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PENTRU ECONOMISIREA METALELOR
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

n

I
I

{

s

Piesă lîngă piesă, metru cu metru de sudură, J 
astfel se nasc viitoarele nave pe Șantierul naval •! 
„1 Mai" din Brăila, In biografia lor este înscris j 
și numele tînărului sudor Marin Bălan care-și I 
depășește lună de lună sarcinile de producție, ■!

și execută lucrări de calitate superioară. ) 

Foto : I. CUCU |

• La redacția ziarului nostru a sosit ieri 
o telegramă. Expeditor : Colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni de la întreprin
derea Chimico-farmaceutică din București. 
Textul cuprinde un bogat bilanț obținut în 
cadrul întrecerii socialiste.

Colectivul de muncitori, ingineri, tehnicieni 
și funcționari din întreprinderea Chimico-far
maceutică din București, se spune în tele
gramă, raportează îndeplinirea tuturor indi
cilor de plan pe anul 1962 înainte de termen. 
Producția globală anuală a fost realizată în 
proporție de 100,5 la sută, iar sarcina de creș
tere a productivității muncii în proporție de 
101,23 Ia sută. In primele 10 luni s-au reali
zat peste plan 424 000 lei, economii și 717 000 
lei beneficii.

biectivul principal al ac
tivității colectivului no
stru de muncă îl constii 
tuie realizarea unor in
stalații și utilaje petrolie
re de un înalt nivel cali
tativ și cu o greutate

specifică cit mai redusă.
Pornind de Ia aceste cerințe, sub în

drumarea permanentă a comitetului de 
partid, conducerea uzinei — cu spri
jinul organizației U.T.M. și al comite
tului sindicatului — a desfășurat o 
largă acțiune pentru folosirea cît mai 
rațională a metalului. în acest scop, 
eforturile colectivului nostru de mun
citori, tehnicieni și ingineri au fost 
îndreptate, în primul rînd, spre îmbu
nătățirea și modernizarea tehnologiei 
de fabricație, extinderea și aplicarea 
metodelor noi de muncă.

Secțiile de prelucrare la cald (forjă 
și turnătorie) au un mare rol în uzi
nă în îndeplinirea ritmică a planului, 
ele furnizînd celorlalte sectoare piesele 
turnate și forjate — piese care au 
o pondere însemnată în produsul finit. 
Așa stînd lucrurile, rezultă deci că a- 
ceste secții sînt și mari consumatoare 
de metal.

Ce măsuri s-au luat în uzină în 
legătură cu promovarea noului în teh
nică, de care depinde și realizarea 
unor produse, cu un consum specifio 
de metal mai redus ?

Un grup de muncitori și maiștri, 
condus de inginerul Romeo Duță, a 
experimentat încă de anul trecut me
toda de turnare cu maselote exoterme, 
metodă pe care o aplicăm în prezent 
la peste 160 de repere. Ca urmare, 
numai în trimestrul III al acestui an 
s-a obținut pe această cale o economie 
de metal în valoare de 217 733 lei.

Rezultate bune s-au obținut și dato
rită aplicării metodei de călire prin 
ctirenți de înaltă frecvență. Sarcinile 
ce-i reveneau uzinei noastre, privind 
aplicarea acestei metode, au fost rea
lizate pînă acum în proporție de 109,5 
la sută. Aș dori să evidențiez în mod 
deosebit contribuția pe care a adus-o 
colectivul format din tehnicianul N. 
Bucura și muncitorii Costache Tudora 
și Andrei Balalaia în ce privește ex
tinderea acestui procedeu. Colectivul 
acesta tînăr a pus la punct și a mon
tat noua instalație de călire prin cu- 
renți de înaltă frecvență.

O mare atenție s-a acordat extinderii 
sudurii automate și semiautomate. După 
această metodă s-a sudat cu 20 la sută

mai mult decît prevederile inițiale. 
Aceasta a fost posibil și datorită fap
tului că muncitorii și-au Însușit acest 
procedeu. Lucrind mulți tineri în acest 
sector, organizația U.T.M. s-a ocupat 
cu grijă de îmbogățirea cunoștințelor 
lor profesionale, le-a dezvoltat spiri
tul gospodăresc. Tinerii muncitori Ni- 
colae Coman, Coste! Tudose și Petre 
Ipate reușesc să execute azi lucrări de 
cea mai bună calitate.

Piesele turnate din aliaje neferoase, 
folosite la executarea aparaturii pneu
matice, ne-au dat mult de lucru. Cu 
toate eforturile depuse de colectiv, 
rebuturile se mențineau într-o vreme 
la un coeficient ridicat, datorită defec
telor din turnare. Inginerul Stanciu 
Iordan, care a studiat îndeaproape 
această problemă, a propus introduce
rea unui nou aliaj neferos din care 
se fac prin extruziune piesele nece
sare. Experimentată și aplicată, această 
metodă a dus la eliminarea rebuturi
lor și la economisirea unei însemnate 
cantități de metal.

Pentru reducerea consumului speci
fic de metal are o foarte mare impor
tanță modul cum este organizată debi
tarea materialelor. Aici există mari 
posibilități pentru a se obține econo
mii. Ținind seama de acest lucru, la 
noi în uzină s-a organizat in acest an 
un sector pentru debitarea centralizată 
a profilelor și materialului tubular. La 
construcțiile metalice lucrează nume
roși tineri. Organizația U.T.M. a des
fășurat o muncă politică permanentă 
în rîndul tinerilor, a organizat consfă
tuiri și schimburi de experiență pen
tru a crea condiții de trecere la apli
carea metodei debitării în lanț. Drept 
rezultat, la o serie întreagă de profile 
s-au înregistrat reduceri ale pierderi
lor, prin capete nefolosibile, cu peste 
50 la sută.

Acțiunea de economisire a metalului 
este, firește, o muncă complexă. Ea 
trebuie să cuprindă toate verigile pro
ducției, de la proiectare pînă la pro
dusul finit. în urma efectuării unui 
studiu temeinic de către inginerii din 
serviciile do proiectare, care fao parte 
din comisiile de valorificare a rezerve
lor interne, s-a constatat că la unele 
repere existau serioase rezerve de eco
nomisire a metalului, chiar în stadiul 
de proiectare.

S-a trecut la reproiectarea unor pie
se și subansamble. în urma reproicc-

cinleia
tineretului
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Fier vechi oțelăriîlor
In ultimele două săptămîni. 

din gara Turnu Severin au 
plecat spre Reșița două tre
nuri de marfă, fiecare din ele 
încărcate cu peste 500 tone de 
fier vechi. Pe vagoane se pu
tea citi inscripția: „Fier vechi 
strîns de tinerii din regiunea 
Oltenia în contul angajamen
tului luat”. De la începutul a- 
nului, tinerii din această parte 
a țării au strîns și expediat 
către oțelăriile patriei 750 va
goane de fier vechi. Cele mai 
mari cantități le-au adunat ti
nerii din orașele Turnu Seve
rin și Craiova și cei din raioa
nele Tg. Jiu și Balș.

(Agerpres)(Continuare în pap. a IlI-a)

Pregătiri pentru revelion
In cabanele din ma

sivele Bucegi și Ciucaș 
se fac în prezent pre
gătiri pentru organi
zarea revelionului, Încă 
de pe acum și-au ma
nifestat dorința de a 
petrece aici sărbătoa
rea noului an un mare

număr de oameni ai 
muncii din toate col
turile tării, precum șl 
turiști de 
re. Pentru 
lor de la 
cota 1 400, 
derea > orășenească din 
Sinaia a asigurat au-

peste hota- 
transportul 
Sinaia la 
Intreprin-

tobuze; mai departe 
spre platoul Bucegilor 
călătoria continuă cu 
telefericul. Cabanele 
au fost dotate cu mo
bilier, aparate de ra
dio, pikupuri.

(Agerpres)

EXPOZIȚIE LÄ TULCEA

Expoziția deschisă 
zilele acestea la Tulcea 
cuprinde peste 60 lu
crări ale artiștilor pla
stici amatori din între-

prinderile și instituțiile 
orașului. Ele înfățișea
ză peisajul industrial 
în continuă dezvolta
re, construcțiile noi

din localitate, frumu
sețile deltei, figuri de 
muncitori și pescari 
fruntași etc.

(Agerpres)

Plecarea delegației P. M. R.
la Congresul P. C. Italian

Ore de curs, elevi atenți, atmosferă de învățătură. Cursul de viticultură, cu durata de trei ani, 
le-a oferit și astă seară colectiviștilor de la Cetate, raionul Calafat, prilejul însușirii unei lecții noi. 

Foto : I. CUCU

Aprovizionarea de iarnă 
a muncitorilor forestieri

împreună cu întreprinderile forestiere, 
cooperația de consum a luat măsuri pentru 
îmbunătățirea aprovizionării pe timpul ier
nii a magazinelor din păduri care deservesc 
pe muncitorii forestieri. S-au amenajat noi 
depozite și s-au făcut lucrări de reparații și 
de dezvoltare a capacității unora din cele 
existente. Pînă în prezent, în cele circa 1 000 
de magazine existente la gurile de exploa
tare și în depozitele acestora se află circa 
300 de vagoane de cartofi, 400 tone de slă
nină, însemnate stocuri de conserve de carne 
și de pește, brînzeturi, ulei, zahăr, legume, 
zarzavaturi etc.
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Se extinde rețeaua

traducerea în via
ță a Hotărîrii par
tidului cu privire 
la redistribuirea 
cadrelor din agri

cultură, unul din miile de in
gineri agronomi care au ple
cat la sate, în gospodăriile a- 
gricole colective, a fost și tî~ 
nărul Ignație Amschlinger. 
Lucrase pînă atunci la secția 
agricolă a Sfatului popular ra
ional Lugoj. A fost repartizat 
să lucreze la gospodăria Pie
troasa Mare, sat aparținător, 
comunei noastre, Herendești, 

:La scurtă vreme după veni- 
4 rea lui, gospodăria din Pie- 
j

oficiilor poștale

Miercuri seara a plecat spre 
Roma delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn, care va 
participa la lucrările 
de-al X-lea Congres al 
dului Comunist Italian, 
gația este alcătuită din 
rășii Nicolae Ceaușescu,
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., secretar al C.C. al

celui 
Parti- 
Dele- 
tova- 
mem-

P.M.R.,
zii, membru al C.C. al P.M.R.

La plecare, în Gara de 
Nord, delegația a fost condusă 
de tovarășii Chivu Stoica, 
Leonte Răutu, de membri ai 
C.C. al P.M.R., activiști de 
partid.

și Paul Niculescu-Mi- >
8

■
(Agerpres)
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Studenti la practica agricolă

In regiunea Brașov 
se extinde rețeaua o- 
ficiilor poștale. Zilele 
acestea au fost date 
în folosință noi oficii 
la Timișul de Sus, 
Dîmbul Morii și Dîr- 
ste. Situate în clădiri 
spațioase, aceste uni
tăți sînt dotate cu 
mobilier și apar a ta j 
modern. Anul acesta, 
în regiune au fost

înființate agenții poș
tale în 26 sate și co
mune. Dacă înainte 
de 1944 în satele și 
comunele situate pe 
teritoriul actualei re
giuni Brașov existau 
doar 50 oficii poștale, 
astăzi funcționează 
261 agenții și 120 a- 
semenea oficii.

(Agerpres)
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troasa Mare s-a unificat cu 
cea din Herendești. El a sosit 
într-un moment foarte potri
vit. Era omul cu știința care 
ne putea ajuta să obținem re
zultate tot mai bune.

De la bun început, agrono
mul nostru s-a arătat dornic 
să facă lucruri mari. Avînd 
sprijinul organizației de par
tid, al consiliului de conduce
re, utemistul Ignație Amschlin- 
ger a pornit la treabă cu su
flet. în primul rînd s-a apucat 
să reorganizeze teritoriul gos
podăriei colective, întocmind 
hărți pe sole și culturi. Ne-a 
ajutat apoi la organizarea 
muncii colectiviștilor. Au fost 
reorganizate brigăzile și echi
pele. Aflîndu-ne în toiul 
muncilor din campania de 
primăvară, agronomul nostru 
și-a îndreptat atenția și spre 
rezolvarea unor probleme ur
gente de mare importanță le
gate de această campanie. Cu 
orice prilej, fie în discuții pe 
cîmp, la fața locului, fie în 
cadrul adunărilor generale, 
vorbea despre felul cum tre
buie executată fiecare lucrare 
din calendarul agricol. Urmînd 
sfaturile lui am reușit să 
aplicăm la culturile însămîn- 
țate în toamnă ca și la cele

am dat 3 prașile mecanice și 
3 manuale la porumb. La 
grîu am aplicat cîteva lucrări 
și am urmărit dezvoltarea lui 
pe soiuri pentru a alege și 
adapta la condițiile noastre 
soiurile cele mai rezistente și 
mai productive. In acest scop 
colectiviștii, mai ales tinerii, 
l-au ajutat să organizeze un 
lot experimental în vederea 
asigurării seminței necesare 
din soiurile de mare produc
tivitate.

Toate acestea, îndrumarea 
competentă a agronomului, 
munca însuflețită a colectivi
știlor, aplicarea unei agroteh
nici superioare față de alți 
ani, au dus la obținerea, în 
gospodăria noastră, a unor 
producții cu mult sporite. De 
pildă, la grîu am obținut o 
producție cu 500 kg la hectar 
mai mare ca anul trecut, la 
porumb cu 800 de kg de boa
be, iar cea de floarea-soare
lui a fost de trei ori mai mare. 
Rezultate mai bune ca în alți

Dar inginerul agronom nu e 
pentru noi doar omul de 
știință care ne ajută să rezol
văm numai probleme legate 
strict de producția agricolă. 
El e un om al satului, legat 
de întreaga viață ce pulsează 
aici. E unul dintre aceia care 
pune umărul și la îmbogățirea 
vieții spirituale a comunei 
noastre. A ținut, la căminul 
cultural, conferințe, îi în
deamnă și chiar le di briga
dierilor și celorlalți colecti
viști cărți din biblioteca 
personală, revistele agricole la 
care e abonat. Ascultă cu ei 
împreună la radio anumite 
emisiuni dedicate satului. Stă 
de vorbă mereu cu tinerii, cu 
școlarii și le trezește interesul 
pentru științele agricole.

Noi îi prețuim munca, dra-

GHEORGHE PETRESCU 
președintele G.A.C.

Herendești, raionul Lugoj

(Continuare în pag. a IlI-a)

Peste 200 de studenți de la 
Institutul pedagogic de 3 ani 
din Galați s-au deplasat re
cent, timp de două săptămîni 
în unitățile agricole socialiste 
din regiune, pentru a-și îm
bogăți cunoștințele teoretice 
dobîndite la cursurile și se- 
minariile de științe agricole. 
După această practică agri
colă, viitorii profesori au expus 
lecții în cadrul disciplinei „A- 
gricultura“ în numeroase școli 
sătești.

Cu același scop și studenți 
din alte centre universitare au 
făcut asemenea deplasări. In- 
cepînd din acest an de studii, 
toți studenții ultimului an de 
la facultățile de științe natu
rale și facultățile agricole ale

institutelor pedagogice din în
treaga țară fac practica peda
gogică în școlile sătești. îna
intea practicii pedagogice, a- 
cești studenți efectuează timp 
de 15 zile o practică de pro
ducție în gospodăriile agricole 
colective și de stat, pentru a 
cunoaște 
preocupările 
ale celorlalți 
gricultură.

Practica în 
ajutat pe studenți să 
mai strîns de viața 
de problemele actuale 
tăților socialiste din 
tură.

mai îndeaproape 
colectiviștilor și 
lucrători din a-

școlile sătești î-a 
se lege 
satului, 

ale uni- 
agricul-

(Agerpres) ■■
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TELE GRAMA
Președintelui Republicii Populare Federative Iugoslavia,

IOSIP BROZ TITO
BELGRAD

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Fede
rative Iugoslavia, vă adresez în numele poporului romîn și al 
meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru 
dv. personal și pentru prosperitatea popoarelor iugoslave.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne
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la
des-

ișe de cititor și 
mult decît alit 
iișe biograiice. 
tă-le : vorbesc 
pre oameni, despre
preocupări, despre 
pasiuni, despre gin- 
duri șl idealuri... 

Ceea ce sé înregistrează în mod 
obișnuit, în date, ani, evenimente, 
aici e spus mai adine, mai irumos, 
mai bogat în semniiicații.

Mergi într-o bibliotecă, Ia sat. 
Să spunem la biblioteca din comu
na Ciobanu-Hlrșova.

E un limbaj al cărților care au 
fost răsfoite, citite și răscitite, din 
ce în ce mai mult înțelese. Poate 
că pe foile fiecărei cărți mai stă 
scrisă o carte despre cei care au 
întlrziat serile, deasupra tilelor, 
după arat, după cules și însămîn- 
tat... 51, cum adastă în raituri. căr
țile vorbesc despre oamenii aceș-

FIȘE
tia, sînt învestite de ei cu înțele
suri și poezie nouă...

Fișe de cititor... Să luăm una — 
fișa celui mal pasionat cititor din 
comuna Ciobanu : Galiu Isaică. 
Are 19 ani, e colectivist, de curînd 
a fost primit în rîndul candidaților 
de partid. Dincolo de cele cîteva 
date care-1 Înregistrează ca cititor 
în evidența bibliotecii, vorbesc 
despre tovarășul Galiu cărțile pe 
care le-a citit pînă acum: literatu
ră beletristică, politică, științifică, 
benin și Maxim Gorki, Lenin, din 
nou Lenin, și cărți despre zborul 
în Cosmos, „Bărăgan" și „Setea"; 
e și o sete pe care' o urmărești 
acolo, în fișa de cititor a lui Ga
liu: setea cu care a fost cerut vo
lumul al doilea al unei cărți, cu 
care au fost cerute, curînd, cărți 
noi — o îndîrjire și o nerăbdare : 
dibuire într-un univers vast șl în
ceputul unei înțelegeri... Galiu 
Isaică e șl un corespondent de

R|.
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Ieri muncitor — azi inginer. 
Numeroși tineri din întreprin- 
dterile și uzinele patriei noastre 
au urmat acest. drum. Printre 
ei se află și Panik Ludovic de 
la Uzinele „Infrățirea"-Oradea. 
Adesea el vine la biroul de 
concepție a sculelor și dispo
zitivelor, discută noile soluții 
care să ducă la îmbunătățirea 

calității.
Foto :AGERPRES

ȚELE_GRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoreso Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romine.

Tovarășului ION GHEORGHE MAU RE R, 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romine.

București

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., al Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și al întregului popor 
sovietic vă exprimăm dv. și prin dv. poporului frate romîn sin' 
cerele noastre mulțumiri pentru călduroasele felicitări și bu
nele urări adresate cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Oamenii sovietici se bucură din toată inima de remarcabilele 
succese obținute de poporul romîn sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Comitetului său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în înfăptuirea mărețelor, 
sarcini ale desăvîrșirii construirii socialismului și acordă o 
înaltă prețuire contribuției lui la întărirea continuă a forței 
sistemului mondial socialist, la cauza menținerii și consolidării 
păcii pe pămînt.

Vă dorim, dragi tovarăși, dv. și întregului popor romîn noi 
și mari succese în lupta pentru socialism și pace în lumea 
întreagă.

N. HRUȘCIOV 
L. BREJNEV

Moscova, Kremlin

de cititor
presă pasionat: premiat de „Scîn- 
teia tineretului", menționat de e- 
misiunea postului de radio Mosco
va pentru ascultătorii din țara 
noastră cu prilejul unui concurs 
pe tema „Zborul omului în Cos
mos". țin luna octombrie, în ca-

drul unei asemenea emisiuni, a 
fost transmisă muzică pentru tine
rii ascultători din comuna 
nu, raionul Hîrșova).

Întrebat, Galiu ar putea 
mai multe despre cărțile 
Dar iată că și cărțile vorbesc des
pre el. Despre orizontul Iul din ce 
In ce mal bogat, despre noua blo-

Cioba-

spune 
citite.

grafie a unui tînăr de Ia sat, as
tăzi...

Si, o altă fișă : Ion Constanda, 
șef de echipă în cultura mare.

Anul 1962 : studiul problemei 
„obținerea de mari recolte la hec
tar". Odată cu Ion Constanda au 
fost elevi și ceilalți membri al e- 
chipei. Broșurile luate de la bi
bliotecă au fost citite în pauze, 
la cîmp, acolo unde se hotăra re
colta și absolvirea primului an de 
calificare în agricultură.

Și, dacă e vorba de fișele de ci
titor, apoi însuși pămîntul e o a- 
semenea fișă. Acolo, în brazda a- 
rată adine, semănată și prășită la 
vreme, apărată de dăunători, a- 
colo unde au fost obținute recol
te bogate, acolo stă scris ce, cît 
au citit și cum au înțeles oame
nii ceea ce au citit.

Fișe de cititor...
Un tînăr de 17 ani ,în noua ge

nerație, are terminat ciclul elemen
tar, e pasionat de poezie: Goethe,

Byron, Eminescu, Pușkin, Maia- Q
covski, Maria Banuș... O tînără
de 16 ani, Tudorița Ionescu și-a B 
inaugural Ușa de cititoare la bi- ■ 
bliotecă, intr-o zi memorabilă pen- n 
tru ea : ziua intrării în U.T.M. I

Începe lnvățămlntul U.T.M., În
cep cursurile cercurilor agrozoo- B 
tehnice de trei ani, incepe cursul B 
seral și sînt mulți tineri din co- . 
muna Ciobanu înscriși să-și termi- I 
ne ciclul elementar, la seral.

Trebuie mereu cărți, cărți, cărții g 
Spor la lucru, tovarășă bibliote- B 

cară I In curînd cărțile vor ti mu
tate In sala spațioasă, destinată | 
bibliotecii, în localul nou al cămi- “ 
oului cultural. ■

Păstrează tișele mai vechi, de g 
cililor. Sînt, de fapt, fișele biogra- 
lice ale lui Galiu, Constanda și B 
ale altora. Dacă vrei, e șl fișa “ 
de monografie pentru noua comu- ■ 
nă Ciobanu-Hlrșova.

I
I
I
■
I
I
I
I
I
I
I
I

FLORENȚA ALBU



COLEGIALITATE a discutat 
în raport

un raport

ra de matematică 
a luat sfîrșit. Dar 
nici unul dintre 
elevii clasei a
12-a din anul II 
de la Școala pro
fesională de pe

lingă Uzinele de tractoare din 
Brașov nu părăsește sala. Ce 
s-a întîmplat ? S-a întîmplat 
că trei dintre colegii lor — 
elevii Laszlo Ștefan, Buta 
Gheorghe și Mosora Emil — 
să fie ascultați la oră și no
tați cu 3. Nu era prima oară 
dnd în catalog, în rubricile 
rezervate acestor elevi, apă
reau note proaste. Iar colegii 
nu puteau rămîne indiferenți. 
Cu toții au simțit nevoia să 
intervină, să ia atitudine, să 
le dea ajutorul lor neîntârziat 
și energic. Au luat cuvîntul 
vreo 5 utemiști. I-au criticat 
pentru „fuga“ de la ore, pen
tru faptul că sfidează colecti
vul considerîndu-se mai „ma
turi“ decît ceilalți tocmai 
prin „curajul“ de a trata cu 
indiferență pregătirea lor pro
fesională.

...De atunci au trecut aproa
pe două luni. în clasa a 12-a 
creșterea preocupării pentru 
calitatea pregătirii profesiona

le este evidentă. In catalog, în 
dreptul elevilor mai sus amin
tiți apar acum numai note de 
7 și 8.

Iată însă că la clasa a 14-a 
din anul II situația la învă
țătură continuă să fie îngrijo
rătoare. Bîrsan Ion, Tatomir 
Dumitru și Oprea Nicolae sînt 
singurii elevi din clasă care 

se pregătesc cu regularitate și 
au o frecvență bună. Mă
surile luate în perioada teze
lor, necesare și cu scop bine 
determinat, nu pot nicidecum 
să umple golurile unui întreg 
trimestru de activitate. Aceste 
măsuri trebuiau luate de la 
începutul trimestrului. Acea
stă concluzie va folosi, desi
gur, în trimestrul următor 
atît comitetului de an cît și 
elevilor din clasa a 14-a. Ar fi 
bine să se extindă în această 
clasă experiența clasei a 19-a 
din anul III. Și aici situația era 
îngrijorătoare. Dar biroul 
V.T.M. al clasei a acționat cu 

promptitudine încă din pri
mele săptămîni de școală. 
Existau elevi care credeau că 
nota zece e a... profesorului. 
Erau și unii care, fiind scoși 
la lecție, vorbeau mult, dar 
profesorul era mereu nevoit 
să-i întrerupă și să le atragă 
atenția: „Asta e o afirmație, 
eu vreau să-mi demonstrezi, 

să mă convingi că e așa“. Le 
era însă foarte greu să de
monstreze, să convingă deoa
rece ei „tociseră“ pur și sim
plu lecția fără a încerca s-o 
înțeleagă.

Mai era însă în clasă o ca
tegorie de elevi (Angheluș, 
Bordeianu și Capot se aflau 
în fruntea acestei categorii) 
care absentau, erau indiscipli- 
nați și, în consecință, obți
neau numai note de 3 și 4. 
Trași la răspundere pentru a- 
ceasta atitudine, ei susțineau 
că „modul de comportare, no
tele pe care le primesc con
stituie o chestiune care-l pri-

■ vește personal și clasa n-are 
dreptul să se amestece“. Ute- 
miștii însă, erau de altă pă- 

că o 
fi cel 
pentru 

de pro-

rere. S-a considerat 
adunare generală ar 
mai potrivit cadru 
dezbaterea unei astfel 
bleme. Au fost invitați profe- t 
sori, părinți, muncitori din 
secția turnătorie oțel unde 
elevii făceau practică. Fără a 
fi pus în discuție 
asupra situației la învățătură, 
adunarea generală 
atitudinea elevilor 
cu cerințele uzinei față de cei 
ce se pregătesc să devină 
muncitori. „Atitudinea voa
stră — li s-a spus — nu e o 
chestiune particulară, care vă 
privește personal. Uzina are 
nevoie de muncitori destoinici, 
care să posede o înaltă cali
ficare. Iar voi ce fel de mun
citori veți fi ?“

Clasa a 19-a din anul III este 
acum fruntașă pe școală. Iar 
dacă în catalog vor mai apare 
note proaste, posesorii lor se 
vor recunoaște în diafilmul 
„Ariciul pe ecran“, pe care-l 
pregătesc elevii clasei. Și cu 
siguranță că nu vor rămîne 
indiferenți.

A. VASILESCU
)

Primele teze, corectate, s-au 
reîntors în clasă aducînd mul
tora din elevi bucuria notelor 
bune. Asemenea bucurie au a- 
vut și elevii pe care-i vedeți 
în fotografie (de la Școala me

die nr. 32 din Capitală).

Foto: N. STELORIAN

BUN
RĂMAS

<—■ Știu, de-acum, am să te las, 
cravata mea 

Și-am să bat la poarta tinereții; 
Mugurul gingaș în floare 

o să dea, 
In floarea albă și frumoasă-a 

vieții.

Prin anii ce le-oi trece pragul 
Eu copilăria am să-mi văd 

prin tine;
Te-am purtat cu cinste colț 

din steagul
Luptei ne-ntrerupte spre 

mai bine.

Voi păși in viață-ncrezătoare 
Și mereu, cu-ntreaga mea ființă 
Sub roșul steag al clasei 

muncitoare 
Țara voi sluji-o cu credință.

ȘIMION RODICA MICHAELA 
elevă ■—■ Școala medie nr. 22

București

Preocupată de organizarea în 
mod plăcut și util a timpului li
ber al elevilor, Olaru Rodica, se
cretara organizației U.T.M. a cla
sei a IX-a C de la Școala nr. 4 
„Aurel Vlaicu" din Capitală 
ne întreabă într-o scrisoare : „Ce 
acfiuni cultural-artistice și sportive 
pot fi inițiate la nivelul clasei 
și ce metode trebuie folosite pen
tru a-i atrage pe ioți utemișfii, 
deopotrivă, sa participe la aceste 
ac|iuni “

La întrebarea, aceasta îi răs
punde tov. Ababei Gheorghe, se
cretar U.T.M. al anului V, secția 
pedagogie, de la Școala medie 
nr. 3 Suceava.

acă doriți să aveți o 
imagine a activități
lor desfășurate în 
școala noastră, nu vă 
sfătuiesc să răsfoiți 
planurile pentru că, 
de multe ori, planu

rile nu spun totul.
Adresați, mai bine, elevilor

din anul V întrebarea „la ce ac
tivități ați participat?" și din
răspunsurile lor veți reconsifui, 

CE FAC ELEVII 
DUPĂ ORELE DE CLASĂ?

cu precizie, calendarul complet 
al manifestărilor cultural-educa
tive, artistice și sportive organi
zate fie la nivelul claselor, fie la 
al școlii sau orașului. Faceți 
acest lucru dimineața, într-o pa
uză. Nu încercați să stați de 
vorbă cu elevii anului V dupg 
ore și după pregătirea lecțiilor, 
în timpul liber, fiindcă e mai greu 
să-i găsiți. Căutîndu-i acasă sau la 
internat veți fi nevoiți să vă pu
neți înrebarea : unde sînt elevii ?

Unde să fie ?! Dacă e miercuri, 
Ostafe, Grădinaru, Coșarcă, Se- 
renciuc sînt la cercul literar, Hu- 
șaschi, Cosfescu, Palaghia la re
petițiile formației de dansuri, 
Modvighi, Pulpă, Toader, Bortă 
la stadion, Darie, Hariga, Tu- 
dose, Melontei pregătesc un re
ferat pentru seara literară de 
sîmbăfă, Toma, Munteanu, Buhă- 
ceanu, Codrescu sînt ia orchestră, 

Învață un cînfec nou ; Onofrei, 
Chincoană la o adunare de deta
șament, ajută pe Colescu Eugen, 
colegul lor care e instructor de 
pionieri...

Mi s-a pus o întrebare : „Cum 
îi atragem pe elevi la activi
tățile instrucfiv-educative ?“. Măr
turisesc că nu prea știu cum să 
răspund. Utemișfii din organi
zația noastră, elevii anului V sînt 
prezenți la toate aceste activități 
pentru că înțeleg că le sînt utile, 
că îi ajută să-și lărgească ori
zontul de cunoștințe, să-și pe
treacă timpul liber în mod plă
cut și folositor. A participa la o 

conferință, la un spectacol, la o 
reuniune efc. a devenit pentru 
marea majoritate a elevilor din 
clasa noastră o necesitate.

Și totuși... Nu trebuie să mă 
reîntorc prea mult în urmă pen
tru a dovedi că participarea atît 
de numeroasă a utemiștilor și 
elevilor din aceste clase la bo
gata activitate cultural-educafivă 
se datorește în mare parte preo
cupării organizației U.T.M.

La începutul anului școlar tre
cut, în cadrul școlii se ținea o 
conferință. Cine participa ? Gră
dinaru Rodica, Grădinaru Viorica, 
Tudose Ion, Marcu Stela, Pela- 
ghia Aurica și încă vreo cîțiva. 
Avea loc un spectacol urmat de 
reuniune. Pe cine găseai aici ? 
Iar Grădinaru, iar Tudose, iar 
Marcu etc. Tot ei.

Popovici Lucreția. Nladi Vale- 
ria, Groza Ana, Popovici Eufro- 

sina, Grădinaru Elvira și mulți 
alții erau totdeauna absenți. în 
afara lecțiilor, cu alte lucruri nu 
se ocupau. E adevărat, în școală 
se organizau puține activități, 
dar ei nu veneau nici la acestea. 
Erau pasivi, nu-i atrăgea și nu-i 
interesa, parcă nimic.

Să fie oare într-adevăr așa ? 
Biroul organizației și-a propus 
să analizeze această situație. Un 
sprijin prețios am primit din par
tea tovarășilor diriginfi și a Co
mitetului U.T.M. pe școală. Fiecare 
membru al biroului a stat de 
vorbă cu cît mai mulți elevi, ca 
să aflăm cauzele pentru care 

mare parte din efectivul clasei 
nu manifesta interes pentru acti
vitățile ce se organizau în cadrul 
școlii. Aceste cauze s-au arătat a 
fi numeroase. Principala era să
răcia programului de activități 
care cuprindea o acțiune, două 
pe trimestru și doar atît.

In adunarea generală U.T.M. 
deschisă, pe care am pregătit-o 
în scurt timp, unii elevi au ară
tat cît de mult le folosește faptul 
că iau pare la diferite manifes
tări cultural-științifice și artistice, 
și cum procedează ei pentru îm
părțirea judicioasă a timpului. 
S-au discutat măsurile pentru or
ganizarea unor activități bogate, 
interesante, pe baza numeroase
lor propuneri făcute de utemiști.

— Să înființăm o brigadă ar
tistică de agitație a anului 1

Trecînd la realizarea acestei 
propuneri, am descoperit că Os- 

tafie Silvia scria de mult versuri, 
dar nu le arăta nimănui, că Por- 
ghie Aurel recita și povestea 
frumos dar nu avusese pînă 
atunci prilejul s-o facă, că Ga- 
vrilovici, Humelnicu, Modvighi 
știu să cînte frumos. Și cîți alți 
colegi, care păreau că nu-i inte
resează nimic, au dovedit cu 
acest prilej că pot să fie activi 
și chiar... combativi. De-atunci 
brigada prezintă cu regularitate 
programe, care contribuie la ri
dicarea nivelului învățăturii și 
disciplinei clasei.

— Să creăm o echipă de tea
tru, să se înființeze și un cerc de 

geografie, să se alcătuiască 
echipe de volei de băieți dar și 
de fete, să organizăm discutarea 
spectacolelor și filmelor pe care 
le vizionăm în colectiv, să se 
lărgească participarea la Olimpi
ada de matematică, la concursul 
de literatură, efc.

Traducerea în viață a acestor 
propuneri făcute de colectivul 
de elevi a determinat un salt nu 
numai cantitativ în viața anului 
nostru, ci și unul calitativ. Pentru 
că în afară de faptul că la acțiu
nile organizate lua parte un nu
măr fot mai mare de elevi, 
această participare a devenit din 
ce în ce mai activă. Elevii pre
găteau și realizau ei înșiși, cu 
însuflețire, fiecare din aceste ac
țiuni.

Pentru stimularea acestei par
ticipări active, de fie care dată, 
în realizarea unei acțiuni, stabi

lim sarcini concrete fiecărui elev. 
De pildă, pentru simpozionul 
„Știința și religia" au fost alcă
tuite grupe de elevi care au în
tocmit 4 referate scurte.

Pregătirea unui simpozion și 
prezentarea temei „Să îndrăgim 
munca fizică, să ne însușim ati
tudinea socialistă față de muncă" 
a fost dată în seama elevilor 
Amefifă Doina, Ciobanu Suzana, 
Goreac Ion, Modvighi Vasile, 
care au pus multă dragoste în 
realizarea acestei sarcini.

Un factor important în atra
gerea elevilor la activitățile ce 
se desfășoară îl constituie mo
dul de organizare, caracterul lor 
atractiv. Cu cît acestea sînt mai 
interesante, mai bogate și 
variate, cu atît elevii paricipă în 
număr cît mai mare la ele.

— „N-am timp. Trebuie să în
văț" spuneau elevi ca Todică 
Adrian, Toma Mihai, Damian 
Florentina, Cibanu Suzana care 
rareori puteau fi văzuți la vreun 
film, la conferințe sau chiar la 
reuniune. Dar cu toate că acești 
elevi consacrau tot timpul în
vățăturii rezultatele lor nu prea 
străluceau. Utemiștii fruntași 
împreună cu tovarășii diriginfi 
i-au vizitat acasă și i-au ajutat 
să-și organizeze studiul, să-și 
planifice timpul. în acest fel 
s-au ridicat și rezultatele la în
vățătură, și s-a creat și timp dis
ponibil pentru a putea parti
cipa la acțiunile instrucfiv-edu
cative.

Preocuparea biroului U.T.M. 
pentru buna organizare a timpu
lui de studiu de către fiecare e- 
lev a dus la aceea că fiecare 
utemist, fără a neglija învățătura, 
poate să-și completeze cunoștin
țele, să-și ridice nivelul de pre
gătire în cadrul numeroaselor ac
tivități organizate în școală.

ABABEI GHEORGHE 
secretar U.T.M. al anului V, 

secția pedagogie, Școala medie 
nr. 3, Suceava

Revista 
„învățămîntul 

profesional 
și tehnic“

A apărut primul număr al 
revistei „învățămîntul pro
fesional și tehnic", editată 
de Ministerul Invățămîntu- 
lui. Revista se adresează 
cadrelor didactice și elevi
lor din școlile profesionale 
și tehnice, care pot găsi în 
paginile ei articole, repor
taje, informații din activi
tatea lor școlară și extra- 
școlară, materiale metodice 
și pe diferite probleme teh

nice.

Am intîlnit aici 
niște cunoștințe 
vechi : pe Panteli- 
mon Nicolae și Bu- 
cevschi Mircea din 
clasa a Xl-a C și 
Digă Gabriel din 
clasa a Xl-a A.., 
Au întîrziat. :

Vasăzică, Ion 
Niță din clasa a 
Xl-a C, un elev 
slab la învățătură, 
a lipsit luni toată 
ziua de la școală 
pentru că... nu s-a 
putut scula. Noap
tea fusese la o pe
trecere.

O veșnicie pare 
ora de teză la fi
zică pentru Arnău- 
tu Nicolae și Mi- 
tran Marin din cla
sa a Xl-a B. De-ar 
suna odată, ca să 
nu mai vadă caie
tele rămase albe 
în fața lor.

Am ieșit puțin 
prin curte. Ce cu
vinte mi-au auzit 
urechile 1 „Boule, 
măgarule...".. Oare 
băieții din clasa a 
VIII-a J nu pot 
juca fotbal și fără 
să se califice cu 
atîta... delicatețe ?

Pregătiri pentru examenul 
de maturitate

într-una din zile, Ariciul 
a poposit la Școala medie 
nr, 12 „Spiru Haret“ din 
București unde a stat toa
tă ziua. Vă prezentăm 
citeva din constatările lui.

Desene de MATTY

« Mie mi-a stat ceasul, Iul 
tramvaiul și lui troleibuzul I Dar 
fie î

— Am înțeles I... Șl vouă v-a 
tost lene...

— In legătură cu petrecerea de 
duminică noapte, in mod autocri
tic, ce ne poji spune ?

— Îmi pare rău că am scăpat 
două-trel dansuri...

— Despre ceasul cu pendulă ai 
scris ?

— La el mă glndeam : de ce 
oare nu sună odată de ieșire HI

— Nu știu de ce, dar cînd ti 
aud, am impresia că slnt în ora 
de zoologie.

Mal sînt 7 luni pînă 
la începerea exame
nului de maturitate, 
dar elevii claselor a 
Xl-a de la Școala me
die din Vatra Dornei 
au început pregătirea 
de pe acum în vede
rea prezentării lor cit 
mal bine la aceste 
examene.

Majoritatea elevilor, 
conștienfi de necesi
tatea de a învăța tot 
mai bine, obțin note 
bune și foarte bune. 
Mai există însă, spre 
regretul celor două

clase a Xl-a, elevi 
care în loc să-și du
bleze eforturile, mani
festă delăsare oglin
dită în catalog, prin- 
tru-un număr mare de 
note rele. Organiza
ția U.T.M, din clasă 
și școală, precum șl 
profesorii diriginfi au 
luat o serie de măsuri 
pentru îndreptarea a- 
cestor elevi. Printre a- 
cestea amintim orga
nizarea de vizite la 
domiciliul elevilor slabi 
vizite care au avut 

'drept scop de a cu

noaște care sînt cau
zele ce ti duc la obți
nerea de note proaste. 
De asemenea, s-au or
ganizat grupe de în
trajutorare în care ele
vii mai puțin pregă
tiți învață cum să stu
dieze, cum să-și orga
nizeze timpul de la 

elevii fruntași.

Numărul elevilor 

care obțin note bune 

și foarte bune va creș

te astfel cu fiecare zi.

NEGREA ION 
elev

Mici artiști - 
amatori

A trecut mai mult de o lună 
de cînd la Casa pionierilor din 
Pucioasa, regiunea Ploiești s-a 
deschis cercul de dramaturgie. 
Activitatea este în toi. Pionie
rii din acest cerc lucrează cu 
mult entuziasm și parcă anu
me și-au ales ca la prima re
prezentație a lor de anul acesta 
să debuteze cu sceneta „Entu
ziasm pionieresc”. Totodată ei 
au început încă de pe acum 
să se pregătească în cinstea 
zilei de 30 Decembrie, a Anu
lui Nou și a carnavalului pio
nieresc. Membrii cercului dra
matic și-au pus în plan să pre
zinte în fața pionierilor din 
orașul nostru cît mai multa 
scenete hazlii și instructive.

FLORENȚA DEFTU 
de la Casa pionierilor 

din Pucioasa

„Filozofia" mediocrului: 4 + 6-5

■
 lașa a Xl-a A a

Școlii medii „Fra
ții Buzești“ din 
Craiova. Peste 30 

i de elevi, băieți și 
fete aflați în pra
gul maturității în 

sensul larg al cuvîntului și 
nu numai al examenului pro- 
priu-zis care va marca înche
ierea activității lor de școlari. 

în clasă sînt mulți elevi 
pregătiți pentru acest eveni
ment: Emil Gabor, Vasile 
Cornel, Sergiu Cătăneanu, Dan 
Sîrbu, Ileana Vasilache, Liviu 
Mitrănescu, Dorina Georgescu 
și alții sînt cunoscuți din pri
mele clase ale școlii medii 
pentru setea nepotolită de a 
cunoaște, pentru seriozitatea 
cu care au învățat, pentru 
consecvența cu care au urmă
rit să se pregătească — încă 
de pe acum — pentru profe
siunea viitoare. Activitatea a- 
cestor elevi a fost hotărîtoare 
în clasă imprimîndu-i în ge
neral o atmosferă de studiu, 
de autoexigență.

Clasa are însă și altfel de 
elevi: La capătul celor cîțiva 
ani de muncă comună colec

tivul clasei n-a reușit să-i a- 
tragă pe toți elevii de partea 
acelora care au înțeles că 
anii de școală corespund cu 
perioada cea mai receptivă 
din viața unui om, cînd el 
își formează personalitatea, 
cînd acumulează cel mai mult. 
Așa se face că, an de an, ea 
a tras după sine un număr 
de elevi obișnuiți să trăiască 
ușor, să-și ceară numai atît 
cît ie era necesar să treacă 
dintr-o clasă în alta, fără e- 
forturi, fără probleme, fără 
preocupări deosebite. Și iată-i 
acum, cînd școala e pe sfîr- 
șite, cînd anii nevalorificați 
pe deplin au trecut.

Ștefan Stănculeț are o față 
obosită, se concentrează greu.

— învăț mult — se justifică 
el. Am înainte examenul de 
maturitate și apoi vreau să 
urmez mecanica...

Așadar are o pasiune : meca
nica. Dar pentru a fi un bun 
mecanic trebuie să cunoști 
matematică, fizică. Evident a- 
ceasta trebuie să se reflecte 
într-un fel și în... catalog. Și 
nu numai în cel de anul a- 
cesta ci și în cataloagele ani

lor trecuți. La matematică, în 
dreptul numelui lui Stănculeț 
se află un 4 iar la fizică un 3. 
Anul trecut? Media generală 
la matematică 5 iar la fizică 
7. Pasiunea-i pasiune, dar 
Stănculeț este consecvent. 
Doar nu putea să strice armo
nia celorlate note din catalog: 
4 obținut la matematică stă 
foarte bine alături de 6 la 
chimie, de 5 la istorie...

— Nu întotdeauna notele 
exprimă ceea ce știi — filozo
fează Mihai Dan, coleg nu nu
mai de clasă ci și de medio
critate eu Stănculeț. Mihai 
Dan poate mult. Cînd vrea 
învață, cînd nu, se prezintă 
nepregătit. Notele de 3—4—6 
la matematică, geografie, etc. 
exprimă cît de puțin își cere, 
cît este de îngăduitor cu el 
însuși.

Mihai Stoichici a mărturisit 
cu seninătate că nu l-a preo
cupat nici odată faptul că se 
află în rîndurile celor mai 
slabi elevi din clasă.

— Ce vreți, unii pot mai 
mult, alți mai puțin — se li
niștește el. N-a reușit nici

odată să-și depășească medii
le de 7 și astea adunate din 
note mici, de multe ori la 
limită, li place să pozeze în 
copil neajutorat Și neînțeles 
și nu o dată mama lui poate 
fi întîlnită la școală apelînd 
la organizația U.T.M., la cole
gii săi să-l ajute pe băiat. Și 
asta la vîrsta cînd alți tineri 
sînt stăpîni pe o meserie, tră
iesc pe propriile lor picioare.

— întotdeauna am impresia 
că cunosc lecția. Abia cînd 
sînt ascultat îmi dau seama 
că nu știu — constată plin de 
mirare Mihai Smărăndache.

în realitate, mărturisesc co
legii lui, nici o dată nu s-a 
prea omorît cu învățătura. 
Anul trecut a rămas chiar co
rijent la matematică. Mai re
ținea ceva din explicațiile 
profesorului, mai întreba un 
coleg și gata, socotea că și-a 
făcut datoria. Smărăndache 
vrea să urmeze agronomia. Să 
ni-l imaginăm pe ogor, îndru- 
mînd activitatea unor colec
tiviști cu experiență, răspun- 
zînd de destinele unei gospo
dării. Simpla impresie că știe 
nu-i va fi de prea mare folos. 
Și nu numai în agronomie.

Poate fi justificată medio
critatea, lipsa de pasiune în 
ceea ce faci, economisirea for
țelor proprii, nevalorificarea 
lor deplină? în vorbe se pare 
că da.

în clasă există obiceiul ca 
organizația U.T.M. să organi
zeze discuții în jurul fiecărei 
note proaste luate de un elev 
ori altul. Pentru un 3 sau 4 
se discută îndelung, se ascul
tă motivările și firește anga
jamentul de a se evita în vii
tor asemenea situații. Dar 
este oare destul? O notă proa
stă poate fi uneori un acci
dent. în cazurile citate însă 
notele proaste exprimă o anu
mită atitudine în viață. Or, 
despre acest lucru organiza
ția U.T.M., clasa în general, a 
discutat prea puțin.

Pentru Smărăndache, Mihai 
Dan, Stoichici ori Stănculeț 
ar trebui amintit exemplul 
cîtorva elevi ai școlii care — 
asemenea lor — nu și-au impus 
nici un efort, și-au găsit scuze 
ori de cîte ori colectivul i-a 
tras la răspundere, învățînd 
atît cit să nu intre în rîndurile 

repetenților, absolvind școala 
medie fără a-și cere prea mult 
și fără a se gîndi la viitor. Și 
ei îi cunosc desigur pe Dcru 
Badea care — veșnic convins 
că notele sale nu exprimă va- 
sta-ț cultură — a dat examene 
anul trecut la două institute 
de învățămînt superior fără 
să reușească, sau pe Nicolae 
lliescu, care, la un examen a- 
semănător, n-a reușit din cau
za probelor scrise la limba 
romînă.

Dar, pentru că toți vor să 
devină medici, ingineri, agro
nomi, să presupunem că au 
reușit totuși să intre într-un 
institut de învățămînt supe
rior ori într-o școală tehnică. 
Obișnuiți să-și ceară puțin vor 
fi „consecvenți" cu ei înșiși și 
de data aceasta. Și ce fel de 
medici ori agronomi vor ieși? 
lată în jurul căror probleme 
ar trebui organizate discuții 
în clasă. Poți fi un profesor, 
un medic sau agronom me
diocru? Ai dreptul să intri în 
viață pregătit pe jumătate în 
profesiunea pe care ți-ai ale- 
s-o ?

MARIETA yiDRAȘCU.
Lecția de geografie a fost deosebit de interesantă. în pauză, ele

vii s-au adunat în fața hărții și continuă discuțiile.
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Cu deosebit entuziasm 
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I. CORNEA, E. GORO : Un ma
nual universitar 
istoric ; I. 
și teoriile 
mulul.

• Cu mulți ani în urmă, 
Măgura, un sat așezat pe ma
lul rîului Buzău, nu se deo
sebea cu nimic de celelalte. 
Astăzi în această comună s-a 
înființat o fabrică de var. Un 
funicular transportă piatra de 
sus, din munți, pînă la șo
seaua națională, de unde ma
șinile basculante o duc la u- 
riașele cuptoare ale fabricii.

Pe ulițe și în fiecare casă 
există lumină electrică. Fieca
re sătean are difuzor sau a- 
parat de radio, iar în gospo
dăria colectivă, cele 900 de fa
milii obțin recolte din ce în 
ce mai bogate. Noua școală e- 
lementară, noua sală de cine
ma, căminul cultural dau o 
înfățișare frumoasă satului 
Măgura. (TEODOR STA VĂR, 
mecanic).

• De la începutul anului u- 
niversitar și pînă în prezent 
biblioteca de literatură a In
stitutului de petrol, gaze și 
geologie din București a îm
prumutat studenților aproape 
450 cărți. Comitetul U.T.M., în 
colaborare cu conducerea bi- 
bliotecii, au amenajat, cu cîte- 
va zile înainte de începerea 
cursurilor, un colț al noută
ților, care va fi permanent. în 
vitrina sa se găsesc în aceas
tă perioadă cărți noi ca : „Jo
cul cu moartea“, „Veneau din 
întuneric“, „Un singur om", 
„Roman sentimental" etc.

Cele mai multe cărți au îm
prumutat de la bibliotecă, stu
denții Aurelian Peneș, Virgil 
Botoran, Titus Dăiescu, Ale
xandrina Grossu și alții. (A. 
CONSTANTIN, student).

a n u de mult, la G.A.S. 
„Justin Georgescu“, ra
ionul Brăila, au venit 

să-și facă practica de produc
ție elevi ai Școlii profesionale 
de mecanici agricoli-Urleasca. 

Viitorii mecanizatori au fost 
primiți cu multă dragoste de 
muncitorii sectorului mecanic 
al gospodăriei.

Pentru a-și însuși 
țe temeinice ei au 
partizați să lucreze 
cei mai pricepuți muncitori, 
care posedă o valoroasă expe
riență în mecanizarea agricul
turii cum sînt Ion Gîndac, 
Constantin Zgîrbaci, Tudor 
Mirescu și alții.

Participînd efectiv, alături 
de muncitorii sectorului nos
tru mecanic, la toate lucrările 
de reparații a mașinilor și 
uneltelor agricole, elevii își 
vor consolida cunoștințele 
teoretice pe care le-au obținut 
in sălile de cursuri.

Recent, în cadrul secției

Călmățui a G.A.S. „Justin 
Georgescu“ raionul Brăila, au 
fost terminate lucrările de 
electrificare.

Prin aceasta în sectorul avi
col s-a creat posibilitatea in
troducerii unor noi metode de 
muncă.

In sectorul avicol de pildă, 
se va putea introduce metoda 
iluminatului artificial, ceea ce 
va duce necondiționat la cre
șterea producției de ouă.

Totodată, datorită prelungi
rii rețelei de înaltă tensiune și 
electrificării secției, a intrat 
în funcțiune și noua moară 
electrică.

Trebuie menționat faptul că 
muncitorii 
construcții 
Brăila au terminat lucrările 
la timp și în bune condiții.

In prezent continuă lucrări
le de electrificare a secției 
zootehnice Lișcoteanca.

IONIȚĂ NICOLAE 
contabil

La înfrumusețarea
orașului

EDITORIAL : Documente progra
matice de uriașă însemnătate — 
Consolidarea economică a gospo
dăriilor colective •, ANDREI FE- 
HER : Specializarea și cooperarea 
Intre întreprinderi, I. TUDOSESCU, 
GH. TRANDAFIR : Actualitatea 
principiilor leniniste ale construc
ției de partid : ALEXANDRU IO- 
NAȘCU, LUCIA WALD : Cerceta- 
rea științifică în domeniul lingvi
sticii , VALTER ROMAN: Transfor- 
marea științei în forță nemijlocită 
de producție: ILEANA VRANCEA: 
CIteva probleme ale istoriei litera
turii romîne dintre cele două 
războaie mondiale.

DIN PRESA PARTIDELOR 
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI

Al VH-lea Congres al Partidului 
Comunist din Tunisia ■, B. KAR- 
POVICI : Contradicțiile militare 
și politice din interiorul N.A.T.O.i 
EDUARDO GARCIA : Se întărește 
unitatea forțelor antifranchiste.

de 1
BULBOREA : 
apologeților

materialism 
: Realitatea 

capltalis-

NOTE

o predareFL. BURTAN : Pentru 
a economiei politice a socialismu
lui legată de practică ■, VIORICA 
FARCASIU, MIRCEA HANDOCA: 
Studiul literaturii romîne In școală.

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE

— In legătură cu articolul ,,O 
condiție hotărltoare pentru ridi
carea continuă a nivelului agricul
turii" : din partea Consiliilor agri
cole regionale Ploiești, Brașov, 
Galați, București și a Comitetului 
Executiv al Sfatului popular regio
nal Suceava.

Concursul de matematică, mecanică și fizică
A luat sfirșit cel de-al VI-lea 

concurs de matematică, me
canică și fizică. Concursul se 
organizează anual de Societa
tea de matematică și fizică, 
U.A.S.R. și Ministerul Învă
țământului pentru studenții 
din universități, institute po
litehnice și tehnice și institu
tele pedagogice de 3 ani din 
întreaga țară.

După etapa finală, la care 
au luat parte peste 500 de 
studenți clasificați pe primele 
locuri în faza pe institute, au 
fost premiați 41 de studenți, 
iar 38
Premiile 
stat din 
cărți.

au primit mențiuni, 
și mențiunile au con- 
diplome, obiecte și

(Agerpres)

o Tinerii de la întreprinde
rea forestieră Brezoi au ob
ținut noi succese în acțiunea 
de colectare a fierului vechi.

De curînd ei au expediat, 
dintr-un singur sector, cu des
tinația „pentru oțelăriile pa
triei“ 50 000 kg de fier vechi.

Printre evidențiații în acea
stă acțiune se află și tinerii 
Nicolae Stoica, Dura Vasile, 
Dan Nicolae, Filofteia Oancea, 
Irimescu Ileana, Oprescu Du
mitru, Vasile Moraru. (COCA 
CONSTANTIN, activist).

Zilnic, tinerii brăileni, parti
cipă la amenajarea 
muncă patriotică a 

zei Dunării care va deveni 
dintre cele mai frumoase 
țuri ale bătrînului oraș, 

într-una din duminicile 
cute — de pildă — răspunzînd 
chemării comitetului orășenesc 
U.T.M., peste 300 de muncitori, 
funcționari și elevi au lucrai 
atît la amenajarea falezei cît și 
Ia eliberarea molozului din

ALEXANDRU COADA 
lăcătuș

Sectorul legumicol
aducător de mari venituri

nul acesta colectiviștii 
din comuna Teslui, ra
ionul Slatina, au culti

vat 35 ha de teren cu legume 
și zarzavaturi. încă din lunile 
de iarnă ei au început pregăti
rile în vederea obținerii unei

recolte bogate, iar strădania 
lor a fost răsplătită din plin. 
Astfel, au realizat 
goane de roșii, în 
vagoane cît aveau 
obținînd astfel un
peste 1,5 milioane

Veniturile obținute prin va
lorificarea legumelor și zarza
vaturilor se ridică la peste 2 
milioane lei.

40 de va- 
loc de 20 
planificat, 
venit de 
lei.

PAVEL MARIN
colectivist

Ieri s-au desfășurat jocu- 
penultimei etape a turu- 
campionatului cat. A de

9 
rile 
lui 
fotbal. Patru dintre cele 6 me
ciuri s-au terminat la egali
tate. In Capitală, pe stadionul 
Republicii, la lumina reflec
toarelor, Dinamo București și 
Știința Cluj au avut perioade 
egale de dominare, la sfîrșitul 
jocului tabela de marcaj ară
tînd : 0-0. Un punct prețios a 
obținut în deplasare Viitorul, 
care a făcut 2-2 (1-1) cu
C.S.M.S.-Iași.

Celelalte rezultate înregi
strate : Steagul Roșu Brașov- 
Progresul București 2-0 (0-0); 
Dinamo Bacău-Crișana Ora
dea 1-1; Minerul Lupeni-Ra- 
pid București 0-0; U.T. Arad- 
Știința Timișoara 3-2 (2-2).

In fruntea clasamentului se 
află Farul Constanța cu 15 
puncte, urmată de C.S.M.S.- 
Iași și Steagul Roșu tot cu câte 
15 puncte.

• Selecționata de handbal 
a R.P. Romîne și-a 
turneul în U.R.S.S., 
marți seara la Leningrad cu 
reprezentativa acestui oraș. Și 
de data aceasta handbaiiștii 
leningrădeni au dat o replică 
dîrză echipei romîne, reușind 
să conducă la pauză cu scorul 
de 8—7. In repriza a doua 
românii și-au impus însă jo
cul, cîștigînd cu scorul final 
de 19—10. Cele mai multe 
puncte le-au marcat Mozer (7) 
și Hnat (5).

In continuare, handbaiiștii 
români vor evolua 
landa.

• Sîmbătă de la 
avea loc în sala 
„Flacăra Roșie“ din str. Bela 
Breiner 67 deschiderea festivă 
pe Capitală a Spartachiadei

încheiat 
jucând

în Fim

ora 17 va
asociației

Tineretului. Cu a- 
vor avea loc de- 
de lupte, trîntă, 
judo, haltere și 

vor

de Iarnă a 
cest prilej 
monstrații 
gimnastică, 
tenis de masă, la care 
participa membrii lotului re
publican.

• în ziua a doua a Dina- 
moviadei de volei de la Sofia, 
echipa masculină Dinamo 
București a învins pe Dynamo 
Berlin cu scorul de 3—0. 
Dozsa Budapesta a cîștigat cu 
3—2 la Gwardia Varșovia, iar 
Spartak Sofia a întrecut cu 
3—2 pe Dinamo Moscova. în 
turneul feminin, Dinamo Mos
cova a dispus cu 3—0 de 
Spartak Sofia.

• Miercuri, în nocturnă, se
lecționata de fotbal a orașului 
Leipzig a cîștigat cu 1—0 (1—0) 
meciul retur cu Petrolul Plo
iești, din cadrul „Cupei ora
șelor tîrguri“. în prima parte, 
gazdele au avut mai mult ini
țiativa, înscriind punctul vic
torios în minutul 25 prin in
terul dreapta Fischer. După 
pauză, jocul a fost echilibrat. 
Deoarece primul meci fusese 
cîștigat de Petrolul cu 1—0, 
cele două echipe urmează să 
susțină pe un teren neutru al 
treilea joc.

• Pe patinoarul artificial 
din parcul „23 August“ s-a dis
putat ieri seară meciul inter
național de hochei pe gheață 
dintre selecționata divizionară 
a țării noastre și echipa Tesla 
Pardubice (R. S. Cehoslovacă). 
Hocheiștii cehoslovaci au obți
nut victoria cu scorul de 7—2 
(3—1; 1—0; 3—1).

Astăzi, de la orele 19, are 
loc meciul revanșă.

(Agerpres)

tehnologia modernă
(Urmare din gag. I)

tării unor piese și repere (turla 
instalației 4 L. D., arborii ace
luiași reper, reducțiile de tur
bine), am reușit să obținem 
anual o economie de peste 8 
tone metal. Serioase reduceri ale 
adausurilor de prelucrare au 
fost posibile datorită reproiee- 
tării altor piese la care s-au 
adoptat soluții constructive noi 
și eficiente (în loc să fie con
fecționate din fontă, ele se exe
cută în prezent din tablă, în 
construcție sudată).

Introducerea tehnicii noi, a 
metodelor și procedeelor tehno
logice avansate a acționat, cum 
era și firesc, asupra reducerii 
greutății specifice a instalațiilor 
pe care le producem. La o serie 
de produse principale, cum ar fi 
instalația de foraj 4 L.D., Ia une
le tipuri de agregate de cimen
tare și turbine, la sapele cu role, 
indicii de consum de metal au 
fost reduși cu 2-5 la sută în 
comparație cu realizările anului 
trecut.

Pentru ca rezultatele noastre 
să fie mai mari, privind reduce
rea consumului de metal, facem 
apel la siderurgiști în sensul de

Scenă din piesa „îndrăzneala" de 
Gh. Vlad, în interpretarea forma
ției de teatru a Casai raionale de 
cultură din Tg. Neamț, regiunea 

Bacău.
Foto : AGERPRES

Cu ocazia sărbătorilor națio
nale ale Albaniei, a 18-a ani
versare a eliberării de sub ju
gul fascist și a 50-a aniversare 
a proclamării independenței, 
Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne a trimis o te
legramă de felicitare Prezidiu
lui Adunării Populare a Repu
blicii Populare Albania.

în Editura politică 
a apărut

P. NIȚĂ : Tineretului de 
la sate — cît mai multe 
cunoștințe de știință și 
cultură
112 pag. — 2,05 lai

Noile produse sînt admirate în primul rînd de cei care le fabrică- Pe 
masa de lucru a tinerelor Elvira Moș și Ileana Schmif de la I.I.S. Timi
șoara se află o piesă oare a fost decupată; dlnfr-o piele care imită pe 
cea de șarpe. Materialele plastice găsesc în întreprindere o tot mai mare 
întrebuințare. Folosirea lor cere o bună pregătire profesională. Cele două 

tinere își împărtășesc adesea din experiența muncii lor.
Foto: N. STELORIAN

In preajma concursului
tinerilor actori

tagiunea 1962 
duce un eveniment 
de o însemnătate 
deosebită pentru ac
tivitatea tinerilor ac
tori din teatrele 
noastre : întrecerea

mai buni dintre ei în ca-1 celor 
drul unui concurs ale cărui rezul
tate se vor cunoaște încă la sfîr
șitul anului.

Problema justei folosiri a forțe
lor tinere din teatre a preocupat 
de mai mulți ani unele din colec
tivele noastre teatrale. Cei mai 
mulți dintre absolvenții institutelor 
de teatru au fost repartizați în 
teatrele din provincie, pentru a 
aduce o contribuție directă și con
siderabilă în acele colective în 
care lipsa unor forțe tinere se re
simțea în mod vădit.

Deși foarte tineri, absolvenții 
duceau cu ei o experiență scenică 
prețioasă dobîndită pe mica scenă 
a Studioului Institutului de teatru, 
sub privegherea maeștrilor scenei 
romînești. Mulți dintre ei au «dus 
Pe scenele din regiune criteriile 
unei munci științifice, o pregătire 
complexă a rolurilor, o atitudine 
antimeșteșugărească, dobîndită în 
școală. In ce măsură aceste cunoș
tințe, talentul lor s-au dezvoltat, 
s-au îmbogățit în munca din tea
tre ? Drumul de la cunoștințele 
acumulate în anii de studiu la 
munca artistică profesională e un 
examen car0 solicită în egală mă
sură pe tinerii absolvenți dar și 
teatrele.

lată-ne, la Teatrul de stat din 
Piatra Neamț. Nimerim la o repeti
ție : „Generalul și nebunul" come
die satirică a scriitorului bulgar 
Angello Vaghensfein. Regizorul f

un tînăr, Cornel Todea, interpreții 
și ei, cei mai mulți, foarte tineri.

Acest colectiv și-a bazat de la 
început activitatea pe aportul sub
stanțial .al unor tineri interprefi, 
absolvenți ai claselor conduse de 
profesorii G. Dem. Loghin și Moni 
Ghelerter. Interesant e faptul că 
a fost chemat să regizeze primele 
spectacole tocmai unul dintre cei 
care lucraseră cu absolvenții în 
timpul cit au fost studenți la insti
tut — lectorul Lucian Giurchescu

cu ocazia turneelor frecvente fă
cute de teatru în afara regiunii, la 
București, în spectacolele de la 
televiziune. Turneele s-au dovedit 
a fi un bun schimb de experiență, 
schimb creator, oare lărgește ori
zontul tinerilor actori, care-i pune 
într-o vie legătură cu fenomenul 
teatral dincolo de orașul lor.

Conducerea teatrului din Piatra 
Neamț (director I. Coman) care a 
colaborat în mod special cu tine- 

?irii regizori Lucian Giurchescu

q

(E o metodă pe care o recoman
dăm și altor teatre).

In teatrul din Piatra Neamț s-a 
mers cu mult curaj pe linia pro
movării tinerilor : Traian Stănescu 
și Cătălina Murgea au fost inter
preții rolurilor Vulpașin și Nastasia 
din piesa lui G.M. Zamfirescu ; 
Lucian Giurchescu a montat co
media lui Marivaux „Jocul dragos
tei și al întîmplării" cu tinerii in
terprefi în rolurile titulare — Ileana 
Stana lonescu, Ioana ManolescU, 
Traian Stănescu, C. Voicescu ; 
în „Menajeria de sticlă" joacă D. 
Stoica, Traian Stănescu, Ioana Ma- 
nolescu ; celui mai tînăr dintre 
absolvenți, Alexandru Manolescu, 
i s-a încredințat rolul principal în 
comedia „Generalul și nebunul”.

Tineri actori mai puțin cunos- 
cuți înainte ca Radu Voicescu, 
Ioana Manolescu și Ileana Stana 
lonescu și-eu format o personali
tate artistică remarcată și apreciată

Comei Todea, a izbutit să ajute 
la afirmarea unui grup de tineri 
dintre care în afară de cei citați 
mai înainte s-au remarcat Cătălina 
Murgea, Alexandru Lazăr, Ion Fis- 
cuteanu. In preajma concursului, 
tinerii din teatru au discutat în ca
drul unei ședințe U.T.M. sarcinile 
ce le revin, necesitatea de a spri
jini cu toate forțele lor teatrul pen
tru a înfîmpina acest eveniment 
artistic.

Am înfîlnif, așa dar, în teatrul 
din Piatra Neamț o efervescentă 
atmosferă creatoare, marcată nu 
prinfr-un elan juvenil ci printr-o 
contribuție activă a tinerilor care 
s-au atașat de teatrul lor, care au 
creat un mic nucleu de studii ar
tistice, dezbateri și frămîntări crea
toare.

In aceeași regiune, la Bacău, 
emoțiile din preajma concursului 
sînt asemănătoare. Pe doi din „can
didați“ — Kiti Stroescu și C. Popa 
i-am înfîlnit jucînd în „Avarul",

Spectacolul, destinat concursului, 
este regizat de fînăra directoare 
de scenă Ariana Kunner Moisescu : 
„Poveste din Irkutsk”. Și în teatrul 
din Bacău, cîțiva tineri au avut pri
lejul de a se dezvolta creator : 
Kiti Stroescu, Gh. Buleandră, Vic
tor Motoi (interpretul lui Don 
Carlos) — aceștia trei sînt de fapt 
și interpreții rolurilor principale 
din piesa iui Arbuzov. Este drept 
că teatrul din Bacău are un grup 
mai restrîns de proaspeți absol
venți, dar în distribuțiile sale 
foarte adesea centrul de greutate 
a căzut tocmai pe aceștia. Cu invi
tarea tînărului director de scenă 
Valeriu Moisescu, care a montat 
spectacolul „Avarul", 
inițiat un plan mai vast de acțiuni 
care urmărește colaborarea cu di
verși regizori tocmai pentru a-i 
ajuta pe tinerii actori să se dez
volte cît mai complex în condițiile 
și cu modalitățile artei contempo
rane.

Și la Bacău, sarcina înfățișării 
la concurs cu rezultate cît mai va
loroase e la ordinea zilei. Ne mai 
despart puține zile de termenul 
acestei tinerești întîlniri artis
tice. Cele două colective ale re
giunii Bacău se pregătesc cu 
emoție Și seriozitate.' N-ar fi însă 
util , un mai frecvent, șchimb de 
experiență, de metode de muncă, 
de discuții creatoare între tinerii 
(și de ce nu și vîrstnicii) din cele 
două colective regionale ? Un rod
nic schimb de păreri între cele 
două organizații U.T.M. ale tea
trelor ar fi de asemenea fructuos. 
Distanța dintre cele două orașe 
e mică — sperăm că ea să fie cu
rînd „învinsă“.

teatrul a

AI. POPOVICI

INFORMATI!
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Tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Reiiublicij Populare Romîne, a 
trimis o telegramă de felicitare 
tovarășului Ivan Bașev, cu pri
lejul numirii sale în funcția de 
ministru al afaceriloi* externe 
al Republicii Populare Bulga
ria.

★
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a R.P.F. Iugoslavia, mini
strul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, a 
adresat o telegramă de felici
tare secretarului de stat pen
tru afacerile externe al R.P.F. 
Iugoslavia, Kocea Popovici.

★
Marți au plecat la Varșovia 

aoad. Gr. C. Moisil și prof. Ti- 
beriu Popovici, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Romîne, pentru a lua parte la 
consfătuirea privind colabora
rea în problemele tehnicii de 
calcul ce va avea loc între 28 
și 30 noiembrie. (Agerpres)

sursă importantă pentru economisirea metalelor
a ne livra profile și table, folo
site în construcțiile metalice, în 
toleranțe negative. în prezent, 
la tablele groase livrate de Com
binatul metalurgic Reșița se în
registrează o supragreutate care 
ridică cu 2,5 Ia sută consumul 
de metal. în unele cazuri, la pro- 
filele primite în uzina noastră 
(fier cornicr, fier I și U) s-au 
înregistrat supragreutăți care re
prezintă uneori chiar 5 Ia sută 
din totalul metalului consumat.

Sarcinile 
noastre pe anul 1963 sporesc cu 
10 Ia sută. Vom produce în anul 
viitor aceleași instalații și utilaje 
pentru care au fost fixate deja 
norme de oonsum. înseamnă oare 
aceasta că pe viitor rezervele de 
reducere a consumului de metal 
s-au epuizat ? Nicidecum I Teh
nica nu stă pe loc. Tocmai de 
aceea, încă de acum s-au luat 
unele măsuri ca să se asigure 
pe viitor folosirea judicioasă 
metalului.

Ne-am propus, de pildă, 
extindem procedeele semiauto
mate și automate de prelucrare 
a metalelor la un număr de 
peste 30 de mașini. Serviciile 
tehnice și tehnologice ale uzinei 
au trecut la elaborarea docu-

din planul uzinei

a

sä

mentației și tehnologiei privind 
schimbarea formei de prelucrare 
a unor semifabricate (matrițarea 
conurilor în trepte, îmbunătăți
rea procedeului de matrițare a 
fălcilor etc.). Aceasta va contri
bui Ia reducerea adausurilor de 
prelucrare și la îmbunătățirea 
calității semifabricatelor produse.

Tehnologia modernă și-a do
vedit din plin roadele în uzina 
noastră. De aceea, colectivul de 
tehnologi al serviciului de spe
cialitate a trecut Ia studierea și 
experimentarea unor metode noi, 
moderne ce vor fi aplicate în 
anul viitor. Este vorba de încăl
zirea pieselor ce se matrițează 
cu curenți de înaltă frecvență, 
întărirea formelor de turnare cu 
bioxid de carbon, sulfizarea me
talului, introducerea sudurii în 
atmosferă de CO 2. Vom solicita, 
de asemenea, ajutorul ITCME 
pentru introducerea unei con
cepții unitare în construcția in
stalațiilor de foraj și pentru 
extinderea elementelor tipizate 
— aceasta fiind una din condi
țiile hotărîtoare în reducerea 
greutății specifice.

Dar, așa cum se știe, aplicarea 
metodelor și procedeelor tehno
logice noi nu se face ușor. Este

nevoie în permanentă de o acti
vitate creatoare, de o muncă po
litică de masă mobilizatoare. 
Majoritatea muncitorilor uzinei 
noastre sînt tineri. Așteptăm de 
aceea un ajutor efectiv din par
tea organizației U.T.M. O pro
blemă foarte importantă o con
stituie întărirea spiritului gos
podăresc. Aceasta mai cu seamă 
în secțiile eazangerie, forjă și 
debitare unde există serioase 
rezerve de gospodărire a meta
lului. Măsuri trebuie luate și în 
secția turnătorie de fontă, unde 
se mai pierd încă însemnate can
tități de metal datorită menține
rii unui procent ridicat de re
buturi.

Aplicarea noului în munca de 
fiecare zi necesită o bună cu
noaștere a meseriei. Conducerea 
uzinei a luat unele măsuri pen
tru perfecționarea profesională 
a muncitorilor. S-au deschis 
cursuri de ridicare a calificării 
aproape în toate secțiile. Aștep
tăm ca organizația U.T.M. să 
mobilizeze la aceste cursuri cît 
mai mulți tineri, să urmărească 
în permanență cum aplică aceș
tia în producție cele învățate, 
să-i ajute în însușirea experien
ței fruntașilor.

în serviciile de proiectare, 
tehnologice și norme de consum 
lucrează de asemenea, multe ca
dre tehnice tinere. Contribuția 
acestora la introducerea meto
delor noi, a procedeelor tehno
logice avansate este dintre cele 
mai însemnate. Socotim necesar 
ca organizațiile U.T.M. de aici să 
antreneze mai mult pe acești ti
neri la dezbaterea unor probleme 
de tehnică nouă, Ia găsirea nnor 
soluții economice și constructive 
cît mai eficiente care să contri
buie la îmbunătățirea performan
țelor produselor uzinei noastre.

Firește, anul acesta uzina a 
obținut unele rezultate bune în 
direcția reducerii consumului de 
metal. Colectivul nostru de mun
că are însă un bun obicei : nu se 
mulțumește niciodată cu cît a 
realizat. Avem destule posibili
tăți ca în anul viitor — printr-o 
muncă perseverentă de introdu
cere a tehnicii noi, de mobilizare 
a întregului colectiv la valorifi
carea inepuizabilelor rezerve in
terne ale producției — să îmbu
nătățim calitatea instalațiilor 
petroliere pe care le producem, 
să reducem continuu greutatea 
lor specifică.

Agronomul nostru
(Urmare din pag. 1) 

gostea lui față de gospodăria 
colectivă și ne îngrijim să-i 
facem viața în sat, în mijlo
cul nostru, cît mai plăcută. 
Mai în vară s-a căsătorit. So
ția l-a urmat, venind aici la 
Herendești și stabilindu-se 
definitiv. Am fost tot timpul 
atenți ca să creăm tinerei fa
milii cele mai bune condiții 
de viață. Soția lucrează și ea 
ca educatoare. La început 
le-am dat o locuință din două 
camere, le-am zugrăvit-o și 
am tras lumină electrică. In 
primăvară însă îi construim o 
casă nouă, așa cum îi place 
lui. Avem deja cărămizile și 
materialul lemnos pregătit. O 
să i-o facă constructorii no
ștri : trainică și frumoasă, s-o 
aibă și urmașii.

Că se simte legat de noi, de 
satul nostru, că s-a statorni
cit aici între noi definitiv se 
vede foarte bine și din planu
rile lui de viitor legate foarte 
strîns de gospodăria colectivă. 
El vede împreună cu colecti
viștii totul în perspectivă. În
că din acest an am luat o 
seamă de măsuri pentru dez
voltarea unui puternic sector 
zootehnic. Condiții avem bu
ne. Tot acum punem bazele 
unor noi sectoare aducătoare 
de mari venituri : pomicul
tura și viticultura. Plantăm 
15 hectare cu vie și alte su
prafețe cu pomi, pe terenuri 
improprii culturii cerealelor. 
In vederea obținerii unor pro
ducții mari de cereale (în 
1963 — 2 500 kg grîu la ha.) 
în toamna aceasta pe suprafe
țele destinate acestor culturi 
s-a aplicat un complex de re
guli agrotehnice care, desigur,

își vor spune cuvîntul în bel
șugul anului viitor. Dar agro
tehnica poate fi aplicată nu
mai de oameni cunoscători. 
Asta-i știut. De aceea și ingi
nerul agronom și noi, sub 
îndrumarea organizației de 
partid, am fost preocupați în 
mod deosebit de pregătirea și 
desfășurarea în bune condiții 
a învățămîntului agrozooteh
nic de 3 ani. Au fost înscriși 
122 de cursanți la cercurile 
agrotehnice și 42 la cercul zoo
tehnic. Mai bine de jumătate 
din aceștia sînt tineri. Am a- 
menajat din timp încăperile 
unde se țin cursurile, am pro
curat un bogat material didac
tic, au sosit deja manualele, 
iar inginerul agronom și-a în
ceput activitatea de profesor. 
Pentru o cît mai bună însușire 
a cunoștințelor de către co
lectiviști, Ignație Amschlinger 
pune la dispoziția cursanților 
biblioteca lui personală 
peste 1000 volume din 
jumătate sînt cărți de spe
cialitate. După cum se vede, 
nu spunem prea mult arătînd 
că lupta noastră pentru spo
rirea rodniciei 
pentru întărirea gospodăriei 
colective, pentru înflorirea 
vieții colectiviștilor, va avea 
sorți de izbîndă avînd alături 
de noi un tînăr care-și cunoa
ște pe deplin misiunea.

de 
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TRUSTUL 

FORAJ PITEȘTI 

ANGAJEAZA
în condițiile H.C.M. 1053'969 
și 1961/959, următorul per
sonal cu locul de muncă la 
sediul Trustului, al între
prinderilor și al șantierelor 
de lucru din cuprinsul re
giunilor Argeș și București:

— ingineri mecanici
—- ingineri foraj-extracție
— electricieni forță lu

mină.
Cererile se vor adresa di

rect Trustului Foraj Pitești, 
Bdul. Republicii nr. 156 — 
Serv. Personal-învățămînt.

INGINERI PROIECTANȚI ÎN SPECIALITĂȚILE

— tehnologia construcțiilor de mașini
— motoare
— mașini, unelte și scule
— turnătorie și tratamente termice

MUNCITORI CU ȘCOALA PROFESIONALA ÎN SPECIA

LITĂȚILE:
— strungărie
— rectificatori
— bobinatori cu înaltă califioare
— electricieni
— modelori cu înaltă calificare

Cererile se vor adresa direct uzinelor — numai de către 
solicitatori calificați.



U.R.S.S. La Uzinele de alumi
niu din Bogoslovsk, regiunea 
Sverdlovsk, se construiește cel 
de-al 3-lea bloc de prelucrare 
umedă a minereului de bau

xită.
Foto : TASS—Moscova

Lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare

Cumularea reprezentantului
GENEVA 28 (Agerpres). — 

în ședința din 28 noiembrie a 
Comitetului celor' 18 state 
pentru dezarmare, primul a 
luat cuvîntul reprezentantul 
R. P. Romine, George Maco- 
vescu.

Amintind că în pauza de 
două luni și jumătate, care a 
intervenit în lucrările Confe
rinței. în relațiile internațio
nale s-a creat cel mai greu 
moment de la sfîrșit'ul celui 
de-al doilea război mondial, 
și anume criza dir? Marea 
Caraibilor, reprezentantul R.P. 
Romîne a subliniat că, și de 
data aceasta, rațiunea a 
triumfat și pericolul a fost 
îndepărtat, Atîta timp însă 
cît nu se va rezolva definitiv 
problema esențială a timpuri
lor noastre, și anume dezar
marea generală și totală, r.u 
se poate însă spune că pe
ricolul a fost complet înlătu
rat.

Subliniind că reluarea lu
crărilor Comitetului demon
strează că voința de pace a 
popoarelor este elementul de
terminant în relațiile interna
ționale, vorbitorul a spus: Re- 
întorcîndu-se la această masă 
de lucru, delegația romînă este 
conștientă de marea respon
sabilitate pe care o are acest 
Comitet în fața popoarelor. 
Problemele care stau în fața 
Comitetului sîrt grele, com
plicate, dar dacă nu s-ar fi 
întrevăzut posibilitatea solu
ționării lor, lucrările conferin
ței nici n-ar fi început.

Șeful delegației R.P. Romî
ne și-a exprimat convingerea 
că dacă se va ține seama de 
interesele generale ale ome
nirii, dacă problemele vor fi 
abordate în mod realist și 
concret și dacă delegațiile își 
vor uni în mod sincer efortu
rile în căutarea de soluții, va 
putea fi adusă la îndeplinire 
sarcina încredințată de Adu
narea Generală a O.N.U. și a- 
nume, de a redacta tratatul 
de dezarmare generală și to
tală sub un strict control in
ternațional. Vorbitorul a scos 
în evidență necesitatea unei 
viziuni clare asupra a ceea 
ce este principal în activita
tea Comitetului celor 18: rea
lizarea dezarmării generale și 
totale care ar elibera ome
nirea de coșmarul războiului 
nuclear. în cele 8 luni care 
au trecut de la începerea lu
crărilor Comitetului acest as
pect al problemei a căpătat o 
greutate tot mai mare, în- 
trucît procesul de dezvoltare 
a armamentelor, de perfecțio
nare a armelor și de diversi
ficare a lor a continuat și 
continuă și în consecință 
stocurile de arme nucleare au 
crescut neîncetat.

Amintind principalele pre
vederi ale proiectului sovietic 
de dezarmare generală și to
tală, vorbitorul a arătat c'ă el 
oferă o soluție sigură pentru 
eliminarea primejdiei nu
cleare chiar de la începutul 
procesului de dezarmare.

Cu toate că argumentele in
vocate de puterile nucleare 
occidentale nu au avut capa
citatea să demonstreze că so
luția sovietică nu este și nu

Cine sînt aleși 
în noul parlament francez

PARIS 28. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Com
poziția socială a grupului par
lamentar comunist în noua A- 
dunare Națională este urmă
toarea : din 41 de deputați 
comuniști 21 sînt muncitori, — 
opt din industria metalurgică, 
patru din industria de con
strucții, doi mineri și un mun
citor din industria lemnului; 
trei muncitori agricoli, un ma
rinar, doi feroviari — un func
ționar de poștă, doi tehni
cieni, un inginer, opt institu
tori, un profesor, cinci func
ționari, un reprezentant al co
merțului o gospodină.

Compoziția socială a între
gii Adunări Naționale este 
următoarea _• din 465 de depu
tați nu sînt decît 21 munci- 

rămîne cea mai bună, guver
nul sovietic a venit în întîm- 
pinarea pozițiilor acestor pu
teri și a propus cu titlu de 
excepție ca, în cursul proce
sului de distrugere a vehicu
lelor armei nucleare, S.U.A. și 
U.R.S.S. să mențină pe terito
riile lor un număr strict li
mitat și stabilit de comun 
acord de rachete interconti
nentale, rachete antirachete 
și rachete sol-aer. După pă
rerea delegației romîne, acea
sta este o propunere de o 
excepțională însemnătate, care 
deschide posibilități reale pen
tru realizarea unui acord în 
această problemă în termenul 
cel mai scurt. Dacă se va rea
liza o înțelegere de principiu 
asupra noii propuneri sovieti
ce se va putea trece la exami
narea tuturor aspectelor pri
vind traducerea ei în viață, 
inclusiv numărul rachetelor 
menținute, metodele și moda
litățile de control. Referindu- 
se la faptul că reprezentanții 
puterilor occidentale s-au 
mărginit pînă acum să ceară 
clarificarea unor asemenea 
detalii, G. Macovescu a arătat 
că ar fi mai logic ca eluci
darea chestiunilor de ordin 
tehnic să fie precedată de a- 
doptarea unei poziții clare a 
puterilor vestice față de noua 
propunere sovietică.

Subliniind că trebuie să se 
țină seama în egală măsură 
de dreptul tuturor statelor la 
asigurarea securității lor, re
prezentantul R.P. Romîne a 
arătat că paralel cu lichi
darea vehiculelor armelor nu
cleare trebuie să fie lichidate 
bazele militare de pe teritorii 
străine și să fie retrase tru
pele staționate pe teritoriul 
altor țări. Logica faptelor — 
a spus el — cere ca Statele 
Unite, care s-au arătat re
cent atît de preocupate de 
propria lor securitate, să în
țeleagă preocuparea statelor 
socialiste pentru securitatea 
lor, amenințată de bazele mi
litare americane situate în 
imediata lor apropiere.

în continuare, reprezentan
tul R.P. Romîne s-a referit 
la posibilitatea și utilitatea 
adoptării unor măsuri desti
nate să promoveze destinde
rea în relațiile internaționale, 
să favorizeze dezarmarea ge
nerală și totală. în acest sens, 
delegația romînă consideră că 
instituirea de zone denuclea- 
rizate pe continentul european 
ar avea o mare importanță 
politică. Vorbitorul a amintit 
propunerea făcută în 1957 de 
guvernul romîn pentru trans
formarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării, 
propunere pentru care conti
nuă să militeze și în prezent. 
Este evident — a spus el — 
că încheierea unui tratat da 
înțelegere și securitate colec
tivă, pentru transformarea 
regiunii balcanice irtr-o zonă 
a păcii, fără arme nucleare, 
baze militare străine și ram
pe de lansare a rachetelor ar 
corespunde în gradul cel mai 
înalt intereselor tuturor po
poarelor din această regiune. 
R. P. Romînă sprijină, de a- 
semenea, propunerea R.P. Po- 

tori, toți comuniști, adică 4,5 
la sută. Dimpotrivă, patronii, 
industriașii, înalți funcționari, 
cadre militare și din ierarhia 
bisericească reprezintă 36 la 
sută din numărul locurilor ; 
profesiunile libere — medici, 
avocați, notari — reprezintă 
26 la sută din locuri. Printre 
deputății U.N.R. se numără 
49 de administratori ai socie
tăților capitaliste.

Examinarea repartiției de
finitive a locurilor în noua 
Adunare Națională arată că 
dreapta — adică V.N.R., „in
dependenții" și M.R.P. — au 
pierdut 58 de locuri în timp 
ce stingă — adică comuniștii, 
socialiștii, radicalii și Partidul 
Socialist Unificat -- au câștigat 
58 de locuri.

!<♦ Române
lone privind crearea unei 
zone denuclearizate în centrul 
Europei.

Delegația romînă se pro
nunță în favoarea încheierii 
unui pact de neagresiune în
tre statele membre ale orga
nizației Atlanticului de Nord 
și cele participante la Trata
tul de la Varșovia. Guvernul 
romîr.i se pronunță pentru în
cetarea imediată a experien
țelor cu arme nucleare în 
toate mediile de către toate 
statele și pentru totdeauna. în 
legătură cu aceasta, reprezen
tantul R.P. Romîne a subli
niat că trebuie făcute noi 
eforturi pentru a depăși ul
timele obstacole care mai îm
piedică ajungerea la un acord 
în această privință.

Amintind declarația făcută 
la 7 noiembrie 1962 de pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej: „Noi conside
răm că conducătorii de stat 
trebuie să manifeste înțelep
ciune, răbdare și perseverență 
pentru rezolvarea pe calea 
tratativelor a tuturor dife
rendelor existente“, reprezen
tantul R.P. Romîne a spus în 
încheiere: Acestea sînt indi
cații care vor călăuzi activi
tatea delegației romîne în 
cursul tratativelor noastre.

★

Nu există dificultăți mari 
care să împiedice realizarea 
în prezent a unui acord în 
problema dezarmării, a spus 
reprezentantul Cehoslovaciei, 
K. Kurka. Există bunăvoință 
din partea țărilor socialiste, 
există propuneri constructive 
din partea U.R.S.S. Acum tre
buie să-și spună cuvîntul pu
terile occidentale.

Delegatul R.A.U., A. F. Has- 
san, a susținut în mare parte 
punctul de vedere al repre
zentanților țărilor socialiste.

Reprezentantul Suediei, Ed- 
berg, a prezentat o propunere 
care pornește de la ideea ge
nerală a țărilor neutre că toa
te experiențele cu arma nu
cleară trebuie să înceteze pen
tru totdeauna. Propunerea de
legatului suedez prevede crea
rea unei comisii internațio
nale a oamenilor de știință 
pentru culegerea de informa
ții privind fenomene asemă
nătoare exploziilor nucleare.

El a arătat, de asemenea, că 
există posibilitatea de a se a- 
junge la înțelegere cu privire 
la moratoriul asupra expe
riențelor subterane cu arma 
nucleară pentru perioada pînă 
cînd se va elabora un acord 
atotcuprinzător cu privire _ la 
interzicerea tuturor experien
țelor cu arma nucleară.

Conducătorul delegației a- 
mericane, A. Dean, a repetat 
propunerile sale anterioare și 
a lăsat să se înțeleagă că pro
punerea Suediei nu este ac
ceptabilă Statelor Unite.

PARIS — La 27 noiembrie 
cea de-a 2JII-» sesiunea a con
ferinței generale a U.N.E.S.C.O. 
a ales prin vot secret noii 
membri ai Consiliului execu
tiv. finind seama de sporirea 
numărului statelor membre 
ale U.N.E.S.C.O. (în prezent 
această organizație numără 113 
membri), sesiunea anterioară 
a conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O., care a avut loc 
tot la Paris, a hotărît să lăr
gească componența Consili
ului executiv de la 24 membri 
la 30 membri.

Ca noi membri ai Consiliu
lui executiv conferința gene
rală a ales Mali, Camerunul, 
Nigeria, Sudanul, Panama și 
Romînia.

EREVAN 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Egizio Mas- 
sini, dirijor principal al Tea
trului de Operă și Balet din 
București, a dirijat cu mare 
succes la 27 noiembrie, în ora
șul Erevan opera, „Othello“ de 
Verdi.

Sala Teatrului Național de 
Operă din Erevan a fost arhi-

Succesul ansamblului 
„Rapsodia Romînă“ 

la Cleveland
NEW YORK 28 (Agerpres). 

— Corespondență specială: 
Peste 3 000 de persoane, prin
tre care numeroși americani 
de origină romînă, au umplut 
pînă la refuz sala „Public Mu- 
sic-Uall", din orașul Cleveland 
(statul Ohio) pentru a asista 
la spectacolul prezentat în 
seara zilei de 24 noiembrie de 
ansamblul folcloric „Rapsodia 
Romînă". Publicul entuziasmat 
a ovaționat îndelung fiecare 
număr al programului, iar 
după terminarea spectacolului 
o mare parte din spectatori a 
rămas în foaierele teatrului, 
fădnd aprecieri elogioase asu
pra măiestriei dansatorilor și 
cîntăreților romîni. Impresia 
deosebită lăsată de „Rapsodia 
Romînă“ la Cleveland poate fi 
apreciată și din faptul, nu lip
sit de semniîicație, că peste 
1 000 de spectatori au părăsit 
teatrul abia după ce au fost 
stinse luminile în foaiere.

După spectacol, în saloanele 
hotelului „Statler Hilton“ a a- 
vut loc o recepție organizată 
în cinstea ansamblului de un 
grup de americani de origină 
romînă, la care au luat parte 
peste 500 de persoane. In 

în Congo urmează sS fie trimis sub egida O.N.U. — un așa 
zis „grup operativ economic“ cu misiunea de a proceda la „redis
tribuirea bogățiilor Congoului“, operație ce va aduce mari foloase 
monopolurilor din S.U.A., Anglia și Belgia. (Ziarele)

plină. Erau prezenți numeroși 
muzicieni de seamă din Arme
nia. Publicul a ovaționat în
delung pe muzicianul romîn.

MOSCOVA. — La 28 no
iembrie, N. S. Hrușciov l-a 
primit pe cunoscutul fruntaș 
revoluționar al Cubei — ma
iorul Cressensio Perez, care 
se află în Uniunea Sovietică 
la invitația Uniunii asociați
ilor sovietice de prietenie și 
legături culturale cu țările 
străine.

între N. S. Hrușciov și Pe
rez a avut loc o convorbire 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială și de priete
nie sinceră.

DAR ES SALAM. — La 27 no
iembrie, la Dar Es Salam și-a în
cheiat lucrările sesiunea Adunării 
Naționale a Tanganicăi, care a 
adoptat o serie de legi și de a- 
mendamente la constituție, legate 
do proclamarea republicii, care 
va avea Ioc la 9 decembrie.

COPENHAGA. — Președin
tele Comitetului de Radio și 
Televiziune din R.P. Romînă, 
Ion Pas, care se află într-o 
vizită oficială în Danemarca,

Declarația - program 
a noului guvern 

al R. P. Bulgaria
SOFIA 28 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
B.T.A. la ședința din 27 noiem
brie a Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a 
dat citire declarației-program 
a noului guvern. El a subliniat 
că guvernul va promova 
neabătut linia generală elabo
rată de Congresul al VIII-lea 
al Partidului Comunist Bul
gar în domeniul politicii in
terne și externe.

Guvernul, a spus T. Jivkov, 
va promova neobosit politica 
industrializării rapide conti
nue a Bulgariei. El consideră 
c'a sarcină extrem de impor
tantă asigurarea avîntului 
continuu al agriculturii. Acti
vitatea guvernului, a organelor 
de stat Și economice va fi în
dreptată spre ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și a 
nivelului cultural al poporului.

In domeniul politicii externe, 
guvernul va dezvolta prietenia 
și colaborarea cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări so
cialiste și va continua să întă
rească unitatea și puterea la
gărului socialist, va traduce 
consecvent în viață principiile 
coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite.

cursul recepției participanții 
și-au exprimat încă o dată ad
mirația față de solii artei ro
mânești. Ministrul R. P. Ro
mîne la Washington, Petre Bă- 
lăceanu, și conducătorul an
samblului, Petre Nastovici, 
au mulțumit celor prezenți 
pentru calda primire de care 
s-a bucurat ansamblul.

La 25 noiembrie membrii 
coloniei romîne din Cleveland 
au organizat o masă priete
nească în cinstea ansamblu
lui „Rapsodia Romînă“, la 
care și-au exprimat speranța 
că solii artei romîne vor în
treprinde în curînd un nou 
turneu în S.U.A.

Ziarul „Cleveland Plain De- 
aler" a publicat la 26 noiem
brie un articol elogios consa
crat spectacolului prezentat de 
artiștii romîni în acest oraș. 
După ce subliniază că „spec
tacolul prezentat de „Rapso
dia Romînă" a fost îneîntător” 
autoarea articolului, Eleanor 
Trampton, scoate în evidență 
înaltul nivel de pregătire al 
dansatorilor și muzicienilor de
monstrat în diferitele numere 
ale programului, 

a avut la 21 noiembrie o în
tâlnire cu Hans Solvhoj, di
rectorul general al Radiotele- 
viziunii daneze.

Tovarășul Ion Pas a fost, de 
asemenea, primit de Gustav 
Pedersen, președintele parla
mentului danez. Acesta a ofe
rit o masă în cinstea oaspete
lui romîn.

NEW YORK. — La 27 noiem
brie, Comisia pentru energia ato
mică a S.U.A. a anunțat că Statele 
Unite au efectuat cea de-a 57-a 
explozie din actuala serie a explo
ziilor nucleare în statul Nevada, 
începută la 15 septembrie 1961.

NEW YORK — Agenfia France 
Presse anunță că studentul John 
Craig Knobles de la Universitatea 
din Mississippi, în semn de pro
test împotriva faptului că i_a fost 
devastafă camera de către rasiști 
necunoscuți, a anunțat că va pă
răsi definitiv Oxford-ul.

MOSCOVA.—Ziarul „Prav- 
da” a publicat interviul acor
dat de Fumi Nosavan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul finanțelor 
al Laosului unui corespondent 
al agenției de presă Novosti

Răspunsurile Iui A. I. Mikoian 
la întrebările ziariștilor

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Luni seara, Ana- 
stas Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află la New 
York, ieșind de la sediul O.N.U. 
unde a avut o convorbire cu 
U Thant. a răspuns la întrebările 
reprezentanților presei.

Pe corespondenți îi interesau 
multe lucruri : ce planuri are el 
la New York, dacă va duce tra
tative cu reprezentanții ameri
cani, dacă intenționează să facă o 
vizită la Washington, ce probleme 
au fost discutate în timpul con
vorbirii cu U Thant.

Mikoian a răspuns că deocam
dată nu are un plan precis pri
vind vizita la New York. Dar aici 
nu mă atlu pentru tratative, a ex
plicat el. Tratativele le-au dus și 
vor continua să le ducă V. V. Kuz- 
nețov și V. A. Zorin. Aici am so
sit pentru ca în drum spre patrie 
să mă întîlnesc și să stau de 
vorbă cu vechi cunoștințe.

A. I. Mikoian a vorbit corespon
denților despre convorbirea cu 
U Thant. Ea a fost rodnică și utilă. 
In timpul convorbirii nu s-au ivit 
nici un fel de dificultăți. Nutrim 
pentru domnul U Thant un mare 
respect, a adăugat Anastas Miko
ian.

Ce probleme au fost discutate 
în timpul prînzului ? — s-au inte
resat ziariștii. S-au discutat pro
bleme acute, dar nu ne-am cer
tat, i-a liniștit Mikoian. Au fost 
dezbătute problemele importante, 
prezenfînd interes general, a adă
ugat el. Ce fel de probleme sînt 
acestea, le este, evident, cunos
cut corespondenților. Convorbi
rea noastră a demonstrat că cu 
americanii pot fi duse tratative a- 
supra problemelor dificile, într-o 
atmosferă calmă.

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților cu privire la Fidel 
Castro, A. I. Mikoian a spus că 
șeful guvernului cuban este un 
om înțelept. Am fost în Cuba, îl 
cunosc pe Fidel Castro, și pot 
spune, a declarat Mikoian, că 
dacă căutați un erou, acest erou 
revoluționar este Castro. întregul 
popor cuban îl iubește și îl spri
jină.

Majoritatea deputaților congolezi 
s-au pronunțat pentru 

demisia guvernului
LEOPOLDVILLE 28 (Ager

pres). — La 28 noiembrie a 
avut loc ședința Camerei Re
prezentanților a parlamentului 
congolez, care a discutat rezo
luția prezentată de opoziție, 
prin care se cerea demisia gu
vernului. Ședința a durat a- 
proape șapte ore.

și postului de radio Moscova. 
El și-a împărtășit impresiile 
despre întrevederile avut cu 
Nikita Hrușciov, șeful guver
nului sovietic, și despre trata
tivele oficiale sovieto-laoțiene.

Fumi Nosavan a declarat: 
„Aș dori să relev în primul 
rînd că nu numai tonul trata
tivelor, dar și conținutul lor 
s-au remarcat prin cordiali
tate, sinceritate și încredere 
față de noi. Aceasta este o 
mărturie a faptului că în fața 
noastră se deschid perspec
tive luminoase și că conducă
torii Uniunii Sovietice doresc 
într-adevăr să stabilească cu 
noi contacte pe o bază prie
tenească și sinceră”,

PARIS. — După cum s-a mai 
anunțat, în seara zilei de 27 
noiembrie, la Paris, de Gaulle 
a primit demisia primului mi
nistru Georges Pompidou și a 
guvernului lui și a numit din 
nou pe Pompidou în funcția de 
prim-ministru, încredințîndu-i 
misiunea ca la deschiderea 
primei sesiuni a Adunării Na
ționale să-i prezinte lista mem
brilor noului guvern.

Corespondenții i-au cerut să lă
murească poziția Cubei față de 
inspecție. N-aji citit oare decla
rația guvernului cuban ? — a în
trebat la rîndul său Anastas Miko
ian. In ea este expusă minunat 
poziția guvernului Cubei și ar fi 
bine ca presa americană să pu
blice în întregime această decla
rație. După cum se știe, în decla
rația sa guvernul cuban este de a- 
cord să admită efectuarea inspec
ției O.N.U. pe teritoriul său cu 
condiția ca acealstă inspecție să 
fie reciprocă și să se extindă și 
asupra unei părți din teritoriul 
S.U.A., Porto Rico și alte cîteva 
regiuni ale emisferei occidentale, 
u.ide se desfășoară o pregătire 
activă în vederea unei agresiuni 
împotriva Cubei.

„Cuba a formulat propuneri 
juste și noi le sprijinim“ — a 
arătat Mikoian. Pentru ca inspec
ția să fie acceptabilă pentru Cuba, 
inspecția internațională trebuie 
efectuată în condiții de recipro
citate și egalitate. Mikoian a dat 
o înaltă apreciere recentelor pro
puneri cubane, cuprinse în decla
rația menționată, sprijinind reven
dicările legitime ale poporului 
cuban, . oglindite în cele cinci 
puncte ale lui Fidel Castro.

Ziariștii au acordat mare inte
res răspunsurilor date de Anastas 
Mikoian și i-au mulțumit călduros 
pentru convorbire

NEW YORK 28 (Agerpres). - 
La 27 noiembrie, A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului, 
de Miniștri al U.R.S.S., aflat în 
S.U.A., a avut o întrevedere în 
clădirea reprezentantei Uniunii 
Sovietice la O.N.U. cu cunoscutul 
industriaș american Cyrus Eaton, 
laureat al premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare“ și cu sofia acestuia.

După întrevedere, înfr-o decla
rație făcută ziariștilor, C. Eaton 
referindu-se la criza cubană, a 
subliniat contribuția uriașă pe care 
a adus-o Uniunea Sovietică și 
conducătorii ei la cauza menține
rii păcii într-unul din momentele 
cele mai hotărîtoare ale istoriei 
omenirii.

Din cei 99 de deputați, care 
au luat parte la vot, 50 s-au 
pronunțat pentru demisie, 47 
au sprijinit guvernul, doi s-au 
abținut.

Deși majoritatea deputății or 
au manifestat neîncredere în 
guvern, cabinetul rămîne la 
putere, deoarece, în virtutea 
constituției, pentru demisia 
guvernului sînt necesare cel 
puțin două treimi din voturile 
deputaților prezenți la ședin
ță adică 66 de persoane,

în cursul dezbaterilor, poli
tica guvernului Adoula a fost 
aspru criticată. Rezultatele vo
tului dovedesc în mod eloc
vent că unele acțiuni ale gu
vernului, înfăptuite sub pre
siunea elementelor reacționa
re, sînt cu totul lipsite de 
popularitate.

Adenauer a fost somat

să se retragă...
de guvern de la Bonn a intrat într-o nouă fază. 
ședința de marți seara a fracțiunii parlamen- p 
U.C.D.—U.C.S., relatează corespondentul din 

Bonn al ziarului austriac „VOLKSBLATT”, 'Ade- p 
nauer a fost somat să se retragă la începutul anu
lui viitor sau cel mai tîrziu în vara viitoare”. Asso- 
ciated Press relatează că Adenauer a păstrat tăcere 

atunci cînd s-a pus problema retragerii sale și nu a arătat prin-------- ---------- - - JL------- A--------------------------- ------ O--------- ---------- V------- ----------------------- -- J---—

nimic că va ține seama de dorința exprimată de partidul său. ț 
în aceeași ședință, la propunerea lui Erhard și Strauss, toți mi
niștrii membri ai U.C.D.—U.C.S. și-au înaintat în mod oficial 
demisiile pentru a ușura cancelarului formarea noului guvern. 
Conducerea partidului lui Adenauer a făcut în același timp o 
nouă încercare de a exercita presiuni asupra partidului liber- 
democrat, acordînd lui Adenauer împuternicirea de a duce tra
tativele cu privire la formarea noului guvern nu numai cu liber- 
democrații, ci și cu social-democrații. Această propunere a fost 
însă respinsă de conducerea partidului social-democrat.

în cursul ședinței fracțiunii parlamentare a U.C.D.—U.C.S., 
relatează corespondentul din Bonn al ziarului „Wiener Zcitung”, 
au fost propuse și alte formule pentru soluționarea crizei gu
vernamentale. Astfel, s-a propus ca fostul ministru al construcției 
de locuințe, Paul Lucke, să devină ministru de război, iar Strauss 

( să devină președintele fracțiunii parlamentare U.C.D.—U.C.S. S-a 
# propus, de asemenea ca, în schimbul îndepărtării lui Strauss, 
V liber-democrații să accepte revenirea în postul de ministru de 
r externe a Iui Brentano, După cum se știe, liber-democrații au

<>

cerut îndepărtarea acestuia de la Ministerul de Externe atunci
r cînd au acceptat anul trecut să facă parte din guvernul de 
f coaliție.

Nici una din toate aceste „formule” pentru constituirea noului 
ț guvern, relatează „FRANCE PRESSE”, nu are însă pînă în pre- 
f zent șanse de reușită. Adenauer continuă să refuze numirea unui 
C succesor al său și consideră oă vicecancelarul Erhard, care se 
a bucură cel mai mult de sprijinul partidului său, „nu are calită- 
k țile politice necesare”. Strauss refuză, de asemenea, să se încline 
[ în fața a ceea ce consideră el a fi un „șantaj" al liberalilor, 
k Aceștia n-au arătat încă prețul pe care sînt dispuși să-I plă- 
. tească pentru plecarea lui Strauss. Brentano a declarat și el 
k refuză să facă parte din guvern. Comentatorii politici de 
a Bonn sînt de părere că toate acestea limitează posibilitățile 
a manevrare ale lui Adenauer și îngreunează atît misiunea sa 
k legătură cn formarea unui nou guvern, cît și încercările sale 
k a salva prestigiul partidului din care face parte, 
t în zilele următoare, relatează France Presse, vor continua tîr- 
Ș guieiile pentru a-i convinge pe liber-democrați să revină în 
) coaliția guvernamentală și pe Strauss să o părăsească.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
TASS transmite: Reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., V. A. Zorin, a ofe
rit la 27 noiembrie un dejun 
în cinstea reprezentantului 
permanent al Republicii Cuba 
la Organizația Națiunilor U- 
nite, Carlos Lechuga.

Din partea sovietică au par
ticipat A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., V. V. 
Kuznețov, prim-locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., V. I. Bazîkin, șe
ful Secției pentru țările Ame
rica Latine a Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
din partea cubană — Râul 
Primeles, locțiitor al repre
zentantului permanent al Re
publicii Cuba la O.N.U., și 
Manuel Perez și Râul Fornel, 
membri ai delegației cubane 
la cea de-a XVII-a sesiune a 
Adunării Generale.

în timpul dejunului a avut 
loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — TASS transmite: 
Casa Albă a anunțat la 27 no- 
iembrie că președintele S.U.A., 
Kennedy, se va întâlni la 29 
noiembrie cu A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

-------  ----- o-----

Măsuri ale Ministerului 
de Război al S. U. A.

NEW YORK 28 (Agerpres).
— TASS transmite: Ministe
rul de Război al S.U.A. a a- 
nunțat că forțele armate ame
ricane concentrate în partea 
de sud-est a S.U.A. în timpul 
accentuării crizei din Marea 
Caraibilor sînt rechemate la 
cantonamentele lor.

In comunicatul Ministerului 
de Război se arată de aseme
nea că o serie' de subunități 
ale marinei militare, care au 
fost dislocate la Guantanamo
— bază maritimă militară a 
S.U.A. în Cuba, vor fi, de ase
menea, rechemate „la locurile 
lor“.

----- a-----

Tinerii americani doresc 
să cunoască adevărul 

despre Cuba
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

Revoluția cubană este evenimen
tul cel mai important din viața 
emisferei occidentale, însă, ame
ricanii nu pot să-și facă o părere 
justă, din cele relatate de presa 
lor, despre ceea ce se petrece în 
Cuba — la această concluzie a 
ajuns un grup de studenți de Ia 
universități și colegii, care au or
ganizat luna trecută o discuție cu 
privire la evenimentele din Cuba. 
Tot atunci a fost creat Comitetul 
studențesc pentru organizarea de 
excursii în Cuba.

Comitetul a cerut organizațiilor 
de tineret, din Cuba să ofere stu
denților americani posibilitatea de 
a cunoaște viața poporului cuban. 
A fost adresată de asemenea o 
scrisoare Departamentului de Stat 
cu cererea de a admite plecarea 
unui grup de studenți americani 
în această țară.
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