fericirea lui formu
lată ca principiu de bază în Pro
gramul P.C.U.S., adoptat la Con
gresul al XXII-lea. în film pulsea
ză totodată și acele tradiții eroice 
ale Comsomolului leninist, născute 
în anii revoluției și războiului ci
vil, pe șantierele primelor cinci
nale, în focul bătăliei pentru so
cialism și comunism.

In camion călătorește și Elza 
Kalmîni, fiica unui renumit medic 
din Riga. A absolvit facultatea de 
stomatologie și a cerut să fie tri
misă pe pămînturile desțelenite. 
Pe drum visa cabinetul spațios și 
elegant, instalațiile moderne și 
confortabile în care-și va trata 
pacienții. Dar cînd a ajuns, n-a 
găsit, în barăcile abia improvi
zate ale noului sovhoz, nici mă
car un scaun adecvat tratamentu
lui dentar, iar „utilajul“ se rezu
ma la cei doi clești de scos din
ții pe care i-a adus cu ea. Me-

alcătuit 
cinematografice, 

ele prinfr-o

nu

Primirea de către prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, 

Gheorghe Apostol, a ambasadorului 
R. P. Ungare la București

Prim-vicepreședintele Consi
liului da Miniștn al Republicii 
Popula»; Romîne, Gheorghe 
Apostol, • primit miercuri 13 
septembrie în audiență de pr®-

zentare pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Ungare la București, Kuti Jeno.(Agerpres)
Primirea de către prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, 

Gheorghe Apostol, a ambasadorului 
Turciei laPrim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Gheorghe

Numirea ambasadorului 
R. P. Romîne 
în BirmaniaPrintr-un decret al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, tovarășul, Horațiu .Iancu, ambasadorul R.P. Romîne în Republica India, a fost numit și în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Uniunea Bir- mană, cu reședința la New Delhi. (Agerpres)

Sosirea toamnei nu-i împiedi
că pe canotorii bucureșterri 
să-și continue cu sîrguință an
trenamentele pe lacul Herăs

trău.

Foto : V. RANGA

BucureștiApostol, a primit miercuri septembrie în audiență de prezentare pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Turciei la București, Sem. settin Arif Mardin.
12

(Agerpres)

de un patrio- dragoste de libertate s-au'ridicat la luptă împotriva turcilor care veniseră, la chemarea boierilor, să înăbușe revoluția. A- ceasta luptă a trezit admirația poporului nostru și simpatia forțelor progresiste din Europa.Pe timpul regimului bur- ghezo-moșieresc se făcea totul pentru ca această măreață și nobilă fantă de eroism să fie uitată sau se falsifica semnificația ei. Adevărata prețuire 
a. eroismului pompierilor din Dealul Spirii a fost acordată în anii regimului democrat popular, cînd Partidul Muncitoresc Romîn și guvernul R.P.R. au hotărit ca la 13 Septembrie să fie instituită „Ziua pompierilor din Republica Populară Romînă”.Cinstind memoria înaintașilor lor, pompierii militari și civili, sub conducerea permanentă a organizațiilor de partid, obțin tot mai însemnate succese în procesul pregătirii politice și de luptă, pentru asigurarea îndeplinirii în bune condiții a misiunilor de prevenirea și stingerea incendiilor.Prin grija deosebită a partidului și guvernului, paza contra incendiilor a căpătat astăzi o mare însemnătate asi- gurîndu-se securitatea vieții oamenilor, a proprietății socialiste și a bunurilor personale ale cetățenilor.Răspunzînd grijii pe care le-o poartă partidul și guvernul, pompierii militari și civili luptă cu tot mai mult elan pentru îndeplinirea misiunii ce li s-a încredințat, puiriînd pe prim plan munca de prevenire a incendiilor.Ofițerii și subofițerii mun-

cu entu- abnegație împotriva poporului

și sîrguință pe întreprinderilor

cesc cu tot mai multă însuflețire pentru îmbunătățirea continuă a pazei contra incendiilor. Cu multă dragoste și abnegație muncește ofițerul utemist Peicu Nicolae din inspecția de supraveghere pentru prevenirea incendiilor a orașului Tg. Mureș. Modest, hotărît și perseverent el urmărește cu atenție respectarea regulilor de pază contra incendiilor, ajută cu multă pricepere conducătoriiși instituțiilor să ia cele mai eficace si economice măsuri pentru a apăra împotriva incendiilor uzinele, fabricile și alte obiective din oraș. Pe a- ceastă cale el și-a adus o însemnată contribuție la înlăturarea cauzelor care pot provoca incendii. în anul 1962, la obiectivele socialiste din orașul Tg. Mureș, ca urmare a măsurilor preventive luate, nu a izbucnit nici un incendiu.Militarii pompieri înțeleg tot mai mult că, chezășia îndeplinii sarcinilor ce le revin o constituie sprijinul pe care-l Drimesc în munca de pază contra incendiilor de la masele populare. Sub conducerea organelor de partid^ și ca urmare a muncii desfășurate de organele de stat și .de organele de pază contra incendiilor, mase tot mai largi de oameni ai muncii sînt a- trase la realizarea măsurilor de prevenire a incendiilor, la organizarea autoapărării în toate sectoarele economiei noastre naționale-în prezent sute de mii de muncitori, tehnicieni, ingineri, țărani muncitori și intelectuali, organizați în formații voluntare, comisii tehnice, active p.c.i. participă la prevenirea incendiilor.La această activitate, alături de ceilalți oameni ai muncii, participă zeci de mii de ti-

■
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Campionatele europene de atletism
Pe stadionul armatei din Bel

grad, în prezența a 50 000 de 
spectatori, s-a deschis miercuri 
cea de-a 7-a ediție a campiona
telor europene de atletism, com
petiție de maro anvergură la 
care participă sportivi ți spor
tive din 28 de țări.

După defilarea echipelor parti
cipante, președintele R.P.F. Iugo
slavia, I. B. Tito, a declarat des
chise campionatele urînd spor
tivilor sncces în întreceri.

Maratonistul Franjo Mihalio a

rostit apoi tradiționalul jurămînt 
al concurenților.

Desfășurate pe un timp căldu
ros, cu soare și fără vînt probe
le primei zile au fost marcate 
mai întîi de excepționala perfor
manță realizată la aruncarea 
greutății de Tamara Press. Cîști- 
gînd titlul de campioană euro
peană, atleta sovietică a egalat 
totodată propriul său record 
mondial, cu o aruncare de 18,55 
m. Pe locul doi s-a clasît Garisch 
(Germania) 17,17 m, urmată de

Zîbina (U.R.S.S.) 16,95 m. Atleta 
romînă Ana Sălăjan, cu rezulta
tul de 15,26 m, a ocupat locul 6 
din 12 concurente.

A doua medalie de aur pentru 
echipa U.R.S.S. a fost cucerită de 
Piotr Bolotnikov, cîștigătorul 
cursei de 10 000 m plat.

Alergînd într-o companie atît 
de puternică atlefull romîn 
Constantin Grecescuj^s-a clasat 
pe locul 11 și a corectat cu 
aproape 10 secunde recordul R. 
P. Romîne la această probă. EI 
a obținut timpul de 29’24”4/10 
(vechiul record era 29’34”).

învingătorul probei de 20 km 
marș a fost decis după o luptă 
strînsă doar pe ultimii kilometri. 
Noul campion european este en
glezul Kenneth Matthews.

In seriile probei de 400 
garduri, cel mai bun timp
51” — a fost realizat de Hel- 
muth Jansz (Germania). Pentru 
semifinale s-a calificat și atle
tul nostru Valeriu Jurcă, care a 
obținut un timp promițător :

Fabrica Chimică Orăștie 
Regiunea Hunedoara

m

’dicul-șef l-a spus răspicat : „Plea
că la raion și să nu te întorci fără 
iot ce-ți trebuie 1“. Și Elza a ple
cat. La ce credeți că se gîndea 
fetișcana aceasta firavă în timp ce 
înfrunta vîntul și sutele de kilo
metri ai stepei ? Se gîndea intens 
și cu profundă convingere : 
„Ce-ar fi făcut Pavka Korceaghin 
în locul meu?“.

erau decît barăci, tractoare, com
bine, viscol.

Lisaveta a venit împreună cu 
mama ei, lăsînd departe tihnitul 
sat ucrainean pentru a da, aici, pe 
pămînturile Kazahstanului, bătălia 
pentru comunism, asemenea altor 
fete, care, cu 
cenii în urmă,

CINEMATOGRAFIC

să petrea- Recunoaștem multe din calită
țile oamenilor crescuți în spiritul 
înaltului ideal care-l călăuzea pe 
Pavel Korceaghin, și în tractoristul 
Stepan, alt erou al filmului. El 
luptă cu dîrzenie nu numai cu 
nămeții sau cu viscolul năprasnic, 
ci și cu propriile lui limite. In a- 
parență, căsătoria lui cu Lida pare 
nereușită fiindcă între ei există 
deosebiri mari în ce privește ni
velul de cultură generală. în fond, 
ei dau o importantă bătălie, umăr 
la umăr, și pentru propria lor 
transformare și desăvîrșire, com- 
pletîndu-se unul pe altul, Lida 
preluînd de la Stepan dragostea 
pentru muncă, iar Stepan dra
gostea pentru comorile culturii 
generale.

Privind imaginile da pe ecran 
simți aevea în puterea acestor ti
neri car» înfruntă cu curaj și ab
negație greutățile transformării pă
mîntului sterp în lan roditor, ceva 
din puterea credinței comsomoliș- 
tilor anului 1920. Aici, în stepa 
pe care o colindăm împreună cu 
eroii filmului sînt și vor fi peste 
cîfiva ani și mai multe orașe con
struite de comsomoliștii anilor 
noștri. Dar, în 1955 — ne poves
tesc creatorii acestui film “

aproape patru de- 
au ridicat primele 
clădiri ale Kom- 
somolskului, Dar 
Lisaveta din film 
e și una din 
primele eroine 
ale noii bătălii. 
Pentru a salva de 
furia apei sămîn- 
ța primelor o- 
goare desțelenite 

primejdia, își dă via- 
Pe ecran, po-

ea înfruntă
ța, dar învinge.
vestirea mamei se concretizează 
într-un episod de un profund dra
matism : lîngă trupul neînsuflețit,

abia smuls din viitoarea fluviului, 
bătrîna stă cu chipul împietrit : 
„Ce te-a atras aici, în stepa asta 
pustie, rusalca mea ?“ Și răspun
sul vine parcă din imensitatea 
pămîntului pe care-l vedem aco
perit de spicele ce se apleacă 
sub greutatea rodului. Ce i-a atras 
aici pe Lisaveta, pe tractoristul 
Stepan, pe bătrînul Dimitri Pro- 
kofici, pe Elza, pe toți eroii fil
mului și pe miile de oameni a- 
semenea lor? încrederea neclintită 
în viitorul comunist, fierbintea lor 
dragoste pentru patria sovietică, 
măreafa cauză a luptei pentru fe
ricirea oamenilor. Părăsind sala 
cinematografului, porji multă vre
me în suflet aceste „Destăinuiri“ 
în care cineaștii sovietici au cu
prins vigoarea unui jurămînt de 
credință, avînful unei chemări și 
căldura învăluitoare a unor cuvin
te de dragoste, pentru om.

52” (al șaselea dintre toți coti- 
curenții).

Trei atleți : Gamper, Hebauf 
(Germania), Foik (R. P. Polonă) 
au „mers” 10”3/10 în seriile și 
semifinalele probei de 100 m 
plat. La femei cel mai bun pe 
„șută” timp l-a realizat Heine 
(Germania) ll”5/10.

Englezul Brightwel cu 46”6/10 
a obținut performanța zilei în 
seriile probei de 400 m plat. In 
aceeași probă la femei, Maria 
Itkina (U.R.S.S.) a reușit un nou 
record al stadionului : 54”4/10. 
Calificările 1» diso nu au adus 
nici o surpriză. Concurenții 
s-au mulțumit să realizeze ștan- 
dardul astfel că aruncarea cea 
mai bună realizată de Piatkow- 
ski a fost de 55,79 de m.

Astăzi finalele la 100 m plat 
bărbați și femei, 400 m garduri, 
triplu salt și disc. (Agerpres)
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VOICHIȚA ARITON

Angajează imediat
— Ingineri mecanici, spe

cialitatea scule fi dispozi. 
tive

— Inginer mecanic pro- 
pentru matrițe 

plastice.
trebuie să 
condițiunile 

H.C.M. 1053/

iectant, 
pentru mase

Solicitatorii 
îndeplinească 
prevăzute de 
1960.

Cererile se adresează la
Fabrica Chimică Orăști^ 

: regiunea Hunedoara. >
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neri, care muncesc ziasm, hotărîre și pentru a asigura incendiilor bunurile muncitor.Utemiștii sînt prezenți peste tot, în comisii tehnice ca ingineri, tehnicieni sau maiștri, în active comunale sau ca membri ai formațiilor voluntare de pompieri, unde cu multă pricepere execută controale la obiective sau locuințe și sînt gata oricînd să ac-, ționeze la stingerea incendii-» lor.Pentru munca rodnică de pază contra incendiilor desfășurată în obiective și localități, mulți utemiști, printre care Pavel Iosif din comuna Domnești, regiunea Argeș, Toma Barbu de la Atelierele „16 Februarie“-Cluj, Luca Victor de la Fabrica de spirt Iași, Pleșa Niculina de la întreprinderea de plase Galați și alții au fost distingi cu semnul onorific „Fruntaș în paza contra incendiilor“.în desfășurarea procesului pregătirii de luptă și politice în vederea pregătirii pentru intervenție, la loc de frunte, sub conducerea comuniștilor și după exemplul lor. se află . utemiștii din unitățile și formațiile de pază contra incen-» diilor.Demne de menționat sînt și ' faptele . unor utemiști militari ca cei din companiile Con-, stanța Port și oraș Tg. Jiu, etc. care au acționat cu multă dîrzenie, iscusință și pricepere la stingerea incendiilor salvînd de la distrugere mari valori materiale. Drept recunoștință pentru faptele lor de arme, Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne a acordat ordine și medalii unui număr însemnat de militari.Pentru activitatea deosebită desfășurată în subunități în procesul pregătirii de luptă și politice, pentru contribuția a-< dusă la întărirea activității organizației U.T.M. și pentru acțiuni curajoase la incendii. Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor a acordat la 29 militari pompieri utemiști Diploma de Onoare 
a C.C. al U.T.M.Animați de un fierbinte patriotism, plini de încredere în viitorul luminos șl fericit al patriei noastre, pompierii sînt hotărîți să contribuie prin întreaga lor activitate de apărare a avutului obștesc împotriva incendiilor, la îndeplinirea mărețelor sarcini care stau în fața poporului nostru în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.
Cpt. VASILE V. CIUBOTARII

------ 0------

PE SCURT
• Astăzi pe stadionul „23 Au

gust“, echipa de fotbal Steaua 
București debutează în competiția 
internațională „Cupa cupelor", în- 
tîinind echipa bulgară Botev Plov- 
div. locul va începe la ora 16,30. 
Returul se va disputa la 16 sep
tembrie la Plovdiv.

• In 
nic de 
disputat ieri meciul 
echipele Levski și Dinamo 
București. întâlnirea s-a ter
minat la egalitate: 1—1 (1—1). 
Au marcat Pîrcălab și Iliev.

cadrul turneului balca- 
fotbal, la Sofia s-a 

dintre

0 Pe terenurile special amena
jate de la stadionul Giulești din 
Capitală încep astăzi campiona
tele internaționale feroviare de 
baschet (masculin) cu participa
rea reprezentativelor din 8 țări. 
Pe terenul central din potcoava 
stadionului, cu începere de la 
ora 15, echipa feroviară a țării 
noastre întîlnește selecționata El
veției, iar în continuare U.R.S.S, 
va juca cu R.P. Polonă.

(Agerpres)

A început primirBa abonamenteior

la ziarele 
și revistele 
sovietice pentru anul 1963

Consultați catalogul presei so

vietice 1963, spre a vă abona 

la publleațlllepreferate. 

Abonamentele se primesc la 

oficiile și factorii poștali difu- 

zorii de presă din întreprinderi 

Șl Instituții.
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Vizita delegației
economice guvernamentale
a R. P. Pomino în Japonia

Ședința Comitetului O.N.U 

pentru folosirea spațiului

cosmic în scopuri pașnice

TOKIO 12 Agerpres. — La 
11 septembrie, delegația eco
nomică guvernamentală a
R. P. Romîne, condusă de to
varășul Alexandru Bîrlă-
deanu yieeipreședinte al Con
siliului de Miniștri, care se 
află în Japonia, a vizitat fa
brica de produse 
„Nihon Denki" 
mașini-unelte

Fabrica deși

electronice 
i", Fabrica de 
„Mitsui Seiki“ 
instrumente șl

elemente de automatizare 
„Sihokushin". De asemenea, o 
parte a delegației a purtat dis
cuții cu reprezentanții unor 
firme comerciale.

Seara, a avut loc o întîlnlre 
eu conducerea și membrii 
Asociației pentru promovarea 
comerțului cu țările est-euro- 
pene. Președintele asociației 
Kitamura, și Alexandru Bîrlă- 
deanu au rostit cuvintări.

Cuvîntarea. reprezentantului R. P. Romine
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în ședința din 
11 septembrie a Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmio în scopuri pașnice, re
prezentantul R. P. Romîne, 
M. HAȘEGANU, a arătat că în 
perioada «are s-a scurs de la ul
tima sesiune a Comitetului s-au 
înregistrat noi succese în cuce
rirea spațiului de către om, prin
tre caro cel mai important a 
fost lansarea de către U.R.S.S. 
a celor două nave cosmice sate
lit : „Vostok-3” și „Vostok-4”.

Analizînd lucrările subcomite
tului țtiințifio și tehnic — a 
spus M. Hașeganu — delegația 
romînă împărtășește aprecierea 
generală pozitivă pe care alte 
delegații au exprimat-o cu pri
vire la activitatea acestui comi
tet.

Dacă în domeniul' științific și 
tehnic s-au înregistrat anumite 
rezultate pozitive, în cursul pri-

mei sale sesiuni subcomitetul ju
ridic nu a ajuns însă la nici un 
acord concret.

Referindu-se la propunerea de
legației sovietico prezentată a- 
cestui subcomitet ca statele să 
adopte o declarație care să cu
prindă principiile ce trebuie să 
Ie guverneze activitatea în cer
cetarea și folosirea spațiului cos
mic, vorbitorul a arătat că, după 
părerea ’ — — —
meritul 
sovietic 
conține 
ză apărarea intereselor legitime 
ale fiecărui stat în parte, ca și 
ale comunității internaționale în 
ansamblul ei, împotriva oricărei 
folosiri abuzive a 
atmosferic.

In continuare, 
R. P. Romîne a 
cație cu privire 
posibile ale unui 
unui stat în spațiul cosmio

delegației R. P. Romîne, 
deosebit al proiectului 
consistă în faptul că el 
prevederi caro garantea-

spațiului extra-

reprezentantul 
spus : O indi- 
la consecințele 
act arbitrar al

o

la 
Sta- 
pro- 
• a 
ta

rile, inclusiv din S.U.A. Astăzi, 
Statele Unite, se văd nevoite să 
recunoască că temerile cu pri
vire la consecințele dăunătoare 
ale 
mare 
iate.

Ne 
spus 
că în poziția comitetului va in
terveni în cele din urmă o 
schimbare în favoarea poziției 
înțelepte a majorității și prin
tr-un acord unanim comitetul 
nostru va putea trece cît mai 
repede posibil la examinarea 
principiilor fundamentale ale 
dreptului spațiului cosmic și va 
putea supune Adunării Generale 
O.N.U. concluziile sale.

oferă experiențele nucleare 
mare înălțime efectuate de 
tele Unite care au ignorat 
testele a numeroase guverne, 
numeroși savanți din toate

experiențelor nucleare la 
înălțime au fost înteme-

exprimam speranța — a 
în încheiere vorbitorul —

Ecoul internațional
al declarației agenției TASS

U. R. S. SMOSCOVA (Agerpres). — La Moscova, Leningrad și în alte orașe ale Uniunii Sovietice au avut loc mitinguri la care oamenii sovietici și-au exprimat deplina aprobare față de declarația agenției TASS privind acțiunile agresive ale imperialismului american împotriva Cubei și și-au manifestat solidaritatea cu lupta eroică a poporului cuban pentru apărarea independenței sale.
Cuba

lumii, în cadrul unei adunări a lucrătorilor institutului. 
Declarația agenției TASS în 
care guvernul sovietic con
damnă provocările imperialis
mului american împotriva 
Cubei este un document de o 
importanță excepțională.

★
HAVANA 12 (Agerpres). — 

Agenția Prensa Latina anunță că 
Fidel Castro, primul ministru al 
Cubei revoluționare, a reafirmat 
hotărîrea guvernului și poporu
lui Cubei de a-și apăra dreptu
rile suverane în fața primejdiei 
de agresiune din partea Statelor 
Unite.

,zAm văzut tot ce am dorât

am primât răspunsuri

la toate mtrebarde"

Ministrul afacerilor interne al S. U. A. 
despre vizita făcută in U. R. S. S.

HAVANA 12 (Agerpres). — TASS transmite : Declarația agenției TASS în care sînt demascate planurile agresive ale imperialismului american față de Republica Cuba și care conține un avertisment serios dat dușmanilor păcii și securității, .a stîrnit în Cuba o uriașă bucurie și un sentiment de caldă recunoștință față de Uniunea Sovietică.
„Uniunea Sovietică a rea

firmat din nou că ea apără 
cauza păcii, a declarat GIRALDO MAZOLA, directorul Institutului național cuban pentru prietenia popoarelor

S. U. A
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

Declarajia agen(iei TASS, dată pu
blicității din împuternicirea gu
vernului sovietic, atrage atenția 
opiniei publice mondiale asupra 
primejdiei pe care o implică pen
tru pacea și securitatea lumii în
tregi politica agresivă dusă de 
S.U.A. față de Cuba. Sensul aces
tui document de o deosebită în
semnătate, în care se face o ana
liză amănun(ită a orientării nerea- 
liste a politicii americane, este de 
a pune S.U.A. în fața răspunderii 
Ce le revine pentru agresivitatea 
manifestată față de Cuba. Decla- 
rafia constituie o viguroasă che
mare la aprecierea lucidă a rapor
tului de torfe pe plan mondial,

precizînd cu deplin temei că nu 
se po-ate porni un atac împotriva 
Cubei, iar agresorul să rămînă 
nepedepsit. ,

Avertismentul guvernului sovie
tic determină pe unii oameni 
de stat mai lucizi din S.U.A., să 
recunoască inconsistenta politicii 
de intimidare și șantaj la adresa 
Cubei. Președintele fraefiunii parti
dului democrat din Senat, Hubert 
Humphrey, criticînd îndemnurile 
la invadarea Cubei, e cerut să se 
dea o ripostă hotărîtoare > „per
soanelor iresponsabile și încrezu
te", care fac declarajii pe culoa
rele Congresului pentru a-și crea 
un capital politic în vederea apro
piatelor alegeri.

Declarația sovietică a avut, în 
același timp, efectul unui duș rece 
asupra adepjilor extrem do zeloși 
ai agresiunii împotriva Cubei. 
„Orice invazie în Cuba, recunoaș
te ziarul „New York Times" în 
articolul de fond din 12 septem
brie, și orice blocadă militară, au 
devenit mai riscante ca oricînd".

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
— Corespondentul agenției TASS, 
M. Sagatelian, transmite : „Vizi
ta noastră a fost foarte utilă. Am 
văzut tot ce am dorit și am pri
mit răspunsuri la toate întrebă
rile. In urma vizitei mi-am for
mat o idee mult mai precisă des
pre modul de funcționare a sis
temului sovietic, despre viața și 
munca oamenilor sovietici“, a 
declarat în cadrul unei conferin
țe de presă Stewart Udall, mi
nistrul afacerilor interne al S.U.A.

S. Udall a vorbit în termeni 
elogioși despre actualul nivel de 
dezvoltare a energeticei sovietice 
și, în special, despre amploarea 
construcțiilor de hidrocentrale în 
U.R.S.S. „Rușii desfășoară o ac
tivitate foarte impresionantă în 
acesf domeniu — a spus el. Am 
fost uimit de planurile 
dezvoltare a resurselor 
ce. Să luăm, de pildă, 
trala de la Brafsk, cea

lor de 
energeti- 
hidrocen- 
mai mare

dedin lume. Turbinele construite 
ruși special pentru această cen
trală sînf de două ori mai mari 
decît turbinele noastre’'.

La conferința de presă, S. Udall 
a subliniat că vizita delegației a- 
mericane în Uniunea Sovietică a 
avut drept scop cunoașterea 
energeticei sovietice și stabilirea 
de contacte constructive „cu co
legii noștri ruși". Delegația noas- 

stră, a declarat S. Udall, va 
publica peste 4—6 săptămîni un 
raport despre vizifă, care, va fi, 
cred, interesant penfru poporul 
american. Ca urmare a vizitei, a 
declarat în continuare Udall, am 
stabilit cu conducătorii energeti
cei sovietice relații de încredere 
și respect reciproc. „Consider că 
întrecerea dintre țările noastre 
trebuie să se desfășoare tocmai 
în domenii atîf de folositoare ca 
energetica“.

Răspunzînd la o întrebare des
pre înfîlnirea sa cu N. S. Hruș
ciov, S. Udall a spus că a avut 
„un schimb de păreri foarte in
teresant cu șeful guvernului so
vietic“, „Americanii, a spus 
S. Udall, cunosc deja personali
tatea lui Hrușciov, Eu aș vrea să 
remarc vioiciunea și omenia 
precum și simțul umorului 
care dă dovadă“

V

Aspect parțial al importantului șantier naval Mathias-Thesen din Wismar (R. D. Germană).

Kahla„Aurul alb" din

R. A. U.

cu poporul cuban

CAIRO 12 (Agerpres)., >—• 
Ziarele de seară din Cairo au 
publicat la 11 septembrie de
clarația TASS care 
politica agresivă a 
Unite față de Cuba.„Sprijin întrutotul ția guvernului sovietic, a de
clarat într-o convorbire cu 
un corespondent al agenției 
TASS Mohammed Kamel El- Bendari, președintele Consi
liului național al partizanilor 
păcii din R.A.U. Consider că guvernul sovietic a avertizat la momentul pe cei ce se gresiune.

demască 
Statelordeclara-

cel mai potrivit pregătesc de a-

VIENTIANE 12 (Agerpres), 
— TASS transmite .; Luînd cu-i 
yîntul la 11 septembrie în ca
drul unui miting la Vientiane, 
primul ministru al Laosului, 
prințul Suvanna Fuma, a de
clarat că crearea guvernului 
de coaliție este o mare victo- 
rie a poporului laoțian.

Referindu-se la problema 
ajutorului străin pentru Laos, 
Suvanna Fuma a spus că Lao- 
sul va accepta ajutorul or- 
căreî țări dacă acesta nu va 
fl însoțit de clauze restric
tive.

Suvanna Fuma a 'declarat, 
de asemenea, că Laosul ya 
stabili relații diplomatice cu 
toate țările și în primul rînd 
cu vecinii săi. „Sarcina noas
tră, a spus ei, constă în apli
carea riguroasă a acordurilor 
de la Geneva șl asigurarea 
unității tuturor forțelor în ve
derea construirii în comun a 
țării“,

K n anul 1709, J. F. 
Botlger, fost alchi
mist de curte al 
principelui elector 
al Saxoniei și rege
lui Poloniei August 
al II-lea, a desco

perit în Europa porțelanul — la 
1 000 de ani după chinezi... De 
atunci la poalele muntelui Leu-
chtenburg, în orășelul Kahla din 
regiunea Gera, se produce 
alb“.

Ceea ce era odinioară făbricuța 
rudimentară a unui grup de acțio
nari interesați numai în realizarea 
de dividente, regimul democrat- 
popular a transformat-o în 
brica de porțelan Kahla“, 
mai mare și mai modernă 
Europa, în care lucrează astăzi 
2000 din. cei 10000 de locuitori 
ai vechiului orășel.

Fabrica din Kahla produc» 
astăzi anual 7 000 tone de porțe
lan, care se bucură de o mar» 
căutare nu numai în R.D. Ger-

„aur

„Fa- 
cea 
din

CIUDAD 
(Agerpres). 
ale opiniei 
continuă să-și manifeste soli
daritatea cu eroicul popor cu
ban, care este amenințat cu o 
nouă agresiune a imperialiști
lor americani. Ziarul „Dia“ a 
publicat o declarație a orga
nizației „Mișcarea de eliberare națională“ în care, referin
du-se la pregătirea unei noi a- 
gresiuni împotriva Cubei, chea
mă popoarele latino-americane 
să fie vigilente, întrucît pri
mejdia unei invazii în Cuba 
reprezintă în același timp o 
primejdie serioasă pentru toa
te țările latino-americane, pen
tru suveranitatea lor, pentru 
drepturile lor la autodetermi
nare și pentru rămășițele 
democrației care mai există în 
America Latină.

DE MEXICO 12 
— Cercurile largi 
publice din Mexic

tineretul cuban de solidarita
tea sa deplină, se spune într-o 
telegramă a F.M.T.D. adresată 
lui Fidel Castro.

F.M.T.D. și întregul tineret 
democratic din lume sprijină 
cu căldură revoluția cubană și 
sînt gata să-și mobilizeze toa
te eforturile în sprijinul po
porului cuban și împotriva 
acțiunilor agresive ale impe
rialismului american.

Commonwealthul

împotriva aderării Angliei

Ia Piata

BUDAPESTA 12 (Agerpres). 
Față de repetatele provocări 
care atestă planurile agresive 
ale imperialiștilor americani, 
Federația Mondială a Tinere
tului Democrat, în numele ce
lor 101 milioane de membri ai săi, asigură eroicul popor

SAN SALVADOR 12 (Ager
pres). — Sute de studenți de 
la Universitatea din Salvador 
au demonstrat în fața clădirii 
unde urma să aibă loc festi
vitatea de deschidere a unei 
expoziții nord-americane, scan- 
dînd lozinci în sprijinul Cu
bei. Manifestanții au blocat 
intrările în expoziție și au 
pregătit fructe stricate pentru 
a arunca în ambasadorul 
nord-american, Williams, care 
era așteptat să sosească pen
tru a participa la festivitatea 
de deschidere a expoziției. De 
teama demonstranților amba
sadorul a preferat însă să nu 
iasă pe străzi și să rămînă în 
clădirea ambasadei.

LONDRA 12 (Agerpres). — La 
ședința din după-amiaza zilei de 
marii a conferinței de la Londra 
a primilor miniștri ai țărilor Com
monweal thului, consacrată discu
tării aderării Angliei la Plaja co
mună, au luat cuvintul șefii dele
gațiilor indiei, Ghanei și Austra
liei. Așteptat cu deosebit interes, 
discursul primului ministru al In
diei, Jawaharlal Nehru, s-a carac
terizat printr-un aspru rechizitoriu 
la adresa politicii externe a gu
vernului britanic. Răspunzind pri
mului ministru al Angliei, care cu 
o zi mai înainte afirmase că Piața 
comună ar duce chipurile „la mic
șorarea Încordării internaționale", 
J. Nehru a declarat printre altele : 
„Eu consider că Piața comună nu 
numai că nu contribuie la micșo
rarea Încordării internaționale și 
la reducerea pericolului de război.

ci, dimpotrivă, alimentează 
cordarea Intre răsărit și apus".

După cum anunță coresponden
tul agenției France Presse, șeiul 
delegației ghaneze, Goka, „s-a 
pronunțat cu violență Împotriva 
oricăror legături cu Piața comună". 
La rlndul său, Robert Menzies, 
primul ministru al Australiei, a 
declarat că aderarea Angliei Ia 
Piața comună este considerată de 
guvernul australian ca o soluție 
„inacceptabilă". ,

„Timp de patru ore, dl. Harold 
Macmillan, șeiul delegației brita
nice la conferința primilor mi
niștri al țărilor Commonweal thu
lui, a lost nevoit să asculte opt 
oratori care au criticat sau au con
damnat, uneori chiar cu violență, 
cererea Marii Britanii de a intra 
în Piața comună" — relatează co
respondentul din Londra al agen
ției France Presse, ■

comună
țiescurt

Tineri din Berlinul democrat participă CU entuziasm lă lucrările de 
cpnsfrucție a noilor cartiere de locuințe pentru ^oamenii, muncii.

mană ci și peste hotarele ei. Pro
dusele purtind marca „Kahla“ sînf 
sinonime cu calitate superioară 
și frumusețe, safisfăcînd cele mai 
exigente pretenții ale cumpără
torilor.

Industria ceramică a R.D. Ger
mane folosește în proporție de 
aproape 100 la sută materii pri
me indigene. In ultimii zece ani 
ea și-a mărit producția cu aproa
pe 200 la sută. In 1961, fabricile 
de porțelan au produs 17 003 
tone de vase și veselă din por
țelan, iar în 1962 această cifră 
va fi depășită cu 1681 de tone.

Fabrica de porțelan din Kahla 
s-a dezvoltat și continuă să se 
dezvolte an de an. In prezent 
sînf în curs de consfrucție noi 
hale de producfne.

Acest obiectiv Industrial cu
prinde, printre altele, hala princi
pală de producție care, cu cele 
16 secții ale ei, ocupă o *upra-< 
față de 20 000 m patrațl. Toate 
operațiunile de transport sînt me
canizate, cu ajutorul benzilor ru
lante șl elevatoarelor. Instalațiile 
automate înlocuiesc munca oame
nilor, Iar camerei» de uscare de 
la locul de muncă economisesc 
orice transport al produselor bru
te. Brațele metalice, 
materialele la locul

care educ
Șlnecesar

GAGRA. — Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov l-a primit 
la 12 septembrie pe Ahmed 
El Sukeiry, ministru de stat, 
reprezentantul permanent al 
O.N.U. al Arabiei Saudite, eu 
care a avut o convorbire căl
duroasă și prietenească.

MOSCOVA. — La 12 sep
tembrie și-a încheiat lucrările 
Simpozionul internațional con
sacrat problemelor învăță- 
mîntului tehnio superior și 
umanistic care a avut loo la 
Moscova.

în secția pentru învățămân
tul științific și tehnologic, șe-

ȘEDINȚA CONDUCERII ORGANIZAȚIEI UNIUNII 
TINERETULUI LIBER GERMAN DIN BERLINUL 

OCCIDENTAL

și înțelegere reciprocă“

Sarcina noastră — mobilizarea tineretului

Aspect din cursul desfășurării unei manifestații • tineretului vesf-german pentru pace, pentru dezar
mare generală ți totală. Pe pancartele clin .fotografia de mai sus, scrie în mai multe limbi străine : 

„Să fie interzise armele atomic», noi vrem să trăim în pac» 1“

Berlinul occidental a 
avut Ioc o ședință a con
ducerii organizației Uniu

nii tineretului liber german din 
Berlinul occidental. După cum 
scrie ziarul „Junge Welt”, Ger- 
hard Stolle, prim-secretar al or
ganizației, în raportul său con
sacrat rezultatelor Festivalului 
Mondial al Tineretului ți Stu
denților de la Helsinki, a subli
niat că participanții la festival 
au sprijinit în unanimitate punc
tul de vedere potrivit căruia 
Berlinul occidental trebuie să 
primească un nou statut. Tinere
tul din numeroase țări, a arătat 
G. Stolle, consideră ca ți noi că

este necesar să so normalizeze 
neîntîrziat situația din Berlinul 
occidental pe baza încheierii 
tratatului de pace german. Sar
cina organizației noastre, a sub
liniat raportorul, este de a mo
biliza toate forțele tineretului în 
lupta pentru încetarea politicii 
de „oraț de front”, pentru o 
litică de pace ți înțelegere 
ciprocă.

într-o rezoluție adoptată
unanimitate, sînt trasate i măsu
rile în vederea realizării unită
ții de acțiune a tineretului yest- 
berlinex pentru pace, împotriva 
primejdiei unui nou război.

po-
re-

Tn

cupfoarele-funel de eîfe 75 metri 
lungime sînt dirijate automat din 
cabina de comandă. Vechile 
(oare circulare, încălzite cu 
bune, au devenit de mult 
cronice, piese de muzeu, 
cele șase cuptoare-tunej ele 

se realizează 
1 400 de gra- 
cu 2 000 tone 
mult pe an 
21 cuptoare 
fabrică.

tineri

cup- 
căr- 
ena- 
Prin 
noii

fabrici în care 
o temperatură de 
de, trec automat 
de porțelan mai 
decît în cele 
existent» înainta în

Lucrătorii din Kahla, tineri și 
bătrîni, sînt mîndri de fabrica lor. 
Cu faja luminoasă ei vorbesc 
despre munca lor, despre clubul 
lor, despre vestiarele, sălile de 
dușuri, instalațiile de purificare a 
aerului, care-i feresc, la fiecare 
loc de muncă de boala ce odi
nioară îi măcina pe muncitori — 
silicoze, în secțiile de prelucrare 
brută există un complex de 
Instalații da aerisire șl filtrare a 
prafului fin de porțelan, car» In 
fiecare oră primenește de cîteva 
ori aerul.

Vila fostului proprietar al fabri
cii a fost transformată într-o po
liclinică pentru muncitori, unde 
medici specialiști veghează în 
permanentă asupra sănătății tu
turor celor car» lucrează în fa
brica Kahla.

lin nou tip de hidrocentrală
In regluned 'Gera 

este în curs de con
strucție hidrocentrala 
de acumulare prin 
pompare „Hohenwar- 
te". In 1956, , păduri 
dese de brazi mai a- 
copereau panta mun
telui șl valea Hohen- 
watle, acolo unde în 
anul viitor turbine u- 
riașe vor produce pri
ma cantitate 
gie electrică

da ener- 
destinată

fA'

republicane. Inrețelei
perioadele de consum 
redus de energie elec
trică, 
Saale 
printr-o conductă care 
urcă panta muntelui 
plnă in vlrl, intr-un 
rezervor uriaș de 3,1 
milioane metri cubi. 
In perioadele de virt 
ale consumului de e- 
nergie electrică, cind 
sa produce o scădere

apa iluviului 
va Ii pompată

a intensității șl o su
prasolicitare a centra
lelor, ventilele rezer
vorului vor ii deschi
se, iar apa din rezer
vor se va rostogoli pe 
aceeași cale în adln- 
cimi, pentru a im
pulsiona turbinele. In 
1965, hidrocentrala cu 
acumulare prin pom
pare va furniza rețe
lei republicane 320.000 
kW,

În orele de odihnăDupă orale ’de 
muncă, tine
retul din capi

tala R.D. Germane își 
petrece cu folos 
timpul liber în cele 76 
de cluburi amenajate 
la Berlin, Cel mai 
mare și în același 
timp cel mai îndrăgit

de tinerii berlinezl 
este Clubul central 
al tineretului și spor
tivilor din Aleea Karl 
Marx. Tn fiecare zi, 
sute de tineri se în- 
fîlnesc în acesf club, 
cel mai mare club al 
tineretului din R.D, 
Germană,

O »cfivifafe susți
nută se desfășoară 
zilnic și la „Casa ti
nerelor talente“, unde 
funcționează cercuri 
’de artă dramatică, 
muzică, pictură, sculp
tură, recitări, dansuri 
și multa altele,

S PE SCURT
ful delegației R.P.R., prof. 
Ștefan Bălan, a prezentat un 
raport despre „Perfecționarea 
cadrelor științifice, a ingineri
lor și a cadrelor didactice“, 
în aceeași secție a luat cuvîn- 
tul prof. Corneliu Penescu, 
prorector al Institutului poli
tehnic din București, referin- 
du-se la planurile și progra
mele din învățămintul supe
rior și tehnic, și îndeosebi, la 
problemele predării fizicii. în 
ceaialtă secție a simpozionului 
— Educația prin științele so
ciale și istorice — a prezentat 
un raport acad. prof. Andrei 
Oțetea cu privire la „Legătu
ra dintre învățămintul teore
tic și învățămintul prac
tic". De asemenea, în cadrul 
simpozionului a mai luat cu- 
vîntul Virgil Soptereanu, lec
tor universitar, care s-a refe
rit la predarea științelor so
ciale și a limbilor străine în 
învățămintul superior. Ra
poartele și intervențiile repre
zentanților R. P. Romîne au 
trezit un viu interes în rîndul 
participanților la simpozion.

NEW YORK. — Guvernul 
Statelor Unite a început la 11 
septembrie o nouă serie de 
acțiuni de persecutare a a- 
mcricanilor progresiști în baza 
legii McCarran, care este a- 
preciată de specialiștii în do
meniul dreptului ca cea mai 
drastică lege care a existat 
vreodată în Statele Unite.

PARIS. — Ansamblul fol
cloric romîn, care participă la 
cel de-al X-lea Festival In
ternațional de la Lille (Fran
ța), după ce a debutat cu suc
ces Ia gala de deschidere a 
festivalului a prezentat o se
rie de spectacole în fața pu
blicului francez. Spectacolul 
dat de ansamblu în sala tea
trului din orașul Arres, a fost 
îndelung aplaudat. In sala 
sporturilor din orașul 
cca 1500 de spectatori au 
ționat din nou pe tinerii 
tri dansatori și cîntăreți.

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
TASS transmite : La 10 sep
tembrie, în cadrul Expoziției 
realizărilor economiei națio
nale a U.R.S.S. s-a deschis o 
conferință internațională de a- 
picultură. La conferință iau 
parte apicultori din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, Romînia, Unga
ria și U.R.S.S., precum și in
vitați din Anglia și Franța.

PNOM PENH. — Prințul 
Norodom Sianuk a declarat la 
11 septembrie în cadrul unei 
conferințe de presă că dacă 
Vietnamul de sud va săvîrși 
încă o dată un act de agresi
une împotriva 
rupe relațiile 
agresorii.

Cambodgiei va 
diplomatice cu

Lille, 
i ova- 

noș-
La 11 sep-

CIUDAD DE MEXICO. — 
Din primele zile ale lunii au
gust, în regiunile de nord și 
nord-est ale Mexicului se 
registrează călduri neobișnui
te. Temperatura medie a va
riat între 47 și 5b grade la 
umbră. După cum anunță zia
rul „Excelsior", potrivit date
lor oficiale, numai în provin
cia Mexicali au murit în luna 
august din cauza căldurii 125 
de oameni. La spitalul din Me
xicali sînt transportate zilnic 
în medie 30 de persoane cu 
lnsolație.

în-

MOSCOVA. — Pilotul 
monaut Pavel Popovici 
fectuat în timpul zborului o 
experiență cu aparatul de fil
mat „Konvas". întoreînd apa
ratul cu obiectivul spre el, 
l-a declanșat și l-a împins u- 
șor spre un colț îndepărtat. 
„Konvas" a început să plu
tească lin prin cabina navei 
fără să-I scape din obiectiv pe 
cosmonaut. Ziarul „Izvestia" 
a publicat la 11 septembrie a- 
ceastă fotografie a cărei „naș
tere" se datorește impondera
bilității. In fotografie se văd 
clar fața cosmonautului și sti
loul care planează în aer.

cos- 
a e-

MOSCOVA.
tembrie s-a deschis comunica
ția aeriană regulată pe noua 
linie Moscova—Belgrad—Ra
bat—Conakry—Acera. Pe noua 
linie „IL-18“ va efectua cîte 
o cursă pe săptămină. Aceasta 
este a 25-a linie internaționa
lă pe care circulă avioane ale 
flotei aeriene civile a U.R.S.S.

PARIS. — După cum rela
tează directorul ziarului „L’Hu
manité", Etienne Fajon, la 
sărbătoarea ziarului „L’Huma
nité", care a avut Ioc în zilele 
de 8 și 9 septembrie, au luat 
parte 500 000 de persoane. 
Sărbătoarea acestui ziar prole
tar, organ central al Partidu
lui Comunist Francez, a fost 
o puternică manifestare de 
masă a Franței contempora
ne. Ea a fost o admirabilă 
mărturie a încrederii față de 
partidul comunist și față de 
ziarul său.
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