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LA ORDINEA ZILEI:
ÎNSÂMtNȚĂRILE DE TOAMNA

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Recomandările Consiliului Superior al Agriculturii
Au început însămînțările de 

toamnă. Primele suprafețe au 
fost semănate cu grîu în re
giunile din nordul țării, unde 
condițiile climatice impun ca 
această lucrare să se facă mai 
timpuriu decît în cele sudice, 
în celelalte regiuni se seamănă 
plante de nutreț.

Peste cîteva zile semănatul 
griului se va desfășura din 
plin în întreaga țară. In toam
na aceasta se prevede să se 
însămînțeze circa 3 500 000 ha, 
din care 3 100 000 ha cu grîu 
și secară.

Condițiile de executare a în- 
sămințărilor de toamnă sînt 
mult îmbunătățite față de a- 
nul trecut. Tractoarele și ma
șinile agricole au fost din 
vreme revizuite și puse în 
stare de funcționare, iar un!-

tățile agricole socialiste au pri
mit în acest an încă 7 500 trac
toare, 2 400 de semănători și 
alte utilaje. Sînt astfel posibi
lități ca suprafața destinată 
culturii griului să fie însămîn
țată cu mașinile.

Au fost asigurate semințele 
necesare din soiurile cele mai 
corespunzătoare în fiecare re
giune. Gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile colective 
au ales pentru cultura griului 
terenuri după bune plante 
premergătoare, îngrășate și 
bine întreținute. De asemenea, 
cu sprijinul inginerilor agro
nomi, au stabilit epocile și 
densitatea optimă de insămîn- 
țare pentru fiecare soi în 
parte, precum și adincimea de 
semănat.

In toate regiunile țării au a-

vut loc consfătuiri privind cul
tura griului, cu prilejul cărora 
s-au făcut cunoscute expe
riența dobîndită în aplicarea 
celor mai bune metode agro- 
tehnice, precum și rezultatele 
institutelor de cercetări știin
țifice.

Din datele Consiliului supe
rior al agriculturii rezultă că 
pînă la 20 septembrie au fost 
executate lucrări de pregătire 
a solului pe aproximativ 
1200 000 ha, ceea ce repre
zintă 35 la sută din suprafața 
ce urmează să fie însămînțată. 
In regiunile Dobrogea, Galați, 
și București, unde unitățile a- 
gricole au organizat recoltările 
de toamnă, iu primul rînd pe 
terenurile destinate însămîn- 
țărilor, și folosesc din 
mijloacele mecanizate la

plin 
ară-

Cuvîntul hotărîtor
îl are agrotehnica!

m vizifaf de curînd 
două gospodării a- 
gricole colective ve
cine din regiunea 
Dobrogea : G.A.C. 
din comuna Valul 
Traian și G.A.C. din

comuna Valea Seacă. Deși anul 
acesta a fost secetă colectiviștii 
de la Valul Traian au reușit să ob
țină de pe cele 570 de hectare 

producție 
la hectar.

semănafe cu grîu o 
medie de 2 272 de kg 
In aceleași condiții de 
climă și sol, cei de la 
Valea Seacă au obținut 
numai 1 681 de kg în 
medie la hectar de 
pe suprafața de 740 
de hectare. O dife
rență de 591 de kg grîu 
în medie la hectar.

Care este explicația 
acestei diferențe ?

lată ce ne-au povestit 
viștii din Valul Traian.

Toamna, înainte de însămînțări, 
s-a procedat la alegerea terenu
lui care avea să fie însămînțat 
cu grîu. S-a ținut seama ca acest 
teren să fie în special cel pe care 
se cultivase plante bune premer
gătoare pentru grîu : mazăre, bor- 
ceag, porumb siloz și porumb 
boabe. Pe o parte din suprafața

care avea să fie însămînfată cu 
grîu și pe care se cultivase floa- 
rea-soarelui s-au împrăștiat îngră
șăminte chimice pentru ridicarea 
fertilității solului.

Apoi s-a trecut la pregătirea 
patului germinativ. Aceasta a
fost una din lucrările căreia co
lectiviștii de la Valul Traian i-au
dat o mare importan|ă. In acest 
sens imediat după recoltare, ei
au arat cu scormonitorul la o a- 
dîncime de peste 30 de cm. Pe

șurile necesare de asigurare se-a 
minfei. Gospodăria își prevăzuse 
cu un an mat înainte loturi semin- 
cere cu grîu din soiuri de mare 
productivitate. ingrășase special 
aceste loturi, plivise lanurile la 
timp și le recoltase în faza de 
coacere deplină. Așa că, toamna, 
cînd au fost trimise probe la labo
rator pentru încercarea puterii de 
germinație, 
foarte

turi, lucrările de pregătire a 
solului au fost efectuate în 
proporție de peste 50 la sută. 
O dată cu arăturile au fost în
corporate sub brazdă peste 
3 000 000 de tone de îngrășă
minte naturale.

A fost condiționată cea mai 
mare parte din sămînța nece
sară. In gospodăriile agricole 
de stat această lucrare a luat 
sfîrșit, iar în gospodăriile a- 
gricole colective se continuă 
schimbul semințelor necores
punzătoare cu semințe valo
roase. A început tratarea se
mințelor cu antimălurice.

Consiliul superior al agricul
turii recomandă să se gră
bească arăturile și să se ter
mine în cel mai scurt timp 
condiționarea semințelor. Atît 
lucrările de pregătire a solu
lui, cît și semănatul, să se 
facă în toate gospodăriile po
trivit indicațiilor institutelor 
de cercetări agricole, precum 
și ale consfătuirilor regionale 
privind agrotehnica culturii 
griului. în acest scop, ingine
rii agronomi și conducerile 
G.A.S., S.M.T., și G.A.C. să ur
mărească permanent ca să se 
execute lucrări de calitate și 
la un nivel agrotehnic superior, 
pentru a se asigura recolte 
sporite în anul viitor.

cînteia
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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TELEGRAMĂ
Tovarășului ION GTIEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Roniine

București
Dragă tovarășe Maurer !
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii So

vietice și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. vă felicită din toată 
inima cu prilejul împlinirii a 60 de ani și vă adresează dv., 
fiu credincios al poporului romin, eminent om de stat și mili
tant politic al Republicii Populare Romîne, un sincer salut 
frățesc.

Oamenii sovietici vă cunosc ca pe un prieten, devotat al 
Uniunii Sovietice, ca pe un luptător pentru dezvoltarea multi
laterală și întărirea colaborării frățești dintre țările noastre.

Vă urăm, tovarășe Maurer, multă sănătate, ani îndelungați 
de viață și activitate rodnică pentru binele construcției so
cialismului în Republica Populară Romînă, pentru întărirea 
continuă a prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRII
AL PARTIDULUI COMUNIST AL U.R.S.S.

AL UNIUNII SOVIETICE
22 septembrie, 1962.

PRODUCȚIILE MARI
POT DEVENI

PRODUCȚII OBIȘNUITE
colecti- suprafețele cu bolovani mari tre

ceau cu tăvălugul greu, apoi dă
deau de 2—3 ori cu polidiscurile, 
iar pe anumite suprafețe se fă
cea și cîte o lucrare cu grapa 
reglabilă pentru uniformizarea 
renului. Astfel toate tarlalele 
veneau o adevărată grădină.

Nu mai frebuia decîf să 
freacă la însămînțare. Penfru asfa 
însă se luaseră încă din timp mă-

fe- 
de-

se

■

'ni

în turneul internațional de volei, formația masculină a fării noastre 
a reușit să cucerească locul I. In fotografie : o fază din ultima în- 
tîlnire, în care echipa noastră a învins reprezentativa R. P. Bulgaria 

cu scorul de 3—0 (10, 5, 9)

Muncitor
Marți 25 septembrie 1962

CU PLANUL PE 9 LUN8
ÎNDEPLINIT

Muncitorii Combi
natului industriei lo
cale din Timișoara 
au îndeplinit planul 
pe primele nouă luni 
ale acestui an cu 9 
zile înainte de ter
men. In acest timp 
muncitorii de aici au 
livrat comerțului noi 
tipuri de mobilă și

DEVA (de la cores
pondentul nostru). Fa
brica de aglomerate 
de pe lingă Combina
tul siderurgic Hune
doara și-a realizat în 
ziua de 22 septem
brie a.c., adică cu 8 
zile mai devreme, 
sarcinile planului de

alte produse de uz 
casnic. Totodată, prin 
mai buna valorifica
re a materiilor pri
me, ei au reușit să 
reducă prețul de cost 
și să realizeze eco
nomii în valoare de 
800 000 lei peste sar
cinile planificate.

Combinatul indu-
* * 

producție pe primele 
♦rei trimestre ale anu
lui curent. Colectivul 
acestei fabrici a tri
mis furnalelor peste 
sarcinile de plan, de 
la începutul anului și 
pînă în prezent, o 
cantitate de minereu 
aglomerat din care se

striei locale din Ti
mișoara este cea de-a 
10-a întreprindere 
din regiunea Banat 
care și-a îndeplinit 
da pe acum planul 
producției globale și 
marfă pe primele trei 
trimestre ale anului.

(Agerpres)

elabora 1 î 760 
de fontă. In ace- 
timp aglomerafo- 
au asigurat mine-

pof 
tone 
lași 
riști! 
reului un conținut de 
metal cu aproape 2 
la sută mai mare de- 
cît în aceeași perioadă 
a anului 1961.

rezultatele au fost 
bune. înainte de însămîn- 

țare această sămînță a 
fost tratată cu substanțe 
antimălurice și cu „al- 
drin“, un foarte bun 
insecticid. Ceea ce tre
buie subliniat este fap
tul că tratarea semințe
lor s-a făcut uniform 
numai cu podzolatorul 
și nu cu lopata, cum 
mai obișnuia cu ani 
urmă.
a lucra pe mașini 

semănatului au fost 
cei mai buni colectiviști 
cei cu o experiență de 2—3 
această lucrare. Și aici, cît

Pentru 
timpul 
struiți 
dintre 
ani în 
și la transporful seminței pe cîmp, 
tinerii colectiviști, mobilizați de 
organizația de bază U.T.M. au dat 
un ajutor prețios.

S-a ales apoi cel mai bun timp 
de însămînțare (25 septembrie) 
țjnînd cont de condițiile locale de 
climă și sol și, odată începute, lu
crările au confinuaf cu ritmicifafe 
pînă la terminarea lor.

La semănat s-a ținut cont să se 
regleze semăinătoriie de la o tarla 
la alfa în funcție de ferfilifate și 
totodată în funcție de soiul de 
grîu care se însămînța. Asta pen
tru ca să se asigure o densitate 
normală de plante la hectar.

Imediat după însămînțare s-a 
aplicat o lucrare cu făvălugul 
urmat de grapa de mărăcini. 
Lucrarea aceasta a avut o mare 
importanță. Tăvăllugitul a făcut 
ca boabele de grîu să adere mai 
bine la sol iar grapa de mărăcini

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. a lil a)

(Agerpres)

astea se săvîrșesc

Lotul de piese la care a lucrat strungarul Vasile Mardare (dreapta) de la Uzina mecanică din 
Galați a primit din partea controlorului de calitate Virgil Popa calificativul „foarte bine“. E și firesc. 
Tînărul strungar este cunoscut în secție drept un muncitor sîrguincios, preocupat de ridicarea con

tinuă a nivelului său profesional. Și aceasta se concretizează în calitatea bună a pieselor.
Foto : I. CUCU

uminică, în pădurea Pustnicul s-a 
desfășurat sub privirea unor mari mul
țimi de oameni, de dimineață și pînă 
spre miezul nopții, un uriaș fluviu de 
cîntece, dansuri, podoabe străluci
toare ale portului național.

A avut loc cel de-al treilea festival
al cîntecuiui, jocului și portului popular din re
giunea București. S-au întrecut în frumusețe 
peste cinci mii de artiști amatori din satele și ra
ioanele regiunii și alte multe mii de oameni ve- 
niți din toată regiunea și din București s-au des
fătat privind.

Acest festival în mijlocul pădurii ușor colorită 
de toamnă a fost ca o sinteză a frumuseții ano
timpurilor, ca o sinteză a tuturor frumuseților 
cîmpurilor și ca o sinteză a tuturor frumuseților 
artei acestor mii de 
culesurilor bogate.

Toți acei care au 
cîntece, voci înalte, 
stăruie în privirile lor mări revărsări de culori

artiști. Un cules al tuturor

fost acolo mai au în auz 
unduioase și limpezi, mai

Traian Coșovei

strălucitoare, valuri de flori vii și de aur, ritmuri 
nesfîrșite — ceva de sărbătoare mare, de bucurie; 
ceva înalt, luminos și greu de uitat.

De ce tresărim oare, cu ce ne întîlnim de tre-

Cei de-al lll-lea Festiva! 
al cîntecuiui, jocului și portului 
popular din regiunea București

sărim tulburați și plini de bucurie, cînd vedem 
o manifestație de artă populară ? Este ca și cum 
o perdea de borangic se dă la o parte și ne tre
zim în fața unor comori și a unor forțe foarte 
mari și foarte dragi,' și cunoscute, și ale noastre 
— ne întîlnim cu geniul creator de frumos al 
poporului și această întîlnire este tulburătoare.

Toate
fârâ surle și tobe și cozi de păun... 
Nimic mai firesc
decît aceste fleacuri ieșite din comun 
aceste farmece pămîntene : 
gerul electric, 
blana de fum, 
panglica plină de melodii 
și cîte alte minunății 
cotidiene, 
dăruite de toți — tuturor ! 
Meșterul vrăjitor 
bucuros mai de grabă 
de-o mină de ajutor, 
vorba ceea, 
își vede de treabă 
în abataj 
înspre Casiopeea...
N-are vreme 
să facă tapaj 
pe asemenea teme :

Despre mine“
Despre cugetul meu"
Despre mărețele mele isprăvi' 

Dacă i-ai spune : Hai, frățioare 
să te ridic — prietenește — în slăvi 
cu helicopterul frazelor sclipitoare ; 
măcar cinci minute pe zi I 
— evident, s-ar cruci, 
neputînd să priceapă 
ce rost 
fiindcă 
codrul, 
fiindcă 
șoimul — că zboară..

are să lauzi izvorul 
dă apă, 
fremătătorul, 
freamătă, bunăoară

Magazine universale
moderne

Pseudo-civilizația capitalistă a intimidat spiri
tul creator, geniul popular, atacîndu-l ca o mă- 
lură,' copleșindu-l, încercînd să-l îngroape.

Socialismul intervine ocrotitor, iubitor. Ceea ce 
este gingaș, delicat și sfios și curat, ca floarea 
grădinilor ; ceea ce plăsmuiește în adine ca visul 
și , ca dragostea, se apropie, iese la iveală, ca iz
vorul, iar izvoarele se unesc și prind mai multă 
viață și strălucesc, așa cum au strălucit ieri, prin
tre stejarii auriți din pădurea Pustnicul.

Locul era bine ales, era un loc minunat — panta 
unui delușor era transformată în amfiteatru : în 
fața acestui amfiteatru era scena mare, cu un 
fundal de decoruri naționale și de steaguri — iar 
scena venea pe un fundal mult mai mare : lacul, 
stufăriile roșcate și tot ce se vedea dincolo de 
lac, cîmpul, porumburile, totul cuprins de un 
braț al pădurii. Dar aș fi vrut ca un asemenea 
festival ' să ' se desfășoare într-o cîmpie imensă,

• (Continuare în pag. a Ill-a)

it Formații de coruri, orchestre și dansuri pe scenă Foto: N. STELORIAN

Hunedoara
In satele regiunii Hunedoara 

s-au construit și dat de curînd 
în folosință 15 magazine uni
versale și mixte. Alte 2 maga
zine universale cu etaj se clă
desc la Teiuș și Certej. Re
țeaua comerțului cooperatist 
a crescut anul acesta în re
giune cu 26 unități de desfa
cere, ajungînd astfel la 895 
unități. Concomitent cu lărgi
rea rețelei s-a asigurat o mai 
bună aprovizionare cu mărfuri 
industriale și alimentare. In 
primele 8 luni ale anului s-au 
desfăcut populației prin uni
tățile cooperației de consum
mărfuri în valoare de peste 
549 000 000 lei, cu aproape 14 
la sută mai mult decît în a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut.

(Agerpres)

Citiți
pag. a il-a :

Nici un leu 
risipit, 

fiecare' leu 
fructificat!
Ce posibilități stau 

la îndemîna tinerilor 
din industria textilă 

pentru a spori 
economiile



r
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NI Et UN TEU RISIPIT 
ETE BARE LEU FRUCTIFICAI'

Ce posibilități stau la îndemina tinerilor din industria textilă pentru a spori economiile

i
ill n activitatea fiecărei Întreprinderi există un indice — cel mai sintetic

iffiBlII — al îndeplinirii sarcinilor: prețul de cost. In acesta se concreti-

1 zeazâ în cele din urmă, cantitatea și calitatea muncii fiecărui om, grija
iWWilii pentru materia primă și materialele auxiliare, nivelul tehnic al între

prinderii, gradul de pregătire profesională etc. Reducerea prețului de cost în
seamnă economii: economiile — acumulări suplimentare, iar acestea înseam
nă un nivel de trai mai ridicat pentru întreaga populație. Iată de ce alături de 
calitatea produselor, economiile reprezintă o problemă foarte importantă pen

tru fiecare colectiv de muncă, un obiectiv principal în întrecerea socialistă. 
Pentru a veni în sprijinul tinerilor care lucrează în întreprinderile indus
triei bumbacului, brigada „Scînteii tineretului" formată din inginerii ETY 
ENESCU, LUCIA PAPIA și VASILE IORDĂNESCU de la Ministerul Industriei 
Ușoare au vizitat patru mari întreprinderi textile din Capitală. Specialiștii au 
vizitat fiecare secție, fiecare atelier, s-au sfătuit cu conducerile tehnico-adminis- 
trative, cu membri ai comitetelor U.T.M., au discutat cu numeroși tineri. Pu
blicăm în această pagină observațiile lor. <

Prima vizită am făcuf-o la întreprinderea 
pentru industria bumbacului — secjia filatură. 
Ne-au impresionat ordinea și curăfenia din 
secfie. Mașinile funcfionau fără întrerupere, mii 
de bobine se nășteau sub ochii atenfi ai mun
citoarelor, pneumafilele instalate la ringuri, nu 
lăsau să se irosească nici un gram de bumbac. 
Sute de kilograme de fire luau drumul prepara- 
fiei, al fesătoriei. La filatura I.I.B., care în pri
mele opt luni a objinut cele mai bune rezul
tate pe întreg sectorul, planul de producfie a 
fost realizat în proporfie de 103,3 la sută, in
dicele de calitate a fost îmbunătățit cu un pro
cent față de cel planificat, s-au realizat în
semnate economii, lată un singur exemplu: la 
începutul anului, muncitorii s-au angajat să 
economisească 12 800 kg de bumbac puf. Nu
mai în 8 luni ei au economisit 14 000 kg. 
Explicația constă în aceea că la secția filatură 
a acestei întreprinderi se desfășoară de multă 
vreme o activitate permanentă în vederea e- 
ducării spiritului gospodăresc al muncitorilor, 
în secție există o comisie pentru descoperirea 
și valorificarea rezervelor interne formată din 
cei mai buni muncitori și maiștri. Pe cîțiva 
dintre ei i-am găsit sfăfuindu-se în biroul șe
fului de secfie.

— Calculam tocmai economiile realizate la

materialele auxiliare, ne-au pus în temă Eu- 
fimia Ghițescu și Ion Nan, membri ai acestei 
comisii. Deocamdată 26 000 lei.

Suma nu e deloc mică, și tocmai de aceea 
merită să subliniem faptul că ea a fost obți
nută din economisirea unor piese care au va
loare redusă (între 1 leu și Cîțiva lei). Meri
tul muncitorilor este că au strîns și păstrat a- 
ceste sume, neglijabile la prima vedere. Asta 
înseamnă a fi bun gospodar.

Dacă mai în toate secțiile vizitate am aflat 
rezultate foarte frumoase obținute de mun
citori în realizarea de economii, ca urmare 
a grijii de gospodar cu care lucrează, tre
buie să spunem că am întîlnit și exemple 
de alt fel. Să ne oprim puțin la acestea.

In vreme ce eram în filatura întreprinde
rii „Răscoala din 1907“ ne-a reținut atenția 
următorul fapt. O muncitoare a aruncat un 
șpul pe care se aflau 10—20 metri de fir.

— De ce nu-l folosești pînă la capăt? Mun
citoarea a dat din umeri. Da, e mai comod să 
înceapă unul nou. Dar dacă toți muncitorii de 
aici ar proceda astfel s-ar pierde zilnic fire 
din care s-ar putea lucra circa 50 de metri 
țesături. Firește, nu toți tinerii procedează ast
fel, dar este clar că prin folosirea șpulurilor 

G O ; P O
cu material, pînă la capăt se pot obține însem
nate economii.

La secția fesătorie a întreprinderii „Răs
coala din 1907” ne-a surprins următorul fapt. 
La un moment dat lipsea un fir de urzeală. Țe- 
săfoarea l-a completat cu unul dintr-o feavă 
instalată deasupra războiului. După o vreme 
însă firul a reapărut, dar muncitoarea nu s-a 
mai grăbit să-l lege. Ce să-l mai treacă prin 
ițe? Las-că nu-i mare pagubă I Așa gîndea ea, 
și firul din urzeală se deșira în van, în vre
me ce se consuma altul de pe feavă. Din pă
cate și alfi tineri, din alte întreprinderi, mai 
au acest obicei.

Spiritul gospodăresc este un element asu
pra căruia vrem să insistăm în mod deosebit. 
Dar mai întîi să povestim un caz. Cînd s-au 
introdus la I.I.B.-A. pneumafilele la ringuri s-a 
înlăturat un mare neajuns. Firele rupte nu se 
mai înfășoară pe anumite piese ale mașinilor, 
nu mai agafă alte fire. Munca filatoarelor 
este mulf ușurată. Firesc deci, era să se re
ducă deșeurile. lată însă că, în loc să se în- 
fîmple acest lucru, cantitatea de deșeuri a 
crescut. Cauza? Linele muncitoare au înțeles 
greșit avantajele pneumafilului: „De ce să mă 
mai grăbesc să leg firele? spuneau ele. Bum
bacul e recuperat automat", Și nu se mai gră

beau să lege firul rupt. Problema a fost pusă 
în discuția întregului colectiv, această atitudi
ne a fost discutată și în adunările organizației 
U.T.M. lată de ce s-au stabilit norme de de
șeuri pe mașini, și s-a introdus cîntărirea lor 
zilnică, pentru ca fiecare muncitor să aibă în 
față o oglindă fidelă a propriei munci. Bum
bacul este într-adevăr, recuperat. Dar el tre
buia introdus din nou în procesul de produc
ție, trecut din nou prin mașini prin care mai 
trecuse, supus unor operații pentru care se 
cheltuiseră deja bani. Să mai cheltuim acești 
bani încă o dată ? Așa s-a discutat cu munci
torii. Și iată că, treptat, deșeurile au început 
să se reducă. De atunci Maria Miu, de 
exemplu, a redus lunar deșeurile cu 1,50 kg, 
Lucreția Crăciun cu aproape 3 kg. Poate că 
aceste cantități nu sînt prea mari, dar econo
misirea bumbacului, gram cu gram, înseamnă 
anual mii de lei. #

Am vrea să amintim tinerilor — deși ei 
știu, firește, că utilajul reprezintă o mare po
sibilitate de a realiza economii. O mașină prost 
întreținută înseamnă cheltuieli suplimentare 
cu reparația ei. O mașină prost unsă înseamnă 
fire sau țesături pătate, deci pierderi. Ne-au 
impresionat mașinile de la întreprinderea 
„Răscoala din 1907". Străluceau de curățenie. 

Recomandăm tuturor întreprinderilor să organi
zeze echipe, așa cum sînt aici, care să studie
ze în permanență starea utilajului, felul cum 
este el folosit, calitatea reparațiilor.

Un alt izvor de economii îl reprezintă ma
terialele auxiliare. Tineretul poate ajuta mult 
conducerile întreprinderilor să înlocuiască a- 
semenea materiale cu altele mai ieftine. La 
Uzinele „7 Noiembrie" cănile de carde uzate 
sînt recondiționate cu ajutorul unui guler de 
material plastic. Efectul? Căni redate produc
ției, materialul plastic asigură o derulare bună 
a benzi'. Propunem să se studieze și să se ge
neralizeze această practică în toate întreprin
derile textile.

Ordinea și curățenia sînt două elemente in
dispensabile pentru realizarea de cît mai mul
te economii. In general, tinerii manifestă răs
pundere pentru ordine și curățenie. Dar așa 
cum am văzut mai sînt încă tineri care se 
comportă neglijent în muncă. Socotim deci 
necesar ca în fiecare întreprindere a sectoru
lui nostru să se aplice, la condițiile specifice, 
inițiativa tinerilor de la Uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu“ din Capitală, mijloc foarte important 
pentru dezvoltarea la tineri a răspunderii pen
tru „marca fabricii”, pentru gospodărirea ma
teriei prime și a materialelor auxiliara.

TINERE FRUNTAȘE 
ÎN REALIZAREA 

UE ECONOMII

CĂPRIORU FLORICA,
(esăloare la Întreprinderea „Răscoala din 1907*

La filatura Uzinelor textile „7 Noiem
brie“ a început ora schimbului II, dar 
iată că una dintre mașini stă: Petra 
Mocanu iar întârzie. Și se știe că un sin
gur minut pierdut înseamnă o producție 
de fire mai mică. Sau la secția țesăto
rie. iată o muncitoare se necăjește cu 
sulul de urzeală. Abia se descurcă între 
zeci de fire încurcate.

— Uf, ce mă fac acum ?
Am intrat în vorbă cu dînsa.
— Priviți și dumneavoastră ce sul de 

urzeală ne trimite preparația. Pierderi se
rioase se înregistrează din pricina ben- 

,*-zilor urzite îri plus'. Ion Moldoveanu, a- 
pretorul, a lucrat de mântuială, n-a res
pectat indicațiile tehnologice și uite ce a 
ieșit. Trebuia să termin sulul pe 13 sep
tembrie, azi e 19 și cine știe cît o să mai 
treacă pînă am să reușesc să-i dau de 
cap. Deocamdată sînt cu mulți metri de 
țesături în urmă la acest război.

In amîndouă cazurile amintite e vorba 
de unul și același lucru: de indisciplină 
în producție, fie că ea se manifestă prin 
întîrzieri, fie prin nenespectarea proce
sului tehnologic. In ambele cazuri se ri
sipește o însemnată cantitate de fire.

Respectarea disciplinei începe cu pre
zența la lucru. Fiecare minut e prețios. 
Pentru a înțelege mai bine ce rezervă 
importantă o constituie disciplina să fa
cem împreună un calcul cu tinerii de la 
țesătoria Uzinelor „1 Noiembrie". Dacă 
fiecare muncitor ar economisi zilnic un 
singur minut va rezulta anual o produc
ție de circa 150 000 metri de țesături 
peste plan. Iată dar, că un minut pier
dut azi, altul mîine înseamnă într-un an 
mari cantități de produse în minus. 
Acest lucru ar trebui să-l înțeleagă și 
unii tineri ca Moldoveanu Gheorghe, 
Dincă Stelian de la Țesătoria de bum
bac de pe strada Armata Sovietică, care

obișnuiesc să lipsească nemotivat, și alți 
tineri din întreprinderile vizitate. Bine
înțeles și aici pot interveni mai mult 
organizațiile U.T.M. Nu sînt rare cazu
rile cînd unii tineri își îndeplinesc mai 
puțin îndatoririle în schimbul de noapte. 
Credem că ar fi necesar ca în adunările 
generale U.T.M. să li se vorbească tine
rilor mai mult despre necesitatea de a 
se odihni înainte de a intra in schimb, 
pentru producție, pentru păstrarea ca
pacității de muncă. Sigur, s-ar putea face 
multe alte lucruri.

Un alt aspect al acestei probleme îl 
constituie respectarea disciplinei tehno
logice. Ce am vrea să recomandăm tine
rilor din industria textilă ? In primul 
rînd să execute corect mînuirile. Am în
tîlnit la Întreprinderea „Răscoala din 
1907“ tineri care muncesc de obicei bine, 
dar care atunci cînd fac nodul deșiră o 
cantitate mare de fir sau fac nodul prea 
mare. Am întîlnit și la celelalte între
prinderi situații cînd, rupîndu-se un fir

de pe bobină, muncitoarea nu-l mai dă 
la o parte, ci, fără să facă nod, așează 
alt fir, astfel că ulterior bobina se de
șiră. Am întîlnit, de asemenea, cazuri 
cînd în filaturi în timpul curățării cilin
drilor de la ringuri muncitoarele îl agață 
cu cârligul. Rezultă zgîrieturi care, ulte
rior, vor agăța sau vor rupe în perma
nență firul, producînd deșeuri. Sau alte 
exemple. Cînd schimbă levata filatoarea 
este obligată să apuce țeava de partea 
inferioară unde există o porțiune pe care 
nu se înfășoară firul. Unele tinere nu 
procedează însă așa. In cele mai multe 
cazuri acestea prind țeava de porțiunea 
bobinată, o strîng și astfel firele se de
șiră, se murdăresc. De aici — deșeuri, 
produse de slabă calitate. Ce-ar trebui, 
de asemenea, să știe tinerele care lucrea
ză în echipele de levată ? Trebuie să 
aibă grijă ca atunci cînd așează țevile de 
carton pe mașină, acestea să fie la ace
lași nivel. Sînt cazuri cînd nerespectîn-

du-se această indicație se pierde spațiu 
de înfășurare. Și tinerele de la ambalaj 
pot contribui în mare măsură la realiza
rea de economii. Dacă vor amesteca nu
merele de fir (așa cum se mai întîmplă), 
dacă se amestecă firele din bumbac cu 
altele de celofibră, dacă amestecă nuan
țele de fir între ele etc., vor fi necesare 
returnări, prefaceri, deci cheltuirea unor 
sume însemnate în plus. Iată dar de ce 
este necesară respectarea strictă a disci
plinei tehnologice.

Ce pot face țesătoarele ? In genere 
multe din lucrurile pe care vrem să le 
recomandăm sînt cunoscute. Numai că 
nu peste tot se îndeplinesc. O țesătoare 
care-și va organiza locul de muncă cu 
atenție, care se va îngriji ca, încă îna
inte de a porni mașina, să descurce ur
zeala, să aibă țevi pregătite, o țesătoare 
care se va îngriji să dea numai produse 
de bună calitate, aceea, da, va realiza 
economii, va contribui din plin la redu
cerea prețului de cost.

ELENA TURTUREA 
țesătoare la Țesătoria de bumbac 

din strada Armata Sovietică

€ A 11 f I C
Ne aflam la secția filatură a întreprin

derii pentru industria bumbacului. O mun
citoare mai în vîrstă, Elena Chișiu, bine 
cunoscută tuturor textiliștilor din țară pen
tru priceperea ei, discuta în fața mașinii cu 
o tînără care, de la bun început, se vedea 
că venise de curînd în întreprindere.

— Am stat și te-am urmărit cum lucrezi, 
îi spunea tovarășa Chișiu.

— Nu lucrez bine ?
— Ba da, dar poți lucra și mai bine. 

Iată, ți s-a rupt un fir. Leagă-1.
Tînăra a apucat capul firului de pe bo

bină, l-a tras mai întîi spre ea, l-a dus 
apoi spre șuvița de bumbac pe care o ab
sorbea pneumafilul, l-a prins. Lucra greu, 
neîndemînatec, îi lipsea acea dexteritate 
în mișcări caracteristică muncitorilor frun
tași. între timp stăteau alte fuse.

— Să-ți arăt și eu, a spus tovarășa Chi
șiu. Iată...

Aproape nici nu s-a observat cînd mun
citoarea cu experiență a executat operația.

— Aceeași operație se poate face, cum 
vezi, de cîteva ori mai repede decît o faci 
tu acum. Asta înseamnă mai întîi mai multe 
fire trimise țesătoriei, apoi mai puține de
șeuri returnate spre reprelucrare. Decil — 
mai puține cheltuieli. Poți și tu lucra astfel. 
Ca să reușești trebuie însă să înveți — și 
teoretic și practic. Te rog să vii Ia discuțiile 
pe care noi le organizăm în zilele „expe
rienței înaintate”.

...Oricît de frecventă, de obișnuită ar pă
rea o asemenea discuție ea merită să fie

subliniată în mod deosebit fiindcă, într-ade
văr, în munca noastră, a tuturor, ridicarea 
calificării constituie o rezervă permanentă, 
inepuizabilă pentru a da produse mai bune, 
mai ieftine. Unii spun: adică1 ce, e mare 
lucru să faci un nod, să legi două fire, 
sau să reglezi corect întinzătorul la război ?

Uite că este 1 Nu mai departe în secția 
țesătorie a Fabricii „Răscoala din 1907“ am 
cunoscut-o pe tînăra Iosefina Toader, care 
făcea niște noduri exagerat de mari. Pe ea 
n-o deranjează prea mult aceste noduri, 
apărînd însă în țesătură ele dau naștere 
la multe neajunsuri abia cînd țesătura a- 
junge Ia finisaj. Tot în aceeași secție tînăra 
Georgeta Viesparu lucrează anevoios, neîn- 
demînatic, lipsa perfecționării ei se vede la 
rampa de control ; țesăturile lucrate de ea 
nu sînt de cea mai bună calitate. Nu e a- 
ceasta o pierdere, atît pentru fabrică precum 
și pentru cumpărător ?

Fără îndoială că ridicarea permanentă a 
măiestriei profesionale depinde de mai mulți 
factori, dintre care vom numi aici doi:

a) atitudinea muncitorului față de pro
pria pregătire profesională,

b) ajutorul tovarășilor mai bine pregătiți 
și condițiile care sînt create pentru ca ti
nerii să poată învăța.

Depinde gradul de pregătire profesională 
de omul care trebuie să învețe ? Fără în
doială că da.

Am întîlnit tn raidul nostru, îndeosebi în 
secția țesătorie a Uzinelor „7 Noiembrie", 
tinere care nu priveso cu interes propria în

vățătură. „Las-că știu destul“, spun ele. în 
schimb în aceeași secție am cunoscut-o pe 
tînăra Ioana Băncilă al cărui nume stă scris 
pe un frumos panou al fruntașilor. Ea înva
ță mereu, participă la schimburile de expe
riență, învață de Ia colegele care lucrează 
bine, citește. Mai mult, ea ne spune că ar 
vrea să participe și la forme de ridicare a 
calificării mai bine organizate, Ia cursuri care 
să o ajute și mai mult în muncă.

Intre atitudinile acestor tinere față de 
învățătură este, după cum se vede, o dife
rență foarte mare și această diferență se 
reflectă în munca lor. Iată de ce, pe iîngă 
acțiunile bine întreprinse pînă acum, orga
nizațiile U.T.M. de Ia Uzinele textile „7 No
iembrie“, de la „Răscoala din 1907" etc. este 
bine să se ocupe permanent de educarea în 
rîndul tinerilor a dragostei pentru învăță
tură. Este o problemă de educație, dar cu 
serioase legături cu calitatea produselor, cu 
prețul de cost al țesăturilor.

Vorbeam despre crearea condițiilor care 
sînt necesare pentru ca tinerii să poată în
văța. Sînt create aceste condiții ? In unele 
întreprinderi da, în altele nu. In orice caz, 
mai peste tot există o experiență bună, for
me interesante, dar ele sînt insuficient cu
noscute și folosite. Iată de ce noi credem 
că este necesar aă sintetizăm în pagina de 
față eîteva dintre inițiativele aflate în în
treprinderile vizitate :

• Discuții la locul de muncă între mun

citorii cu experiență și muncitorii mai ti
neri. La organizarea acestora organizațiile 
U.T.M. își pot aduce o serioasă contribuție, 
în unele cazuri, cum este Ia I.I.B. birou
rile U.T.M., împreună cu grupele sindicale, 
luîndu-și chiar răspunderea organizării lor.

• Lecții la războiul-școală. Forma este 
folosită la întreprinderea „Răscoala din 
1907”. Un război este destinat a folosi cî
teva ore peAsăptămînă pentru ca muncitorii 
cei mai buni să-i învețe po muncitorii ti
neri.

• „Ziua experienței înaintate’* — orga
nizată în mod frecvent la Țesătoria de bum- 
bao din str. Armata Sovietică și la I.I.B.

• Instructori pentru introducerea și a- 
plicarea metodelor înaintate de munci 
(existenți în majoritatea întreprinderilor).
• Discuții la rampa de control, schimburi 

de experiență Intre muncitori, ateliere, în
tre întreprinderi eto.

Forme diverse, interesante, eficiente. Ceea 
ce nu e lăudabil este însă că atît conduce
rile întreprinderilor, ea și organizațiile 
U.T.M., se preocupă încă foarte puțin de 
generalizarea acestor forme de ridicare a 
calificării în propriile întreprinderi (așa se 
întîmplă, de pildă, la Uzinele textile „7 No
iembrie”).

Surprinzător mal este încă un fapt: deși 
se știe că forma cea mai importantă de or
ganizare a activității de perfecționare a

cunoștințelor profesionale o constituie 
cursul de ridicare a calificării, din patru 
mari întreprinderi doar la una se organi
zează astfel de cursuri. jj

Să vedem cum s-a procedat la organiza
rea ridicării calificării la Țesătoria de bum
bac din str. Armata Sovietică.

Este cunoscut că pînă mai anii trecuți în 
întreprinderea amintită se înregistrau lunar 
un număr destul de mare do cupoane. Erau 
la mijloc și unele defecțiuni tehnico în pro
cesul de producție. La fel de importante 
erau însă și unele deficiențe în calificarea 
muncitorilor. Constatîndu-se acest lucru, pa
ralel cu măsurile tehnice propriu-zise, s-a 
trecut la organizarea cursurilor de ridicare 
a calificării în care au fost incluși majo
ritatea muncitorilor mai slab pregătiți, sau 
care dădeau lucru cu defecțiuni. S-au al
cătuit tematici și s-au creat 9 cursuri bisăp- 
tămînale. Paralel, au fost create și cursuri 
pentru ajutorii do meșteri, pentru tinerii 
de Ia serviciul control de calitate, finisaj 
etc. Rezultatul a fost că în 1962 cantitatea 
de cupoane a scăzut mult. Firesc, au sporit 
simțitor economiile.

Cursuri de ridicarea calificării bine or
ganizate, cu tematici legato direct de sar
cinile do producție, de reducerea prețului 
do cost, la care să participe majoritatea ti
nerilor — iată ce trebuie să se organizeze 
în fiecare întreprindere.

ELENA ZOICAN, 
fesătoare la Întreprinderea Industria 

Bumbacului-B

Știe oricine: între prețul de cost și calitatea 
produselor există o legătură directă.

Preocuparea pentru îmbunătățirea calității 
am întîtlnit-o în toate întreprinderile vizitate. 
La Filatura I.I.B., — coeficientul de calitate în 
primele 8 luni a fost depășit cu 1 la sută, 
iar la Țesătoria de bumbac de pe strada Ar
mata Sovietică indicele de calitate la țesături 
extra s-a îndeplinit în luna august în propor
ție de 102,2 la sută. Majoritatea muncitorilor 
tineri participă, alături de muncitorii vîrstnici, 
la obținerea acestor succese. Și totuși, mai 
ales în ceea ce-i privește pe tineri, îmbunătă
țirea calității muncii lor continuă să constituie 
o rezervă încă insuficient valorificată.

La secția de fesătorie a Uzinelor textile „7 
Noiembrie" existau cu cîteva luni în urmă pes
te 40 de tineri care ,nu-și îndeplineau sar
cina de olan la calitate. Organizația U.T.M. 
s-a ocupat îndeaproape de această problemă, 
le-a arătat acestor tineri cît de mult pierde în
treprinderea prin mărfurile de slabă calitate 
realizate de ei. A fost orqanizată în secfie în
trajutorarea. Postul utemist de control a se
sizat cu regularitate neajunsurile, a populari
zat exemplele bune. Rezultatul a fost că 
pînă în prezent peste 20 de tinere dintre 
cele care lucrau mai slab sînt astăzi fruntașe.

Așa sînt Aurica Dinu, Maria Ștefan, Maria 
Siegmund și altele. Cu toate acestea, la 
fesătorie mai sînt încă vreo 20 de tinere, care 
sînt deseori chemate la rampa de control 
pentru defecțiuni de calitate țAurelia Petcu, 
Constanța Căpățînă și altele).

Așa se face că neglijentele lor, adăugate 
la alte lipsuri (indisciplină, lipsă de gospodă
rire etc) au făcut ca o secfie mare, cu multe 
posibilități, cum e țesătoria de la Uzinele „7 
Noiembrie" să realizeze doar... 3 000 de lei 
economii în 8 luni, în comparație cu cei 70 000 
lei cit se angajaseră.

„Fire lipsă în țesături", „fire duble", 
„cuiburi”, „rărituri" — deci cupoane, deșeuri, 
iată tot atîtea canale de scurgere a banilor.

La secția fesătorie a întreprinderii „Răscoala 
din 1907" am făcut următorul calcul: dacă 
s-ar reduce procentajul la canete defecte cu 
numai 0,2 la sută, asta ar aduce o economie 
de 10 000 lei anual. La filatură reducerea de
șeurilor doar cu 1 la sută, ar duce la o econo
mie de circa 1 000 kg fire anual.

De cine depinde realizarea acestor eco
nomii ? Firește de noi I Toate aceste resurse, 
toate aceste posibilități, stau la îndemina fie
cărui muncitor în parte, indiferent dacă lu
crează la efectuarea amestecurilor de bumbac 
puf conform rețetei, la carde sau la flyere, la

fesătorie sau vopsltorie. Nu mal puțin depinde 
realizarea de economii de modul în care își 
îndeplinesc îndatoririle profesionale muncito
rii de la operațiile auxiliare — transport.

Multe dintre birourile organizațiilor U.T.M. 
au luat unele inițiative interesante, pentru a-i 
antrena pe tineri la îmbunătățirea calității. 
La I.I.B.A., la Țesătoria de bumbac de pe 
str. Armata Sovietică, la „7 No
iembrie“ au fost Invitafi în mijlo
cul tinerilor muncitori fruntași, 
șefi ai secțiilor. In cadrul adună
rilor generale U.T.M. ei le-au 
vorbit tinerilor despre necesitatea 
de a realiza produse cît mai bune, 
cît mai ieftine. Așa cum am spus, 
rezultatele acestei munci de edu
cație se văd de la an la an. Noi, 
specialiștii, ne dăm seama de 
creșterea continuă a conștiinței, a 
pregătirii profesionale. Sînt încă 
multe de făcut. După părerea 
noastră este necesar ca posturile 
utemiste de control să Întreprindă 
mai multe raiduri cu această temă, 
să fie editate fol volante în care 
să se explice tinerilor, cu calcule 
concrete, ce înseamnă valoric fie
care greșeală, fiecare abatere.

de la norma de calitate. Tinerii trebuie aju
tați să folosească mai mult experienfa mun
citorilor vîrstnici — se pot organiza zile ale 
experienfei înaintate, demonsfrafii practice, în- 
tilniri cu aceștia; se pot iniția concursuri pe 
teme tehnice. N-ar fi deloc rău dacă s-ar or
ganiza de asemenea mai multe întîlniri cu 
cumpărătorii sau vînzătorii din magazine, mai

multe studii la rampele de control asupra de
fectelor și cauzelor care le-au generat, așa 
cum se face la fesătoria de*bumbac de pe 
strada Armata Sovietică, la Uzinele „7 No
iembrie". Tinerii trebuie ajutați să înțeleagă 
foarte precis corelația dintre indicele de cali
tate și prețul de cost al produselor.

Intr-una din sălile întreprinderii „Răscoala din 1907” din Capitală au fost amenajate panouri cu pro
dusele cel« mei noi, și de cea maj bună calitate, executate în întreprindere.

Sugestii pentru 

conducerile 

întreprinderilor
Entuziasmul și eforturile ti

nerilor trebuie îmbinate cu u- 
nele măsuri pe care să le ia 
conducerile întreprinderilor.
• La fiecare mașină din fi

laturi să existe cutii comparti
mentate pentru depunerea de
șeurilor pe sortimente.
• Dacă s-ar reduce spațiul 

scris de la capetele benzilor de 
țesături cu un singur centime
tru s-ar economisi numai la 
Țesătoria de bumbac din stra
da Armata Sovietică, într-un 
an 3 000 m țesături.
• Să se studieze posibilitatea 

micșorării diametrelor suluri
lor de la războaie astfel 
ca să se mărească cantitatea 
de urzeală și țesătură depăna
tă. La Țesătoria de bumbac din 
strada Armata Sovietică ex- 
tinzîndu-se acest procedeu 
la produsele Ia care se pretea
ză, s-ar putea economisi anual 
5 OOO mp țesături.
• Să se studieze mai îndea

proape creșterea randamente
lor, una dintre cele mai mari 
rezerve de economii. Creșterea 
randamentului cu numai 0,1 la 
sută în întreprinderile aminti
te înseamnă cu aceleași costuri 
de fabricație realizarea în 
plus a zeci de mii de metri 
pătrați de țesături pe an.
• Conducerile întreprinderi

lor trebuie să întocmească un 
plan larg de măsuri privind 
ridicarea calificării muncitori
lor, inginerilor, tehnicienilor. 
Este necesar să se organizeze 
cursuri de ridicarea calificării 
profesionale și alte forme.



Pregătim alegerile

coala de 8 ani 
nr. 146 din Capi
tală cuprinde pe- 

, ste 500 de pionieri 
| împărțiți în 8 de- 

tdșamente și 41 de 
grupe.

Înainte de deschiderea cursu
rilor, ne-am preocupat de asi
gurarea detașamentelor cu in
structori și instructori ajutori. 
Aceștia sînt tineri muncitori 
de la Uzinele Chimice Romîne 
și elevi de la Școala pedago
gică.

încă din primele zile de 
școală am trecut la reorgani
zarea grupelor și detașamen
telor de pionieri. La adunarea 
pe care am avut-o în aceste 
zile cu activul pionieresc, pio
nierii din activ au luat cuno
ștință de metodele și formele 
de pregătire ale alegerilor pio
nierești și de data cînd vor 
avea loc alegerile la grupe, 
detașamente și unitate. Tot
odată s-a indicat să fie com
pletate caietele de grupă, jur
nalele de detașamente și uni
tate cu ultimele activități.

Principala noastră preocu
pare este aceea de a ajuta 
pionierii și școlarii să învețe 
bine și foarte bine, de a-i o- 
bișnui să privească cu toată 
seriozitatea învățătura — prin
cipala lor îndatorire. Ne stră
duim să dezvoltăm la pionierii 
noștri spiritul întrajutorării 
tovărășești, făcîndu-i să înțe
leagă că nu este suficient să 
înveți numai tu bine, ci tre
buie să-i ajuți și pe colegii 
mai slabi, și aceasta, nu la

sfirșit de trimestru sau an 
școlar, ci chiar de la început, 
întreaga activitate pionierea
scă din școală o subordonăm 
realizării acestei sarcini de că
petenie a pionierilor și școla
rilor — învățătura. In acest 
scop, chiar începind cu acea
stă perioadă, pionierii vor pre
găti și ține adunări despre 
programul zilei, despre disci
plina în clasă și tn afara cla
sei, despre metodele și formele 
de muncă care vor contribui 
la îmbunătățirea situației la 
învățătură a pionierilor și șco
larilor. Încă din primele zile, 
am organizat cu pionierii citi
rea presei și studierea regula
mentului organizației de pio
nieri. Gazeta de perete a 
unității și gazetele detașamen
telor au început deja să oglin
dească această activitate. Prin 
intermediul lor și a panoului 
de onoare popularizăm pionie
rii fruntași la învățătură și 
în activitatea obștească.

Instructorii de detașamente 
și instructorii ajutori au și 
trecut să-i ajute pe pionieri 
în organizarea unor activi
tăți pionierești interesante, 
atractive. Astfel, în detașa
mentele 3, 4 și 5 (clasele a 
V-a și a Vl-a) pionierii au 
început să învețe „Cintecul 
viitorilor constructori", „Cîn- 
tec de drumeție", jocuri pio
nierești, poezii despre patrie 
și partid.

In programul de activități 
al detașamentelor, care s-a 
întocmit pe baza propunerilor 
venite din partea pionierilor

și cu ajutorul instructorilor și 
diriginților, se prevăd, de a- 
semenea, pentru această peri
oadă, vizite în întreprinderi, 
prin cartierele noi, la gospo
dării agricole colective și gos
podării agricole de stat, întâl
niri cu muncitori fruntași, cu 
activiști de partid și stat, 
vizionări de filme și spectaco
le în colectiv, muncă patriotică 
etc. Toate aceste acțiuni au 
menirea să lărgească orizontul 
cunoștințelor căpătate de elevi 
la cursuri, să contribuie la edu
cația lor comunistă.

Planificarea alegerilor am 
întocmit-o de comun acord cu 
conducerea școlii și am făcut-o 
cunoscută tuturor cadrelor di
dactice și instructorilor de 
pionieri în consiliul pedagogic 
care a avut loc zilele trecute. 
Tot în acest consiliu ne-am 
sfătuit cu diriginții, învățăto
rii și profesorii asupra înde
plinirii sarcinilor ce stau în 
fața organizației de pionieri în 
perioada de pregătire a alege
rilor și cum poate fiecare să 
ajute copiii în realizarea lor, 
ținînd seama de preocupările 
și specificul vîrstei.

Mobilizînd activul pionie
resc și pe toți pionierii să par
ticipe efectiv la pregătirea 
alegerilor pionierești, urmărim 
ca aceste acțiuni să contribuie 
la îmbunătățirea întregii acti
vități pionierești, la ridicarea 
nivelului la învățătură.

DUMITRU BONDAR 
instructor superior, Școala de 
8 ani nr. 146 din raionul Lenin

Vedere pa Valera Oltului de la Turnu Roșu

Primirea 
de către președintele 

Marii Adunări Naționale 
a ministrului Braziliei 

în R. P. Romînă
Luni după-amiază președin

tele Marii adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, a primit în au
diență de prezentare pe Carlos 
Jacyntho de Barros, trimis 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al Braziliei în R. P. 
Romînă.

(Agerpres)
••----

INFORMAȚIE
Luni a sosit în Capitală 

prof. Garcio Gallo, președinte
le Asociației oamenilor de 
știință din Cuba, secretar ge
neral al sindicatelor muncito
rilor din instituțiile de învă- 
țămînt.

p
s
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Fază din meciul de fotbal Rapid—Steaua.

O imagine de la concursul cu antrenament mecanic 
disputat pe stadionul bucureștean „Dinamo"

Campionatul categoriei A 
de fotbal

Duminică, campio
natul categoriei A de 
fotbal a continuat 
cu disputarea întîl- 
nirilor din etapa a 
6-a, exceptînd meciul 
amînat dintre Dina- 
mo București—Pro
gresul. Fruntașa cla
samentului, Știința 
Cluj, a jucat la Bra
șov cu Steagul roșu 
și a pierdut cu 2—4, 
înregistrînd în acest 
fel primul insucces 
din actualul campio
nat. Capitala a găz
duit a singură întîl- 
nire : Rapid—Steaua, 
încheiată cu un scor 
egal 3—3 (1—1). Ca 
și în alte rînduri, 
duelul dintre cele 
două echipe pentru 
victorie a prilejuit o 
întrecere vie, Iar evo
luția scorului a pa
sionat pe numeroșii 
suporteri ai celor 
două formații. Scorul 
a fost deschis de 
Constantin, apoi a 
egalat Năsturescu. în 
cea de-a doua repri-

Sonla Iovan 
la concursul 

de la

ză au înscris Mateia- 
nu, I. Ionescu (din 
penalti), Constantin 
șl Ionescu. O nouă 
victorie la scor a ob
ținut pe teren pro
priu Petrolul Ploiești, 
învingător cu 
(4—0) 
rului.
Farul 
reușit 
Crișana 
un scor minim : 1—0, 
prin golul marcat de 
Bukosi. La Iași, 
C.S.M.S. a întrecut 
cu 3—1 pe Știința 
Timișoara, iar la Ba
cău, Dinamo pe U.T. 
Arad cu 2—0.

Știința Cluj 
menține primul loc 
în clasament cu 9 
puncte, urmată de 
Farul — 8 puncte,
Petrolul 7 puncte (un 
meci mai puțin ju
cat), Știința Timișoa
ra — 7
C.S.M.S. Iași — 
puncte. Rapid — 
puncte.

(Agerpres)

învingătoare 
internațional 
Stresa

4—0 
în fața Mine- 
în deplasare 
Constanța a 

să învingă pe 
Oradea cu

își

puncte,
6
6
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Zilele de sîmbătă și duminică 
au fost pentru locuitorii satului 
Dobra din raionul llia adevărate 
sărbători. Ei au sărbătorit împli
nirea a 75 de ani de la înființarea 
corului din satul lor, decorat cu 
Ordinul Muncii clasa a lll-a; 75 
de ani de activitate pusă în sluj
ba culturalizării maselor de țărani, 
în ospeția dobrenilor au sosit cu 
acest prilej nu numai colectiviștii 
din Brîznic, Lăpușnic, Roșcani și 
din celelalte sate din jur ci și nu
meroase formații artistice din fie
care raion din regiune. Printre ele 
au fost și corul din satul Poiana 
care în 7958 și-a sărbătorit cea 
de a 50-a aniversare, corul Com
binatului siderurgic 
laureat al celui de al șaselea 
Concurs al formațiilor 
amatori de la orașe și sate, corul 
din orașul Călan care și-a sărbă
torit de asemenea recent cea de 
a 40-a aniversare, echipa de flu
ierași din Șugag, cele de dansuri 
din Cîlnic, Lupeni, Apoldu de Jos, 
taraful căminului cultural din 
Vafa de Jos, orchestra de man
doline din Deva etc. Toate aceste 
tormații s-au întrecut pe scena 
uriașă din centrul satului interpre- 
tind cîntece închinate partidului 
și patriei dragi ca „Te cînf partid", 
„Republică, măreață vatră" etc. 
sau cîntece folclorice, Invîrtita de 
pe Mureș, Fuiorul și altele, dan
suri populare romînești, sovietice, 
maghiare, germane.

Programul artistic este deschis

Hunedoara,

de artiști

de către coriștii din Dobra. Pe 
piepturile fiecăruia dintre ei stră
lucește insigna de „evidențiat în 
munca culturală de masă“. Alții, 
printre care și bătrînul Lejnican 
Ion care cîntă în corul satului din 
anul 1911 se mîndresc cu „Me
dalia Muncii". Tot acum au pri
mit prețioasa medalie și tinerii 
Medrea Rusalin și Cazicenco Zina 
precum și alfi coriști. Pe fundalul 
scenei 
7877 ■
cuprind între ele întreaga activi
tate a corului sărbătorit. Alături 
de echipa de teatru, de dansuri, 
alături de brigada artistică de a- 
gitație și a orchestrei de mando
line — formații ale căminului cul
tural din Dobra — corul și-a adus 
o mare contribuție la dezvoltarea 
tradiției culturale a satului și îm
bogățirea lor cu noul continui 
izvorî! din viata satului colectivi
zat. Numai în anul 1961 corul a 
susținut 26 de concerte în locali
tate și deplasare la care au parti
cipat peste 8 700 de spectatori.

LAL ROMULUS
Corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

stau scrise două cifre : 
1962. Două dire care

«

Cuvîntul hotăritor il are agrotehnica!
(Urmare din pag I-a) să nu se producă

astupat repede fisurile pe carea . . ,
le făcea tăvălugul în sol, împie- 
dicînd astfel evaporarea 
mari cantități de apă 
plantelor,

Griul a răsărit și s-a 
viguros, suportînd bine 
tura scăzută din iarnă, 
însă el a fost ajutat prin îngră
șăminte chimice suplimentare, 
azotat de amoniu împrăștiat în 
mustul zăpezii pe întreaga supra
față. Mai tîrziu, cînd a fost ca
zul, s-au făcut și două lucrări cu 
grapa stelată pentru spargerea 
crustei formată în urma ploilor 
și pentru acoperirea rădăcinilor 
de grîu ieșite la suprafață, din 
iarnă.

Una dintre ultimele lucrări că
reia colectiviștii de la Valul Traian 
i-au dat o mare atenție a fost 
recoltatul. Aceasta s-a făcut pe 
marea majoritate a suprafețelor 
tn primele zile ale coacerii grîu-

unei 
necesară

dezvoltat 
tempera- 

Primăvara

lui pentru ca 
pierderi.

Acestea sînt
le“ care au făcut ca ei să obțină 
o producție de grîu destul de 
bună.

Ce au făcut vecinii ? Nu s-ar 
putea spune că n-au aplicat și ei 
în practică multe din regulile re
comandate de agrotehnică. Altfel, 
în condițiile climaterice nefavo
rabile ale acestui an, n-ar fi reușit 
să obțină 1 680 de kg de grîu 
în medie la hectar.

Cîteva dintre aceste 
însă, le-au scăpat și asta 
ca pe lanuri despărțite 
printr-o simplă potecă de 
lor din Valul Traian, producția să 
fie mai mică. Astfel, toamna la 
pregătirea patului germinativ s-a 
dat numai o dată cu polidiscurile 
ceea ce a făcut să rămînă bolo
vani mari pe loturile care aveau 
să fie însămînțate cu grîu. După 
semănat nu s-a mai aplicat tăvă- 
lugitul, așa cum au făcut vecinii 
lor, sămînța a aderat mai greu la 
sol. Nu s-a făcut nici fertilizarea

pe scurt „secrete-

lucrări 
a făcut 

numai 
ale ce-

solului toamna, iar primăvara s-a 
executat numai o lucrare cu grapa 
stelată. Ingrășămintele chimice 
suplimentare aplicate in mustul 
zăpezii le-au daf numai pe anu
mite suprafeje.

Concluzia unei asemenea expe
riențe ? Au tras-o înșiși colecti
viștii din Valea Seacă prin mă
surile pe care le-au luat anul a- 
cesta în vederea însămîn(ărilor de 
toamnă. Astfel, pînă în prezent 
ei au pregătit aproape 300 de 
hectare pentru însămîntările de 
toamnă. S-au fertilizat terenurile 
mai slabe care vor fi însămînfate 
cu grîu, iar arătura s-a făcut la 
30—35 cm adîncime, cu scormo
nitorul. Pregătirea patului germi
nativ s-a făcut, de asemenea, prin 
2—3 lucrări cu polidiscul și cu 
tăvălugul greu. S-au luat măsuri 
concrete pentru ca și lucrările de 
întreținere, pînă la recoltare, să 
se facă la timp și în cele mai 
bune condițiuni. Pentru că în ob
ținerea unor producții mari de ce
reale, agrotehnica înaintată 
cuvîntul hotăritor.

Gimnaste din 7 
țări au participat 
sîmbătă la un mare 
concurs internațional 
desfășurat în orașul 
Stresa din Italia. în
trecerea, care a cu
prins exerciții libere 
la 4 aparate, s-a în
cheiat cu un remar
cabil succes al gim-

nasteî romînce Sonla 
Iovan, Arătînd o 
tehnică impecabilă și 
o mare siguranță în 
exerciții, Sonia Iovan 
a ocupat primul loc 
cu 38,698 puncte, ur
mată de gimnasta 
maghiară Aniko Duc- 
za — 38,232 puncte.

(Agerpres)

PE SCURT
• In cursul lunii octombrie, sportivii ro- 

mini vor participa la numeroase competiții 
internaționale, în țară și peste hotdre. Echipa 
reprezentativă de fotbal va juca l/j. 14 octom
brie, la Berlin, cu selecționata R. D. Germa
ne. In aceeași zi, la București, se vor întâlni 
selecționatele de tineret și juniori ale celor 
două țări. Tot din programul fotbalistic no
tăm meciurile din „Cupa orașelor târguri" pe 
care Petrolul Ploiești le va disp&ta la 3 oc
tombrie pe teren propriu și la octombrie în 
deplasare cu Spartak Brno.

Reprezentativele noastre de volei vor lua 
parte la campionatele mondiale programate 
intre 11 și 28 octombrie in U.R.S.S., iar tră
gătorii la „mondialele" de tir ce vor avea 
loc la Cairo între 11 și 20 octmnbrie .

» In penultima rundă a preliminariilor 
•Olimpiadei de șah de la Varna echipa R. P. 
Romîne a întâlnit reprezentativa S.U.A. Re
zultat final 2,5—1,5 puncte în favoarea șa
hiștilor americani. Punctele echipei noastre 
•au fost realizate de Ghițescu care l-a învins 
la masa a doua pe marele maestru interna
țional Benko și Gheorghiu — remiză la masa 
a treia cu R. Byrne. Ciocîltea a pierdut la 
■Fischer și Soos la D. Byrne. Înaintea ultimei 
•runde, în clasamentul grupei B conduce 
S.U.A. cu 20 puncte, urmată de echipele R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria cu tite 18 puncte.

• Echipa de șah a R. P. Romîne a susținut 
cea de-a 5-a întâlnire în preliminariile Olim
piadei de la Vama. Șahiștii noștri au avut 
ca adversar echipa din Porto Rico, pe care 
au învins-o cu scorul de 3,5—0,5 puncte. Alte 
rezultate înregistrate în grupa B: S.U.A.— 
Tunisia 4—0 ; R. P. Mongolă—Elveția 3—1 ;
R. P. Bulgaria—Izrael 3,5—0,5.

In clasamentul acestei grupe conduce
S. U.A. cu 17,5 puncte, urmată de R. P. Ro
mînă 16,5; R. P. Bulgaria 15; Izrael 8,5 
puncte. In ultimele două meciuri cu S.U.A. 
și R. P. Bulgaria, echipa R. P. Romînă are 
nevoie doar de o remiză pentru a se califica 
în turneul final.

® Tradiționala competiție internațională de 
cros pentru premiul instituit de ziarul „Rude 
Pravo" a fost câștigată de atletul cehoslovac 
Jurek, care a parcurs 6 000 m în I7’II”471O. 
El a fost urmat de Samoilov (U.R.S.S.) — 
17’16”2I1O, Kuzin (U.R.S.S.) — 17’17”8/10 și 
Zhanal (R. S. Cehoslovacă) 17’22”8/10.

«i

Primirea la Consiliul de Miniștri 
a delegației de deputați japonezi

Luni dimineață, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, a primit la Consiliul 
de Miniștri delegația de depu- 
tați japonezi condusă de R. 
Waseda președintele Comite
tului pentru comerț și indus
trie din Camera Reprezentan
ților din Japonia, care se află 
în vizită în țara noastră.

La întrevedere au fost de 
față Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co-

miletului de stat al Planifi
cării, Gogu Rădulescu, minis
trul comerțului exterior, Mi
hail Ciobanu, președintele Ca-

merei de Comerț a R. P. Ro
mîne și C. Paraschivescu-Bă
lăceanu, deputat în Marea A- 
dunare Națională.

Vizitele deputaților japonezi
Luni la amiază, membru 

grupului de deputați japonezi 
în frunte cu R. Waseda, pre
ședintele Comitetului pentru 
comerț și industrie din Came
ra Reprezentanților din Japo
nia, au făcut o vizită Grupu
lui național romîn al Uniunii 
Interparlamentare la Palatul 
Marij Adunări Naționale, i

La întrevedere, care a 
curs într-o atmosferă
dială, au luat parte acad. St. 
S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale și al 
Grupului național romîn al 
Uniunii Interparlamentare,

de-
cor-

(Urmare din pag I-a)
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In timpul liber, la clubul „16 Februarie" din Ploiești

Foto: AGERPRES(Agerpres)

Prin microfon, dar nn pentru noi Căminul și I.L.L.-ul
întîi, în orașul Lugoj, au apăruf 

afișele. Anunțau : formația artis
tică a stației de radioficare pre
zintă în sala teatrului din Lugoj — 
concertul „Prin microfon pentru 
voi". Director artistic : Adrian 
Slîrcescu“.

Afișele au stîrnit curiozitatea 
lugojenilor. In ziua anunțată, sala 
teatrului devenise neîncăpătoare. 
Deodată toți spectatorii au tresă
rit. Unii au crezut că-i cutremur. 
Alții, că afară e vijelie și vîntul 
a rupt tabla de pe case. Ne înșe
lasem. Zgomotul strident nu era o 
calamitate naturală ci... muzicală. 
Mai precis așa-zisă uverlură de 
începere a concertului. Pe urmă 
sala a fost invadată de o serie de 
cîntece interpretate strident la un 
nivel artistic extrem de scăzut.

De trei ori avalanșa de cîntece 
a fost întreruptă. De trei ori ni 
s-au oferit cîteva momente „ve
sele". Am pus în ghilimele cuvîn
tul vesele pentru că erau ascul
tate într-o tăcere întîlnită numai 
la tragedii. Și aceasta din două 
motive: întîi pentru că momentele 
intitulate „Voiajul” și „Canarul’’ — 
voiajează prin repertoriul forma
țiilor lugojene de circa 6-7 ani. 
în al doilea rînd, pentru că ele 
erau de un gust îndoielnic, lipsit 
de un conținut educativ.

în plus soliștii formației de 
estradă au oferit spectatorilor 
prin ținuta lor vestimentară o a- 
devărafă paradă de carnaval : sa- 
couri prea largi sau prea sfrîmfe.

rochii croite după modelul sacilor, 
tunsori bărbătești de pe timpul 
romanilor, coafuri ce 
tau formatul căciulilor 
etc. La sfîrșitul 
acestui 
spectacol 
cetățeni s-au în
trebat: oare de 
ce concertul a 
fost intitulat „Prin 
microfon pentru 
voi î“ Prin micro
fon o fi fost dar...
în nici un 
pentru noi.

De 
exchibiții 
cale ce nu

împrumu- 
fuguiate

mic cu 
n-avem

arta, cu muzica adevărată, 
nevoie I

NICOLAE SMARANDA 
instructor artistic

Scenetă în mai multe etape cinematograf

așa-zis 
mulți

asemenea 
muzi- 

au ni-

Prima etapă
întreprinderea de locuințe și 

localuri a preluat, în urmă cu 
cițiva ani, administrarea căminu
lui tineretului de la Uzinele „In
dustria Sîrmei'' — Cimpia Turziî. 
La acea dată camerele căminului 
străluceau de curățenie, băile și 
instalațiile sanitare funcționau ire
proșabil. Cei care au preluat ad
ministrarea blocului le-au promis 
solemn tinerilor căminiști : ,,Să nu 
aveți nici o grijă, căminul va fi 
in continuare bine administrat" I

A doua etapă
Peste o vreme înfățișarea cămi

nului a început să se schimbe, 
întli a încetat să 
caldă la băi, pe

mai curgă apă 
urmă geamurile

Cine a adus vestea nu-mi amin
tesc precis. Știu numai că a fost 
primită cu deosebit entuziasm. 
Comitetul sindicatului de la între
prinderea de dulceață, sucuri și 
marmeladă din Rîureni, regiunea 
Argeș, a hotărît să cumpere pen
tru club un televizor. Și, intr-ade
văr, televizorul a fost cumpărat. 
Aparatul cu pricina nu-i turnat din 
fontă. Dacă nu-i bine întreținut, 
se strică, așa că trebuiau luate 
măsuri pentru păstrarea lui. Așa 
se face că directorul întreprinde
rii, Vasile Ungureanu, a hotărît 
ca televizorul să stea încuiat în 
dulap. Ordinul e ordin. Și dacă 
ar fi numai atît... Dacă nu-i tele

vizor, cel puțin să fie un club. 
S-au apucat deci tinerii și au fă
cut curățenie in club, au așezat 
mesele se șah, au montat masa de 
tenis și aici își petreceau mai tot 
timpul liber.

A urmat însă un alt ordin „Clu
bul sd fie transformat în magazie”. 
Zis și făcut. A doua zi, locul me
selor de șah l-au luat lăzile cu si
rop și sacii cu zahăr.

Acum, în amintirea activității 
culturale ce se desfășura odată la 
această întreprindere, au mai ră
mas doar diplomele afișate la se
diul comitetului U.T.M.

Ținînd cont de specificul între
prinderii — în care lucrează mulțl

amară a activi-tineri — situația
tații culturale trebuie urgent în
dulcită, iar tovarășul Vasile Un
gureanu e primul in măsură să re
zolve acest lucru.

P. ION
corespondent voluntar

au apărut neșterse, pardoseala ho
lurilor a prins o culoare cafenie, 
clubul a fost desființat, iar apa
ratul de radio, jocurile de șah, 
cărțile bibliotecii au luat drumul 
magaziei.

Tinerii căminiști au semnalat si
tuația I.L.L.-ului Turda. Aici au 
fost ascultați cu atenție, li s-a dat 
dreptate și 11 s-a promis: „Vom 
lua măsuri urgente I".

A treia etapă
Cele patru îngrijitoare ale cămi

nului, in loc să asigure curățenia 
clădirii, au început să țipe la că
miniști. să le atribuie epitetul de 
„reclamagii”. Băile au rămas nere
parate, clubul a rămas desființat. 
Curînd, delăsarea a prins in mre
jele sale și pe unii membri ai co
mitetului de cămin, Astfel, prin 
concursul unor locatari certați cu 
normele de conviețuire civilizată, 
dezordinea a început i 
dă și . In camerele de

'A patra etapă
Nemulțumiți, unii i 

sesizat din nou I.L.L. 
nou am primit doar...

Finalul...
sperăm să aibă loc 

rînd. La el trebuie să contribuie 
atît I.L.L. Turda cit și comitetul 
U.T.M. al Uzinelor „Industria Sir- 
mei”, 
jează 
peste

să se extin- 
dormit.

cămjniști au 
. Turda. Din 

promisiuni.

cit mai cu-

care de mult timp negli- 
felul In care locuiesc cei 

70 de tineri de la cămin.

ARISTICÄ BRINZAN 
inginer

La Ruschija avem un cinema
tograf nou.

Filmele prezentate aici sînt 
frumoase, jurnalele sînt actuale 
dar,., mai bine să facem cunoș
tință cu regulamentul de ordine 
interioară care nu e 
afișat undeva, dar se 
O mare perseverență.

1. Accesul copiilor 
admis numai în băncile din față. 
Dacă filmul nu le place pot să 
țipe cît îi ține gura.

2. Consumați semințe 
leac, și floarea-soarelui. 
voie să le aduceți de 
puteți procura de la vînzătorii am
bulanți care se găsesc în sală. 
Cojile se aruncă numai pe jos și 
dacă e cu putință în capetele 
spectatorilor din rîndurile din față.

3. 
voie

4. 
cinci 
mai una, fotul depinde de canti
tatea de bere consumată de ope
rator.

Dacă cumva tovarășii din con
ducerea cinematografului nostru 
nu sînt de acord cu acest scurt 
regulament să.l respecte atunci pe 
cel care le este indicat de forurile 
superioare. Aceasta e de fapt și 
dorința noastră.

scris și nici 
respectă cu

de 6 luni e

de dov- 
Nu e ne- 
acasă. Le

în sală se poate fuma în 
orice fel de țigări.
Filmul rulează în patru sau 
serii chiar dacă ei are nu-

NICULAE MARTIN

fără pădure, cu largi, ușoare 
amfiteatre de coline de jur- 
împrejur, astfel ca întreaga 
această revărsare de poezie 
de culori, de cîntece și dan
suri să poată fi privite de la 
mari depărtări, de toată lu
mea. Și să poată fi cuprinse 
cu vederea, de asemenea, și 
marile mase de oameni veniți 
ca spectatori, iubitorii acestor 
frumuseți — pentru că meri
tau și ei să fie văzuți, pentru 
numărul lor mare și pentru 
dragostea lor și, mai ales, 
pentru că, pe undeva se sim
țea că toate aceste mari mase 
de privitori au luat parte la 
pregătirea tuturor acestor 
programe artistice.

Pe la amiază începuse să 
plouă, mai mult în glumă și 
ca o încercare parcă, dar mul
țimile de spectatori nu s-au 
clintit, au rămas acoperin- 
du-se cu foi mari de plastic, 
ca în timp, la prășit sau la 
recoltat. Cit privește pe ar
tiști — ploaia mai mult îi în
vioră. Cînta în ploaie țibul- 
canul Marin Moraru și pe 
urmă au năvălit pe scenă, în 
ploaie, dansatoarele de la 
Turnu Măgurele, umplînd lu
mea cu vîrtejuri de maci a- 
prinși și cireși, și livezi de 
culoarea focului vesel. Ploaia 
era prietena lor din timpuri, 
din lanuri și cînd îi atinse 
mai mult străluci dansul lor.

Și nici nu era chiar o ploaie 
— ci mai mult o mîngîiere și 
o sărutare a văzduhului pe a- 
ceste grădini cîntătoare și în- 
cîntătoare ale patriei și totul 
s-a desfășurat impetuos, am
plu ca un fluviu sub ploaia

Are să fie greu juriului, co
misiei pentru hotărîrea pre
miilor, pentru că nu a fost 
echipă, nu a fost ansamblu 
care să nu strălucească și să 
nu farmece prin ceva. Gingă
șia și grația naivă a dansatoa
relor de la Lehliu-sat, poemul 
suav, liniștit și cald al dansa
torilor de la Dor-Mărunt, în 
costumele lor de un roșu în
chis și negru; valurile de un 
albastru închis, cu bluze albe, 
ale corului Casei raionale Titu 
cu cintecul lor profund, lu
minos, solemn și triumfător ; 
grațiile din Fundulea, cu dan
surile lor (cu ce fructe roșii 
negre și dulci să compar cos
tumele lor !) fanfara căminu
lui din Uda-Clocociov și acel 
băiețel care și-a trimis trilu
rile naiului, ca pe o ciocîrlie, 
în văzduh ; formația de caval,e 
de la Hobaia, dansurile de la 
Vînătorii Mari; costumele 
fermecătoare ale celor din Be- 
retu, dansurile de la Buriaș, 
fluier așii de la Comoara, co
rul de la Fierbinți, copiii și 
ceilalți dansatori de la Storo- 
băneasa, echipa de dansuri de 
la Sohatu, călușarii, ingenioșii 
călușari de la Frumoasa cu 
copiii aceia fermecători prin
tre ei — și atîtea alte fru
museți sînt doar ca niște bi
juterii, podoabe, minuni ră-

deputați, membri ai grupu
lui și ai Comisiei economico- 
financiare a Marii Adunări 
Naționale, precum și Mihail 
Ciobanu, președintele Camerei 
de Comerț a R. P. Romîne.

★

în cursul după amiezii mem
brii grupului de deputați ja
ponezi, însoțiți de deputatul 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
au vizitat noi construcții pre
cum și monumente ale Capi
talei.

(Agerpres).

în 
în

mase pentru multă vreme în 
ochii celor care au privit tre
cerea acestui fluviu de co
mori ale artei populare.

Tineret înflăcărat, copii și 
vîrstnici cu dragoste de fru
mos, colectiviști, tractoriști, 
crescători de păsări, îngriji
toare de pe la fermele de 
vaci și porci, muncitoare de 
prin întreprinderi, funcțio
nare — din satele întregii re
giuni — s-au întrecut în mă
iestrie, în interpretare, 
frumusețea costumelor,
poezie și cîntec, adăugind fol
clorului vechi, frumuseți noi.

Iar ceea ce tulbura cel mai 
mult — era faptul că tot ce 
vedeam izvorînd cu generozi
tate, trimufînd acolo, sub 
miile de priviri și sub reflec
toare, erau valurile de dea
supra, ceea ce ajunsese pînă 
la această fază regională : în 
adine, în sate erau și acele 
și mai mari mase de artiști a- 
matori, în continuă pregătire, 
așa cum sub valurile unui flu
viu sînt adîncimile lui, în veș
nică mișcare și înnoire.

A fost un festival uriaș, nu 
numai prin proporțiile lui sub 
reflectoare, unde s-a desfășu
rat timp de șaptesprezece ore 
— ci un spectacol uriaș și prin 
eforturile mart, pasionate, a- 
colo în mase, în sate, în clu
buri și case de cultură, în că
minele culturale, vreme de un 
an întreg și an după an, în- 
tr-un număr de nopți nesfîr- 
șite cu un număr de zeci de 
ori mai mare de artiști care 
l-au pregătit acolo, l-au repe
tat și l-au frămîntat, l-au în
călzit și l-au îmbogățit de ne- 
sfîrșite ori, pînă cînd a îm
pins la suprafață ca pe un me
saj strălucitor, aceste 
răsunătoare, luminoase, 
pezi.

Impresionau deopotrivă 
bogăția și frumusețea 
munca, pasiunea, simțul artis
tic și iarăși strădania cu care 
aceste mii de oameni adună 
bogățiile de frumuseți ale po
porului și le scot la lumină; 
impresionează, de asemenea, 
plină de noi făgăduinți, grija, 
atenția și generozitatea cu 
care organele de partid și de 
stat sprijină și însuflețesc a- 
ceastă muncă delicată și no
bilă.

Așa îmi rămîne acest festi
val : un fluviu de culori și 
cîntece și dansuri apărea la 
suprafață, trecea pe sub miile 
de priviri și pe sub reflec
toare și se desfășura mai de
parte în adine, în masele de 
oameni. Așa, cum apa aceea 
din spatele scenei apărea în 
acel loc, limpede, albastră 
oglindea în ea soarele șt pă
durea, scotea parcă un strigăt 
de viață și dispărea în adîne 
ca să apară din nou, în alte 
locuri, îmbogățită.

Așa am să aștept acest fes
tival în toamna viitoare,

valuri 
lim-

cu 
lui
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Intilnirea 
lui A. A. Gromîko 

cu șefii delegațiilor 
țărilor socialiste 

la O.N.U.

, • S-a deschis
de-a XVII-a sesiune a 
Adunării Generale a 
O.N.U.

• In Argentina a re- 
Izbucnit criza militară 
care a opus în ultima 
vreme diierite grupuri 
de ofițeri superiori din 
această țară

20 SEPTEMBRIE
• In Algeria au avut 

loc alegeri de deputați 
în Adunarea Națională 
Constituantă

19 SEPTEMBRIE

• S-a încheiat la lon
dra conferința primi
lor miniștri ai țări
lor 
lui. Majoritatea parti- 
cipanților și-au expri
mat dezaprobarea față

21 SEPTEMBRIE
• A fost publicat Co

municatul privind vizi
ta de prietenie a dele
gației de partid și gu
vernamentale a R.D.G. 
în R. P. Romînă

Commonwealth-u-
24 SEPTEMBRIE

• In Rhodezia de sud 
a fost format un gu
vern care luptă pentru 
independența țării.

ăptămîna ce a tre
cut a fost prima 
săptămînă de acti
vitate a celei de a 

sesiuni a 
Generale 

Na- 
Se 
că

Ge- 
,star-

XVII-a
Adunării
a Organizației 
țiunilor Unite, 

poate spune, fără îndoială» 
actuala sesiune a Adunării 
nerale a O.N.U. și-a luat „i 
tul” într-un moment în care exi
stă o necesitate acută și, tot
odată, posibilități mari de a se 
acționa hotărît și eficace pen
tru însănătoșirea atmosferei in
ternaționale, pentru lichidarea 
primejdiei de război.

A XVII-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. s-a deschis 
în condițiile unei creșteri conti
nue a forțelor păcii și socialis
mului. Este semnificativă 
acest sens și evoluția 
ței membrilor O.N.U. 
sesiune, îni Adunarea 
grupul afro-asiatic 
aproximativ jumătate 
rul membrilor, ridicat la 108 
prin admiterea zilele trecute, a 
noilor state Ruanda, Burundi și 
Trinidad-Tobago, număr care va 
ajunge la 110 după 10 octom
brie, cînd vor fi intrat în orga
nizație și Algeria și Uganda.
Evident, în asemenea situație, 
puterile occidentale întîmpină 
dificultăți- mereu mai mari în 
manevrarea mașinii lor de vot, 
nu-și mai pot impune ca în
trecut punctul lor de vedere.
Așa stînd lucrurile este firesc 
că popoarele iubitoare de pace 
ridică cu putere în fața actua
lei sesiuni a Adunării Generale 
cerința ca O.N.U. 
ca un instrument 
apărare a păcii 
internaționale.

Pe ordinea de 
au fost înscrise aproape 100 de 
probleme. In centrul atenției se 
află, în mod firesc, problema 
dezarmării generale și totale.

Un loc important îl ocupă 
discuția propusă de U.R.S.S. a- 
supra miei cdnferihțe
internaționale în problemele co
merțului.

In cadrul constructiv al pro
blemelor privind colaborarea 
între popoare pentru asigurarea 
păcii, figurează și un punct care 
corespunde unei însemnate ini
țiative a țarii noastre. Este vor
ba de punctul intitulat „Măsuri 
pentru promovarea în rîndurile 
tineretului a ideilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
între popoare”. Pornind de la 
ideea că educarea tineretului în 
spiritul păcii este parte inte
grantă a eforturilor îndreptate 
spre apărarea păcii și dezvolta
rea colaborării internaționale, 
guvernul R.P.R. a inițiat încă la 
cea de a XV-a sesiune a Adu
nării Generale O.N.U. dezbate
rea acestei probleme. Expresie 
vie a preocupării statului no
stru pentru întărirea pe toate 
căile a păcii și înțelegerii între 
popoare, această inițiativă 8-a 
bucurat de un larg răsunet in
ternațional, problema fiind dez
bătută la O.N.U. și U.N.E.S.C.O. 
Reînscrierea acestei probleme 
pe ordinea de zi a actualei se
siuni constituie o recunoaștere 
a importanței și actualității ei 
pentru cauza păcii și colaboră
rii internaționale.

Vor fi dezbătute, de asemenea, 
chestiuni legate de problema li
chidării totale a sistemului co
lonial.

In ciuda opoziției delegatului 
american, comitetul general a 
hotărît includerea pe ordinea de 
zi a problemei restabilirii drep
turilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze, în interesul 
normalizării și dezvoltării rela
țiilor internaționale, al sporirii 
eficienței O.N.U.

Actuala sesiune și-a început 
lucrările într-un moment în 
care în atmosfera internațională 
se resimte o oarecare încordare. 
Această încordare e provocată 
de politica statelor occidentale 
și în primul rînd de S.U.A. 
Exemplul cel mai flagrant este 
cursul primejdios luat de poli
tica S.U.A. față de Cuba. In 
aceste condiții sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. e chemată 
să contribuie la slăbirea încor
dării, și tocmai din acest punct 
de vedere sînt apreciate de o-

in 
componen- 
In actuala 

Generală 
reprezintă 

din numă-

să acționeze 
eficace de 

și securității

zi a sesiunii

pinia publică diferitele luări de 
poziții ale conducătorilor de
legațiilor.

. In cuvîntările reprezentanților 
occidentali care au vorbit pînă 
acum, deși n-au lipsit cuvintele 
mari declarative, de atașament 
față de pace, au lipsit în 
schimb propuneri concrete, con
structive în stare să înlesnească 
progrese în rezolvarea proble
melor internaționale.

In contrast cu acestea, cuvîn
tarea rostită de ministrul de Ex
terne al U.R.S.S., A. Gromîko 
la 22 septembrie, importantele 
documente prezentate de dele
gația Uniunii Sovietice, cuprind 
nu numai o analiză temeinică a 
situației internaționale, o expu
nere convingătoare a poziției 
realiste a țărilor socialiste, ins
pirată din hotărîrea lor fermă 
de a face totul pentru apărarea 
păcii, ci și un program complex 
de măsuri concrete, constructive, 
în interesul însănătoșirii rela
țiilor internaționale, al întăririi 
păcii generale.

Vădind încă o dată un înalt 
spirit de răspundere față de 
soarta păcii, guvernul sovietic a 
considerat necesar să-și ridice 
glasul pentru a avertiza și a a- 
trage atenția statelor membre 
ale O.N.U. asupra politicii agre
sive promovată de S.U.A. față 
de Republica Cuba, politică ce 
poate avea urmări grave pentru 
cauza păcii, poate împinge lu
mea la o catastrofă, la un război 
racheto-nuclear. Contrastul ace
sta) izbitor între grija plină dfe 
răspundere a U.R.S.S. pentru 
cauza păcii și acțiunile aventu
riste primejdioase ale S.U.A. nu 
poate să nu fie remarcat de ori
ce observator atent al vieții 
internaționale. Chiar în această 
săptămînă, cînd Congresul S.U.A. 
a adoptat noi măsuri agresive 
contra Cubei și isteria anticu- 
bană a luat mari proporții în 
Statele Unite, s-a anunțat schim
bul de note dintre U.R.S.S. și 
Iran privind angajamentul Ira
nului de a nu se conștrui i?aje 
străine pentru arme racheta -pe 
teritoriul său, eveniment care 
marchează un important pas pe 
calea îmbunătățirii relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Iran. Con
trastul este evident. Cel mai 
puternic stat capitalist amenință 
cu invazia și organizează provo
cări nesăbuite împotriva unui 
mic stat vecin, independent și 
suveran, arogîndu-și „dreptul” 
de a se amesteca în treburile 
interne ale acestui stat. Cel mai 
puternic stat socialist dă un 
exemplu grăitor de atitudine 
răbdătoare și înțeleaptă față de 
rezolvarea problemelor ce le ri
dică relațiile cu un stat vecin 
care face parte dintr-o grupare 
militară legată de occident, de
pune eforturi perseverente pen
tru îmbunătățirea relațiilor re
ciproce în scopul apărării păcii.

Despre poziția constructivă și 
spiritul de inițiativă al U.R.S.S. 
în rezolvarea problemelor in
ternaționale, despre grija cu
care guvernul sovietic se preo
cupă de asigurarea păcii și secu
rității internaționale vorbesc 
propunerile prezentate de A. 
Gromîko Adunării Generale 
O.N.U.

Astfel, Uniunea Sovietică

ordinea de zi ca o problema ur
gentă, problema : „Cu privire la 
condamnarea propagandei în fa
voarea unui război nuclear pre
ventiv”. Proiectul de rezoluție 
prezentat de guvernul sovietic 
cheamă toate statele care pose
dă arma nucleară să-și asume 
neîntîrziat obligația solemnă de 
a nu folosi primele arma atomi
că. Toate statele lumii sînt che
mate să condamne și să interzi
că prin lege orice propagandă de 
război, orice îndemn la războiul 
nuclear preventiv, orice manifes
tare de revanșism și de incitare 
la revizuirea frontierelor. Este 
în afară de orice îndoială că a- 
doptarea unor asemenea măsuri 
ar contribui la o destindere con
siderabilă a întregii situații in
ternaționale.

Caracterizînd prima săptămî
nă la O.N.U., agenția americană 
UNITED PRESS INTERNAȚIO
NAL conchidea: „Răsăritul a dat 
dovadă de inițiativă... Dacă Ste
venson a adus justificări, în 
schimb, Grotnîko a avut ceva de 
prapus. Din nou, blocul răsări
tean e în ofensivă“. Nu putem 
să nu fim de acord cu conținu
tul concluziei agenției america
ne. Evident, este vorba de faptul 
că și în această săptămînă la 
O.N.U., a ieșit în evidență per
severența cu care statele socia
liste, apărînd interesele vitale ale 
tuturor popoarelor, promovează 
consecvent politica de coexisten
tă pașnică, militează ferm pen
tru soluționarea pașnică a pro
blemelor internaționale, pentru 
destinderea încordării.

Lucrările sesiunii 
Generale a O.N.U. sînt 
cu atenție pretutindeni 
Popoarele cer cu insistență ca 
Adunarea Generală a O.N.U. să-și 
îndeplinească datoria sa — de 
a contribui la apărarea păcii, de 
a depune toate eforturile pentru 
a obține măsuri reale în vederea 
eliminării amenințării unui nou 
război.

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— La 22 septembrie, șeful 
delegației sovietice la cea 
de-a XVII-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., A. A. 
Gromîko. ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., s-a întîl- 
nit la reședința delegației so
vietice Cu șefii delegațiilor ță
rilor socialiste — ministrul 
afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, V. David, minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Mongole, P. Sagdarsuren, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, A. Rapacki, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare, J. Peter, locții
torul ministrului afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria, M. 
Tarabanov, și adjunctul mi
nistrului afacerilor. externe al 
R. P. Romîne, M. Malița.

Intilnirea la care au parti
cipat, de asemenea, ministrul 
afacerilor externei al R. S. S. 
Ucrainene. L. F. Palamarciuk, 
și ministrul afacerilor ex
terne al R. S. S. Bieloruse, 
K. V. Kiseliov, s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

-—

O declarație 
a lui Bias Roca

ti
A.

a

a 
supus spre examinare Adunării 
Generale un proiect de „Declara
ție cu privire la folosirea în 
scopuri pașnice a mijloacelor și 
resurselor devenite disponibile 
ca urmare a dezarmării”. Aceas
tă propunere are o mare însem
nătate pozitivă pentru a determi
na statele să-și intensifice efor
turile în vederea realizării 
zarmării generale și totale.

Guvernul U.R.S.S. a supus de 
asemenea spre examinare ca 
punct de sine stătător al ordinei 
de zi, propunerea de a se con
voca în 1963 o conferință inter
națională în problemele comer
țului, menită să creeze o orga
nizație comercială internațională 
permanentă cuprinzînd toate ță
rile lumii și să contribuie în fe
lul acesta, substanțial, la dezvol
tarea schimburilor economice și, 
prin aceasta, la întărirea păcii.

în actualele împrejurări, cînd 
în S.U.A. și în alte țări ale 
N.A.T.O. se aud mereu chemări 
stridente la un „război preven
tiv termonuclear“, apare limpede 
însemnătatea propunerii făcută 
de U.R.S.S. de a se include pe

Je

un

La închiderea ediției

in Adunarea Generală a 0. N. U
NEW YORK 24 - Trimisul 

Agerpres C. Răducanu transmite : 
Luni dlmineafă, Adunarea Gene
rală s-a întrunit în continuarea 
dezbaterii sale generale. Primul 
vorbitor al ședinței de dimineafă 
a fost ministrul de externe al re
publicii sud-africane Eric Louw. Ca 
și la sesiunile anterioare, el a re
curs la obișnuitele încercări de a 
justifica politica rasială a guvernu
lui său- 
întreaga

După

Cuvîntarea sa a revoltat 
Adunare.
o încercare neizbutită a

președintelui Adunării Generale de 
a anula exprimarea protestului de- 
legafilor fafă de calomniile 
falsurile debitate 
sud-african, au luat cuvintul repre
zentanții statelor Filipine, Somalia, 
Tanganica, Mexic, India care au 
demascat cu tofii situajia intole
rabilă care continuă să existe pe 
teritoriul sud-african, metodele fo
losite de guvernul rasist al lui 
Verwoerd, refuzul lui persistent de 
a aplica rezoluțiile repetate ale 
Organizației Națiunilor Unite.

și
de delegatul

Adunării 
urmărite 
în lume.

HAVANA 23 (Agerpres). — 
„Cuba promovează o politică de 
pace și apără pacea, ea nu ame
nință pe nimeni și nu intențio
nează să atace pe nimeni, dar 
este ferm hotărită să-și apere 
prin toate mijloacele, chiar și 
cu arma suveranitatea, indepen
dența și dreptul poporului 
de a construi socialismul“, a de
clarat Blas Roca, membru 
conducerii naționale a organiza
țiilor revoluționare integrate din 
Cuba, luind cuvintul in fața 
muncitorilor de la fabrica de 
tutun „Hener”. El a subliniat u- 
riașa importanță a avertismentu
lui dat de Uniunea Sovietică mi- 
litariștilor americani, care 
menință Cuba.

său

al

Vizita lui Leonid Brejnev

în Iugoslavia
BELGRAD 24 (Agerpres). 

— La 24 septembrie capitala 
Iugoslaviei a întîmpinat cor
dial pe Leonid Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., care 
a sosit în Iugoslavia într-o 
vizită de răspuns la invitația 
președintelui R. P. F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito.

Pe aeroport oaspetele a fost 
întîmpinat de Iosip Broz Tito, 
președintele Iugoslaviei, de 
conducători iugoslavi, și re
prezentanți ai vieții publice, 
de șefi și colaboratori ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Belgrad.

Președintele Tito a adresat 
președintelui Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
cuvinte de salut. Tito a. de
clarat că poporul iugoslav 
nutrește față de poporul Uniu
nii Sovietice sentimente de a- 
dîncă simpatie și prietenie. 
Aceste sentimente de prietenie 
sînt întărite de suferințe și 
jertfe uriașe ale celor două 
popoare în lupta comună îm
potriva dușmanului comun — 
cotropitorii fasciști.

Președintele Tito a subliniat 
că „sarcina noastră este de a 
întări încrederea reciprocă“, 
colaborarea și prietenia, deoa
rece aceasta nu este numai în 
interesul popoarelor Uniunii 
Sovietice și popoarelor Iugo-

slaviei, dar și în interesul 
păcii și al consolidării colabo
rării pașnice internaționale.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
Leonid Brejnev și-a exprimat 
speranța că vizita oaspeților 
sovietici în Iugoslavia, „va 
contribui la cauza întăririi și 
dezvoltării continue a priete
niei sovieto-iugoslave“.

„Așteptăm cu un viu inte
res, a spus el, posibilitatea de 
a lua cunoștință de viața și 
munca minunatului dv. popor, 
în ceea ce ne privește, vom 
vorbi cu bucurie, la rîndul 
nostru, despre viața și munca 
poporului sovietic care înde
plinește măreața sarcină isto- 

construirea societății 
în țara noastră“.
Brejnev și Iosip 
s-au îndreptat spre 
pusă la dispoziția 

So-
U.R.S.S.

rică — 
comuniste

Leonid
Broz Tito 
reședința
președintelui Prezidiului 
vietului Suprem al 
Zeci de mii de oameni au sa
lutat cordial pe solul poporu
lui sovietic.

Președintele R. P. F. Iugo
slavia a oferit în cinstea oas
petelui un dejun la care I. B. 
Tito și L. I. Brejnev au rostit 
cuvîritărL U.R.S.S. : Pe șantierul noii uzine de polietilenă din orașul Gorev,

A

pe 
ai

EM. RUCÄR

Primul congres naționalTELEGRAMA ADRESATA DE F.M.T.D

Aspect din cursul unei mani
festații desfășurate la New York 
împotriva lui Franco, pentru
libertatea definuților politici

din închisorile spaniole.

PRESA OCCIDENTALA DESPRE IMPLICAȚIILE ADERĂRII ANGLIEI LA PIAȚA 
I COMUNA

LONDRA 24 (Agerpres). 
Comentând întrevederile 
care miniștrii de externe 
țărilor Beneluxului le-au avut 
săptămînă trecută cu Heath, 
ministru al guvernului brita
nic, care se ocupă cu proble
mele aderării Angliei la Piața 
comună, ziarul „OBSERVER“ 
scrie că „cele trei țări ale Be- 
neluxului au avertizat Anglia 
că dacă negocierile în legătu
ră cu aderarea ei la Piața co
mună vor dura mai multe luni 
această adeziune va fi în ge
neral cu neputință“. De aceeași 
părere este ?i corespondentul 
din Londra al agenției

Iui laburist și cu trei săptă- 
mîni înainte de Congresul 
Partidului conservator, atmos
fera politică din Anglia este 
tot atît de încărcată ca și în 
vremea crizei Suezului“.

Conferința Commonwealth- 
ului a agravat și ea criza po
litică din Anglia, unde nu nu
mai opinia publică, ci și fieca
re dintre cele două partide 
principale — conservator și 
laburist — sînt profund divi
zate în ceea ce privește opor
tunitatea aderării Angliei la 
Piața comună.

Conducerea partidului labu
rist, în frunte cu Gaitskell, 

FRANCE PRESSE, care, refe- <• car© -schimbîndu-și brusc pozi- 
rindu-se la opoziția crescîndă 
a englezilor la Piața comună, 
subliniază că „cu o săptămînă 
înainte de Congresul Partidu-

Angliei la Piața comună, „OB
SERVER“ scrie că guvernul 
laburist se străduiește să ac
celereze tratativele de la 
Bruxelles „pentru a pune ca
păt incertitudinii politice și e- 
conomice din Europa occiden
tală“ care se datorește faptu
lui că de atîta timp problema 
aderării Angliei la Piața co
mună se află în suspensie.

------ •-

LONDRA :

Situația din Argentina
BUENOS AIRES 24 (Ager

pres). — Treptat, Argentina 
revine la viața normală. In ca
pitala țării, o dată cu victoria 
generalului Ongania asupra 
generalilor Lorio și Labayru, 
s-a reinstaurat calmul. Căile 
ferate au început să funcțio
neze normal, transporturile în 
comun din oraș și-au reluat 
activitatea, iar la posturile de 
radio se aud din nou progra
mele publicitare obișnuite.

Duminică a avut loc 
Casa Rosada,

la 
reședința pre

ședintelui Guido, un consiliu 
de miniștri, după care pre
ședintele a făcut o declarație 
radiodifuzată în care s-a anga
jat să organizeze alegeri „în 
cel mai scurt timp posibil“.

Se știe că, după ultimele a- 
legeri parlamentare care au 
marcat o victorie a peroniști- 
lor și a forțelor de stingă, un 
grup de militari care l-au în
lăturat pe fostul președinte 
Frondizi au încercat să pună 
mîna pe putere, provocînd 
grava criză politică prin care 
a trecut Argentina. Principalii 
șefi a acestei lovituri, genera
lii Labayru, Lorio, Federico 
Terenzo Montero și Franklin 
Rauch sînt în prezent 
stați. — -
război, 
are în prezent domiciliu for
țat. O amplă epurare a început 
în armata terestră și se aș
teaptă ca ea să cuprindă și 
marina, care, în recentul con
flict a refuzat să intervină, ră- 
mînînd neutră.

-----•-----

are-
Fostul ministru de 

generalul Saravia,

ALGER 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : Potrivit date
lor publicate în Algeria, din 
peste 6,5 milioane alegători 81 
la sută au votat pentru candi- 
dații propuși de Biroul Politie 
al Frontului de Eliberare Na
țională în alegerile pentru A- 
dunarea Națională Constituantă 
a Republicii Algeria.

5 265 000 de alegători au răs
puns pozitiv la întrebarea cu 
privire la competență Adunării 
Constituante de a adopta con
stituția republicii, de a exercita 
funcții legislative și de a numi 
guvernul. Alegerile pentru Adu
narea Constituantă constituie o 
etapă importantă în viața Al
geriei independente.

PREȘEDINTELUI S.U.A.

Secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului 
Democrat a trimis pre

ședintelui S.U.A., Kennedy, și 
președintelui actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
o telegramă de protest împo
triva persecutării sălbatice a 
patrioților din Porto-Rico.

Cu prilejul Zilei internațio
nale de solidaritate cu poporul 
Republicii Porto-Rico, se spu
ne în telegramă, în numele 
celor 101 milioane de mem
bri ai F.M.T.D. ne exprimăm 
solidaritatea cu poporul por
torican care luptă pentru in-

MOSCOVA. — N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și alți 
conducători ai partidului co
munist și ai guvernului sovie
tic au vizitat la 24 septembrie 
avionul de călători „IL-62“ 
creat de colectivul Biroului 
de construcții sub conducerea 
lui Serghei Iliușin și noile e- 
licoptere construite sub con
ducerea lui Mihail Mii.

PARIS. — în sala de spec
tacole „Chopin“ din Paris, a 
avut loc în seara zilei de 21 
septembrie o adunare a Aso
ciației Franța-Romînia. Cu a- 
ceastă ocazie scriitorul Pierre 
Paraf a vorbit despre realiză
rile obținute de poporul nos
tru ilustrate cu impresiile 
culese din recentul său voiaj 
în R. P. Romînă. A urmat pre
zentarea filmului — „S-a 
furat o bombă“ — și un pro
gram de cîntece și dansuri e- 
xecutate de echipa de folclor 
a Casei de cultură a studenți
lor din București.

ATENA. — în cadrul fes
tivalului filmului, organizat cu 
prilejul Tîrgului internațional 
de mostre de la Salonic, au 
fost prezentate filmele romî- 
nești „S-a furat o bombă“ în 
regia lui I. Popescit Gopo și

al „Noii rezistente“

ția, după conferința Common- 
wealth-ului a luat o atitudine 
mai hotărîtă împotriva aderă
rii Angliei la Piața comună, 
se bucură acum, relatează co
respondentul agenției FRANCE 
PRESSE, de sprijinul fățiș al 
„extremiștilor“ din Partidul 
conservator și al „credincioși
lor Imperiului“. Peste noapte 
Gaitskell a devenit chiar e- 
roul preferat al ziarului con
servator „DAILY EXPRES“ 
— adversarul înverșunat al 
Pieței comune.

Referindu-se la implicațiile 
pe plan extern ale aderării

Demonstrație 
împotriva cursei 

înarmărilor
LONDRA 24 (Agerpres). —< 

La 23 septembrie, cîteva mii 
de londonezi s-au adunat în 
fața clădirii Ministerului A- 
viației de Război, pentru a 
protesta cu hotărîre împotri
va cursei înarmărilor nu
cleare duse de guvernul en
glez și a transformării țării 
într-o bază nucleară militară 
a Statelor Unite. Demonstra
ția a fost organizată de „Co
mitetul celor 100".

dependența sa. Federația pro
testează in mod hotărît împo
triva persecutării și asasinării 
patrioților portoricani, împo
triva prezenței trupelor ame
ricane în această 
bilizării forțate 
portorican.

F.M.T.D. cere 
S.U.A. să pună i 
politicii coloniale, 
cheamă O.N.U. să facă tot po. 
sibilul pentru ca rezoluția sa 
îndreptată împotriva colonia
lismului să fie aplicată șl în 
Porto-Rico.

țară și a 
a tineretului

ca guvernul 
capăt imediat

Federația

La Florența se desfășoară lu
crările primului congres na
țional al „Noii rezistente’’, 

organizație democrată a tineretu
lui italian, care luptă împotriva 
fascismului. Alberto Scandone, 
secretarul noii organizații demo
cratice, a subliniat în raportul pe 
care l-a prezentat la congres ne
cesitatea unității rîndurilor tinere
tului antifascist, de la comuniști la 
catolici.

Raportorul a chemat la extinde
rea continuă a organizației, mai 
ales în regiunile înapoiate din 
sud, unde neofasciștii încearcă 
să-și recruteze adepfi în rîndul ti
neretului oprimat de mizerie și a- 
nalfabetism.

Arestarea unor partizani
* v» * * r* ■ ■ aai păcii în S. U. A.

NEW YORK 23 
(Agerpres). — 12
partizani ai păcii, 
membri ai organi
zației „Comitetul 
american al parti
zanilor acțiunilor 
neviolente împotri
va armei nucleare” 
au fost aruncați în 
închisoare în ora
șul Sacramente din 
California. Astfel

s-a încheiat marșul 
lor de protest îm
potriva cursei înar-, 
mărilor, care a în
ceput în urmă cu o 
lună și jumătate la 
San Diego. . 
septembrie, 
ajuns la 
șantierului 
unde a fost 
lansat la apă sub
marinul „Andrew

PE SCURT
„Fe mări cu „Transilvania“, o 
realizare a studioului „Ale
xandru Sahia“. Ambele filme 
s-au bucurat de un deosebit 
succes.

FRANKFURT. — La Frank
furt pe Main s-a deschis Tir- 
gul internațional specializat în 
comerț internațional de cărți 
la care întreprinderea romî- 
nească de comerț exterior 
„Cartimex“ expune produse ale 
editurilor noastre. Se prezintă 
lucrări din literatura universa
lă în limba romînă, literatură 
romînească, clasică și contem
porană (proză și versuri) în 
limba romînă si limbi străine. 
In două numere consecutive 
ziarul vest-german „Frank
furter Allgemeine“ și-a infor
mat cititorii asupra lucrărilor 
editoriale romînești prezentate 
la acest tîrg.

MOSCOVA. — Pentru a 
participa la ședința ordinară 
a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., la Moscova au sosit 
reprezentanții Bulgariei, Ce
hoslovaciei, R. D. Germane, 
Mongoliei, Poloniei, Romîniei, 
Ungariei care sînt membre 
ale Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

DAMASC. — Agenția France 
Presse anunță că ministrul a-

facerilor externe al Republicii 
Arabe Siria, Asad Mahassen, 
a arătat într-o declarație fă
cută reprezentanților presei 
că politica noului guvern al 
Republicii Arabe Siria va con
sta în neutralitatea pozitivă 
în politica externă, in solida
ritate și coeziune pe planul 
țărilor arabe.

SOFIA. — în zilele de 21 și 
22 septembrie a avut loc ple
nara C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, la care s-au 
discutat probleme ale înfăp
tuirii progresului tehnic în 
diferite ramuri ale economiei 
naționale, precum și proiectul 
de statut al Partidului Co
munist Bulgar.

PARIS. — Ministerul Afa
cerilor Interne 
dat publicității 
gerilor pentru 
avut loc la 23
fost realeși 78 de senatori (din 
cei 90 ale căror mandate ex
piraseră — o treime din com
ponența Senatului). Rezultate
le alegerilor se deosebesc foar
te puțin de rezultatele ultime
lor alegeri din 1959.

al Franței a 
rezultatele ale- 
Senat care au 
septembrie. Au

PARIS. — La Paris s-a a- 
nunțat că autoritățile franceze 
au hotărît să deschidă un 
proces împotriva uneia din că-
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peteniile organizației fasciste 
din ilegalitate, Jacques Sous- 
telle. El este acuzat de com
plot împotriva statului. Sous- 
telle este figura cea mai pro
eminentă dintre participanții 
la comploturile antirepubli- 
cane.

ANKARA. — Ziarul „Cum- 
huryet“ relatează că, potrivit 
unor date statistice oficiale 
publicate recent, în Turcia 
există în prezent 750 000 de 
oameni bolnavi de tubercu
loză, complet inapți pentru 
muncă. Ziarul arată că din 
aceștia mor anual 15 000.

JOHANNESBURG. — Por
tugalia ia măsuri energice 
pentru a preîntîmpina răscoa
la africanilor din 
anunță agenția 
Press, citind ziarul 
Johannesburg. Mii 
tiști portughezi 
partea comercială a orașului 
Lourențo-Marques — centrul 
administrativ și portul princi
pal al acestei colonii africane 
a Portugaliei. Circa 50 000 de 
soldați ai trupelor coloniale 
staționează în provincie și de-a 
lungul frontierelor Mozambi- 
cului cu țările vecine și, în 
primul rind, cu Rhodesia de 
sud, unde populația africană

Mozambic, 
Associated 
„Star“ din 
de parașu- 
inconjoară

La 21 
ei au 
porțile 
naval 

; recent

șantierului 
pentru a

Jackson". Partiza
nii păcii au vrut să 
organizeze o de
monstrație pe teri
toriul 
naval
protesta împotriva 
cursei înarmărilor. 
Îndată după ce au 
sosit la punctul fi
nal al marșului lor 
au fost arestați și 
aruncați în închi
soare.

duce lupte sîngeroase pentru 
libertate.

ADEN. —- După cum rela
tează agenția Men, la Aden a 
fost decretată stare excepțio
nală.

MOSCOVA. — Ignati Novi- 
kov, ministrul construcției de 
centrale electrice al U.R.S.S., 
scrie în ziarul „Pravda” că în 
Uniunea Sovietică se constru
iesc în prezent 21 de centrale 
termoelectrice mari. Printre 
acestea se numără și termo
centralele de la Konakovo, 
Ermakovo și Krivoi Rog cu o 
putere de cîte 2 400 000 kW 
fiecare, care sînt cele mai 
mari din lume. Se prevede ca 
pînă în anul 1970 puterea cen
tralelor termoelectrice date 
anual în exploatare să ajun
gă la 22 000 000—25 000 000 kW

ROMA. — Ziarele informea
ză că în curînd Italia va achi
ziționa arme și echipament mi
litar american pentru suma 
totală de 60 miliarde de lire, 
în cercurile ziaristice locale, 
această hotărîre de a se cum. 
păra armament american pen
tru armata italiană este pusă 
în legătură cu rezultatul re
centei vizite în Italia a 
președintelui S.U.A., L. 
son.

vice- 
John*


