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Econoniii suplimentare
de peste 4 500000 lei

ing. tehnolog-șef

pîtaiă.

De la
(Agerpres)

proiectare
Pregătiri pentru

pînă la

controlul

Mihai Taodoru 
ing. principat 

serv, constructorul țel

a pieselor turnate capătă o importanță " 
tot mai mare în lupta pentru economi- Q 
sir ea de cit mai mult metal. Adausurile I 
mari de prelucrare constituie nu numai 
risipă de material ci și consum de m^-

obține toti-di*/. o imp--srj rvt

insămînțarea griului

Nicolae Marineicu
maistru controlor

— secția prelucrări mecanice

I
n Stanciu. o 
Ia fiecare I

Seri icul construe tar-șef.
tura itribuiiHor sale — munca de con
cepție — are un rol deosebit d-~ imnor- 
tant In reducerea ;
De aceea, prin ^7’..
dirate. noi
parjLm-suni

In nunparul din 27 august a.c.

al ziarului nostru a fost publi

cat un articol în care se evi

denția acțiunea pe care aeta-

lurgiștii tîrgoviștenl o desiă-

șoard In sprijinul gospodăririi

metalului. La schimbai de p4-

ieri participă de această dată

constructorii de motoare de ia

Uzina „Timpuri Noi" din C.a-

calității

duselor pe care le realizam nu numai _ 
de aprindere, consum redus de cotnbusnh’l) c* ti SB cooru-n 
metaL în decurs de trei ani (1960—pr--i rrpt ni: tn
de la motorul SD 25 greutatea 2 u-1? a 190 kO
această bază noi obținem anual numai la arc*: -r.::
de metal. Și exemplele de acest fel pot contsxua ta 
de a găsi noi soluții tehnice care să asigure red-r.-f-a ’. t wurc • 
mulul de metal raportată la unitatea de j-tere pentru L**.« . d ~ •
aflate în fabricație. Cîteva din aceste preocupări: -rrxîiwFRa fxnyrx-
rului de aer (consumul de metal pe m_c. de urr scathe in • ‘-■--r: :-r 
ru 45 la sută) ; folosirea unui nou sistem de răcitoare inter—■crfxart Ia r a^prr 
soare (greutatea acestui reper scade a>lfel la jumătate eu*. F'cntru 
realizarea în bune condiții a acestor obiective, ne-am prnpiB c. 
proiectau ții cit și ctf tehnologii noștri s •. 'T^ruzăm c feluri de Erei •.’* 
care să se asigure studierea mai profunda a economiei pite:

tineretului
20 BANI Sîmbătă 31 august 1963

Valentin Coioroabă
Unz din real, rile ac pe

le-am obținut anul wota H pn 
reducerii consumului Ce CWta' « 
feră la elaborarea uaci

ceste repere însumează cantități care 
cată. Prin folosirea noii tehnologii se 
manoperei la prelucrare, care în final duce Ia scăderea 7 , .
sînt după părerea mea direcțiile spre care va trebui să ne înd? . • •
în viitor ?

— perfecționarea planurilor de croire complexă a tablei.
— stricta delimitare a toleranțelor între care se face debitarea lam:".*“ 

(din cauză că nu sînt respectate aceste limite rămîn capete de materii1. - 
bitarea barelor, capete — care își găsesc greu întrebuințareaj.

— extinderea forjării în matriță și la alte repere la care se pretează.
— reducerea adausurilor de prelucrare la piesele turnate.
De altfel în sprijinul acestor prevederi am și luat unele măs 

tehnologic studiază în prezent aplicarea tehnologiei de grup la te t-» r?v.j 
crări mecanice. Lucrările se găsesc intr-un stadiu destul de avansat ■
rînd vom începe experimental execuția a șase repere. P: .4 s_po l- -
ductivității muncii, prin folosirea acestui procedeu vom obține ș importante 
economii de metal, datorită folosirii S.D.V.-uriîor.

Se impune însă să aplicăm și alte măsuri. în secțiile care ’."m:
este necesară amenajarea unor spații (prevăzute cu rafturi) unde să n-i c 
zitate capetele de metal rămas din retezare, sortate pe jnarcijsi^calitați de u te
luri. în această acțiune vom cere mai i ’*
U.T.M. din secții. w

O altă măsură care se impune și care trebuie urmărită și de metalurgul- 
se referă la revizuirea tehnologiei de turnare al reperelor, care au inel rJ 
mare de prelucrare (unele tipuri de

I
I
I 
I 

:l 

;zare. sortate pe mărci și cauriți ue oțc- « 
mult sprijin și din partea organizaților 1 

ral-seî | 
adaus I 

volanți, arbori cotiți etc). ■

Reducerea adausurilor de prelucrare I 
a riocolnr imrv-'Hnntă ■

Colecft™.! ux cocz«hi- 
aice de la Camb raatc- 
rurgic Hunedoara a ’. ret fir- 

ț* l’T’ui te — ■?-
zflnic cite 45 tone de cocs 

metalurgic pe*le ptun, reali- 
ziid astfel cel mai înalt in
dice de utilizare a bateriuor 
de cocsificare obținut in ulti
mo vreme.

Lucrătorii cocsenri sĂgjn re
zultate bune ți in ce r-Ti~.ețte 
valorificarea gazelor ți a altor 
reridnari rezultate în procesul 
de cocsificare a carii’ineluî. Din 
acestea ei au Jabrieat și livrat

- agricole socialiste,
de la începutul anului și pină 

o cantitate de sulfat de 
sMM’u cu care pot fi fertili
zate peste 45 000 ha de teren. 
S-au realizat, de asemenea, in- 
^mna'.p canîttdți de alte pro
duse chimice.

Prin valorificarea sub pro du- 
3»’.7r de cocs, colectivul Uzinei 
cocsochimice de la Hunedoara 
a realizat in șapte luni din a- 
cest an economii suplimenta
re în valoare de peste 4 300 000 
Iei.

noperă și energie electrică, uzajul ma șinilor care încarcă prețul de cost.
Or, la noi se mai întîmplă astfel de fenomene. Iată de pildă, volanta moto

rului D 80 la care operația de strunjire o executa tînărul’Constantin Sțanciu. 
Este o piesă care ne produce multe necazuri. în medie se irosește I

V. DINULESCU

Unitățile agricole socialiste 
din regiunea Bacău fac pre
gătiri intense pentru însămin- 
țarea griului. In majoritatea 
raioanelor, printre care Ad- 
jud, Buhuși și Tirgu Neamț se 
execută arături pe ultimele 
suprafețe ce vor fi însămînța- 
te în toamnă.

Concomitent, gospodăriile de 
stat și gospodăriile colective 
fertilizează terenul. Ele au în
corporat în sol peste 20 000 
tone de îngrășăminte organi
ce și chimice. Gospodăriile co-

lective au pregătit, de aseme
nea, peste 3 700 tone de se
mințe — adică 25 la sută din 
cantitatea necesară și au tri
mis la laboratorul regional 
pentru controlul semințelor 
trei sute de probe în vederea 
stabilirii valorii germinative a 
griului

In prezent, se definitivează 
suprafețele ce urmează să fie 
semănate cu grîu, în funcție de 
plantele premergătoare.

(Continuare In pag- a lll-a)

Manuale
pentru cursurile
agrozootehnice

Candidați la studenție. Viitori tludențl la Institutul „Maxim 
Gorki" din Capitală se pregătesc pentru apropiatul concurs 

foto; EMIL COJOCARII.

Prin folosirea albumului 
complex de croire, trasator ii 
din echipa condusă de $er- 
ban Calomfirescu de la Ate
lierele „9 Mai" din Capitală 
obțin importante economii 
de metal. Ei au reușit astfel 
să obțină pină în prezent
economii care depășesc

toooo lei

Foto: S. VIOREL

Fier vechi 
oțelăriilor

Comitetul raional U.T.M. Aiud 
a acordat In ultima perioadă o 
mai mare atenție colectării fieru
lui vechi, >

Astfel, pînă Ia data de 20 august 
1963, s-a trimis oțelăriilor patriei 
cantitatea de 250 tone fier 
vechi. Numai în săptămîna colec
tării fierului vechi organizată nu 
de mult în întregul raion au fost 
colectate 99 tone care au fost ex
pediate oțelăriilor cu trenul mar* 
șrut organizat de Comitetul regio
nal U.T.M, Cluj. Rezultate bune au 
obținut în această acțiune orga
nizațiile de bază U.T.M. de la Soda 
Ocna Mureș, Șantierul de construc
ții Ocna Mureș, I. M. Aiud —

t

LA ORDINEA ZILEb

Aprovizionarea
cu rechizite

și uniforme școlare
Feste cîteva zile un nou an școlar își va deschide 

porțile. In vederea acestui eveniment, nu numai în 
școli se fac pregătiri, ci și în familiile școlarilor. 
Și cîte nu sînt de făcut : se cumpără uniforme, 
rechizite. Toate acestea se află de acum în librării 
și magazine? Iată întrebarea la care am aflat răs
punsul cu prilejul unui raid prin librării și magazine 
din regiunile Oltenia și Banat, și orașele București 
și Constanța.

Aspect interior din sala ma
șinilor de la Hidrocentrala 
de pe Bistrița — Jîoznov 1

Foto: 'AGERPRES

La Editura agro-silvică se 
pregătesc în această perioadă 
manualele pentru colectiviștii 
care studiază în cadrul învă- 
țămîntului agrozootehnic cu 
durata de trei ani. Se tipăresc 
manuale noi pentru cursanții 
anului II din cercurile care 
studiază cultura plantelor de 
cîmp, pomicultura, legumicul
tura, creșterea animalelor, me
canizarea agriculturii etc. Se 
reeditează, de asemenea, ma
nualele pentru cursanții anu
lui I.

In limba maghiară vor a- 
pare manuale pentru anii I și 
II privind cultura plantelor de 
cîmp și creșterea animalelor.

Editura tipărește în acest an 
pentru cursurile 
ce 16 manuale 
total de 615 000

agrozootehni- 
într-un tiraj 
exemplare.

(Agerpres)

G.AC.. Spălnaca, G.A.C. Mirislău, 
Unirea, Ciumbrud și altele.

LANG CAROL 
corespondent voluntar

PAGINA AU-A

a.
TINERETULUI

RECHIZITE SUFICIENTE, 
INSA...

în regiunea Oltenia, în libră
riile și papetăriile din Craiova, 
Calafat, Băilești, Caracal etc., pe 
măsură ce ee apropie deschiderea 
școlilor, Bporește și afluența cum
părătorilor. Deservirea se face în 
cele mai bune condiții. C.L.D.C. 
Oltenia a luat din vreme măsuri 
c* unitățile sale să fie bine a- 
proviziouate cu rechizite școlare. 
Anul acesta, elevii găsesc în li
brării un hogat sortiment de caie
te, toate confecționate din hîrtie 
velină de bună calitate, creioa
ne, gume, stilouri, noi și variate 
modele de ghiozdane și serviete.

La fel și în regiunea Banat. 
Aici C.L.D.C. s-a îngrijit ca în 
orașele mari să deschidă și un 
număr mare de unități (cele mai 
multe în cartierele muncitorești) 
care să distribuie rechizite șco
lare. în orașul Timișoara, de pil
dă, rechizitele școlare se distri- 
hnie în 11 librării și 7 chioșcuri. 

I iar în orașul Arad în 5 librării ți 
j 3 chioșcuri. De asemenea, 

chioșcuri care vînd rechizite șco

lare au mai fost deschise în acea
stă perioadă de vîrf în orașele 
Lugoj, Caransebeș, Oțelul roșu 
etc. In felul acesta, s-a evitat 
aglomerația din librării, vîuzarea 
rechizitelor școlare desfușurîn- 
du-se în bune condiții.

Dar iu librarii, papetarii, 
chioșcuri, —- atît în cclc din re
giunea Oltenia, cit și în cele din 
regiunea Banat, — se mai aude 
încă refrenul „blocuri de desen 
ou avem”... „Nu, nici tușuri”.

—■ De ce nu s-or fi găsind 
blocuri de desen și tușuri ? — 
se întreabă pe bună dreptate 
elevii.

-— Peutru că unii furnizori, 
nu și-au îndeplinit la timp obli
gațiile contractuale. Este vorba 
de întreprinderile „1 Mai” Pc- 
trești și respectiv „Aurora” Bucu
rești. îu ce privește întreprinde
rea „1 Mai” din l’etrești, am 
mai arătat și cu altă ocazie, că 
deși s-a obligat față de Ministe
rul Comerțului Interior să lichi
deze pînă la 15 iulie toate res
tanțele la blocuri de deseu, nu 
și-a îndeplinit nici pină azi a- 
ceaită obligație. întreprinderea 
„Aurora1 din București, nu-și

(Agerpres)

Terminarea sistematizării
triajului Ploiești

rețeaua electricăMuncitorii, ingi
nerii și tehnicienii 
Întreprinderii de 
construcții pentru 
transporturi - Bucu
rești au terminat cu 
patru luni mai de
vreme față de pre
vederi sistematiza-

rea triajului Plo
iești.

Prin lucrările e- 
xecutate se îmbună
tățește procesul teh
nologic de descom
punere și compu
nere a trenurilor, ti
vind ca urmare re
ducerea staționării

vagoanelor. La 
scurtarea termenu
lui de execuție a 
contribuit utiliza
rea la lucrările cu 
un volum impor
tant de muncă a u- 
nor utilaje mecanice 
de mare randament.

(Agerpres)

NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
In urma săpăturilor 

efectuata în centrul 
orașului Piatra Neamț 
pentru construcția noi
lor blocuri de locuințe 
a fost descoperită, la 
o adincime de aproxi
mativ jumătate de me
tru, o ulcică de lut

conținînd 800 de mo* 
nede do argint polo- 
naze. Cercetătorii Mu
zeului regional din Pia
tra Neamț, care au 
preluat tezaurul,
stabilit că acesta da
tează din a doua ju
mătate a veacului XVI

au

e.n., adică din timpul 
domniei lui Sigismund 
al II-lea, și confirmă 
legăturile economice 
stabilite între Moldova 
și Polonia în vremea 
aceea.

(Agerpres)
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Numărul satelor electri
ficate din Maramureș spo
rește in acest an cu încă 
30. Acum, în regiune exis
tă de 10 ori mai multe sate 
electrificate decît în 1938. 
Pentru extinderea electrifi
cării, în anii puterii popu
lare s-a construit o largă 
rețea, însumînd peste 1100 
km de linii de înaltă și joa
să tensiune. Aceasta a per
mis ca șase raioane ale re
giunii să fie racordate la 
sistemul energetic națio
nal.

In prezent se lucrează in
tens la instalarea unei linii 
de 110 kilovați pe traseul 
Baia Mare-Baia Borșa, lung 
de 120 km. Aceasta este cea 
mai întinsă linie electrică 
din Maramureș și va con
stitui axa principală a sis
temului de rețele electrice 
din regiune, în vederea ra
cordării tuturor raioanelor 
la sistemul energetic națio
nal.

I
W

Griești este cel de-al 150- 
lea sat din regiunea Iași în 
care s-a aprins de curînd 
lumina electrică. Lucrări de 
electrificare se execută și 
în alte localități, pînă la 
sfîrșitul anului urmînd a fi 
introdusă lumina electrică 
în 70 de sate din regiune.

Această acțiune este în
lesnită de faptul că în pre
zent toate reședințele de 
raion, precum și o serie de 
alte localități din regiune 
sînt racordate la sistemul 
energetic național.

(Agerpres)

(
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poate îndeplini obligațiile con
tractuale pentru că Fabrica de 
mase plastice din București nu-i 
livrează... capacele pentru sticlu
țele de tuș. Și peutru că am a<hn 
în discuție Fabrica de mase plas
tice din București, trebuie să mai 
arătăm că aceasta a încheiat cu 
LC.K.M. Olt enia un contract prin 
care ae obliga să-i livreze 6000 
«le penare cu ruioii. Contractul a 
fost încheiat în decembrie 1962. 
Cu telegrama nr. 19 787 din 11 
august 1963, fabrica hucureșlea- 
nă comunică I.C.R.M. Oltenia că 
nu-i mai poate satisface comanda. 
Motivul? A renunțat la produce
rea acestui tip de penar. De ce 
abia după 9 luni Fabrica de nia«e 
plastice din București își anunță 
beneficiarul că nu-i poate satis
face comanda? S-au gîudit tova
rășii de la această fabrică ca pe
narele pe care trebuiau să le li
vreze (primul stoc de 3000 de 
bucăți urma să sosească pină la 
31 iulie) sîut așteptate de elevi ți 
ca acum, în luna august, cînd «- 
provizia narea cu rechizite se află 
într-o perioada de vîrf, nici o 
întreprindere nn-ți va lua obli

gația sa livreze I.C.R.M. Oltenia 
cele 6000 de penare ?

Iată și un alt aspect. Programa 
analitică pentru anul școlar 1963- 
1961 prevede ca în școala «le 8 
mii su se predea scrierea rondă, 
întreprinderea „Flamura roșie” 
«lin Sibiu, care fabrică un bogat 
sortiment de penițe de cea mai 
buna calitate, ar fi bine să stu
dieze și posibilitatea introducerii 
in fabricație a tipului de peniță 
rondă, atîl de solicitată în li
brării.

O EXPERIENȚA BUNA : 
SETURI CU RECHIZITE, 

PE CLASE

Pe ușa Librăriei nr. 74 din Pia
ța romană au intrat doi oameni : 
un bărbat și o femeie.

— Avem o fetiță care, peste 
cîteva săplăintni, merge la școală. 
Dați-ne tot cc-i trebuie unei ele
ve din claBa I.

» înzătoarea Dumitra Jeles se 
întoarce spre rafturi și, cu în- 
demînare, așează în cîteva se
cunde. pe masa — totul.

— Să vă dau și un ghiozdan ?

De care preferați ? Avem de toate 
mărimile și calitățile. Pentru fe
tiță e mai bun acesta, care poate 
fi purtat și în spate. Are despăr
țituri peutru cărți și caiete, bu
zunare etc. După ce trec în re
vistă pe celelalte, ceî doi soți ac 
hotărăsc să-i ia pe cel recoman
dat de vînzătoare.

Locul lor, în fața vînzătoarci, 
a fost luat de o mamă și o elevă, 
căreia îi flutură la git cravata 
roșie de pionier. De dala aceasta 
beneficiarul cumpărăturilor e 
prezent.

— Dumneavoastră ce doriți ?
— Tot ce-mi trebuie pentru 

clasa a V-a, răspunse școlărița.
Din diferite căsuțe ale rafturi

lor sînt scoase alte caiete, pe
nare, tocuri, creioane, hîrtie al
bastră etc. Alt pachet e făcut la 
repezeală, după care ochii vînză- 
toarei trec la un nou cumpărător.

Tovarășul Mihai Cibi, respon
sabilul unității, cu care ani fă
cut cunoștință, ne-a spus cîteva 
lucruri în legătura cu difuzarea 
rechizitelor școlare.

— Librăria e bine aprovizio
nată. Cu foarte puține excepții, 
avem tot ce ne trebuie — în sor

timent variat și cantități sufici
ente.

Sînt însă cîteva articole care 
ne lipsesc, ori pe care nu le avem 
în cantități suficiente. De exem
plu avein foarte puține blocuri 
mari de desen, de 6 și 7 lei. A- 
cestea eînt solicitate de toți ele
vii claselor 8—11 și de studenți.

De asemenea, colile pentru de
sen sînt în cantitate mică, deși 
cererea e mare.

Ne-am interesat în continuare 
despre felul în care ie face difu
zarea.

— Vînzătorii noștri, a răspuns 
responsabilul, ae străduiesc să 
facă totul pentru a servi în cele 
mai bune condiții pe cumpărători. 
Spre a evita aglomerația care se 
face simțită mai ales cn cîteva 
zile înainte de începerea anului 
școlar, centrul de librării ne-a 
trimis recent niște fișe-inventar 
pe care sînt trecute toate rechi
zitele neccsare unei clase. După 
acestea vom preamhala seturi 
conținînd tot ce-i trebuie unui 
elev. Seturile vor fi de dona ca
tegorii: unele cu o cantitate mai 
mică de obiecte, altele cu una 
mai mare, pentru fiecare din cla

sele I—IV. Cumpărătorul are fiș» 
deasupra și-și alege doar pache
tul. Cei care vor să ia articole 
«lisparate, sînt serviți separai. 
Munca de preambalare a început. 
Zilele acestea începem să experi
mentăm procedeul. Sperăm că 
astfel vom reuși să satisfacem 
mult mai repede pe cumpărători.

LIPSESC...

Să intrăm- la Librăria nr. 11 
din Constanța. La raionul de re
chizite școlare, foarte frecventat 
în această perioadă, te pot înre
gistra destul de des astfel de dis
cuții :

— Ce doriți dumneavoastră ?
— Două caiete de 100 de foi.
— Lipsesc.
— Atunci un bloc pentru de- 

•ea,
— Lipsește.
-— Un caiet de desen.
— Lipsește.

ADRIAN VASILESCU 
GH. SOVU
MARIANA FILIMON

(Continuare în pag. a III-a)
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Am modelat îndelung și sever o statuie 
Dorind-o mai mult declt omenească.
Mai simplă ca primăvara.
Am Invățat-o să-și sule 
Munca pe schelele roșii ce decorează țara.

Am aruncat în uitare definitiv ca pe-un lut 
Tot ce ml-ar lua o clipă din pas, șovăindu-1 invers. 
Sînt ca un steag fluturat peste pămintul acest. 
Punte de Jar între pămînt — univers.

Aruncînd în uitare rugina-ndoielii, 
Implînt în timp țăndări de soare.
Iafă-mă, aici. în mijlocul primăverii 
Ca o neîncetată statuie mișcătoare.

Modelez încontinuu hotă rit și lucid.
Indreptlndu-mi spre desăvlrșire
Viața pe care o vreau
Parte din zborul tău amplu, partid !

NICOLAS DRAGOȘ

ACE LAȘ METAL
Cîteodată, măaurîndu-mi cuvintele, f-
intuind lumina aceea ciudată
ce Ie~ar Învia șl le-ar dezlănțui pe cabluri 
ca pe o patere electrică,
Im] vine In minte aceeași imagine
— s tin race dar hotărită — 
a intiiulul tractor brașovean, 
ridicai ca un șoim pe exclamațiile orașului... 
De n-ar flutura acolo, in zarea-neepu tu lui, 
aripile lui largi, bătute de noi pe nicovală,

POEȚI
cuvintul acesta ar rămîne în umbra pădurilor, 
cuminte, in crusta tăcerii.
Dar, dacă literele acestea, scrise dîntr-o suflare, 
le-aș pune alături, măcar In memorie, 
de piesele intîlului tractor romfnesc 
n-aș aveg bucurie mai mare — decît să simt 
că-s născute 
din acelaș metal.

MIHAI NEGULESCU

CONSTRUCTOR
...A fost o spaimă de uimire 
cind brațul a pătruns și a trecut 
și umărul alene s-a prelins 
prin dulci confuzii de materie 
și zidul peste pleoape șl auz m-a traversat, 
minunea tinereții mele împlinind-o.

Sînt omul care trece prin zid 
pentru că eu am suit 
toate zidurile acestui oraș !

Cind deschideți oglinzi în pereți 
statura mea e dincolo de ele, 
voi n-o vedeți in suit-oarea ei mutare 
oglinzile o știu și se-adîncesc cu ea...

ILLE CONSTANTIN

în unul din ne
număratele mo
mente de 
fundă 
tiare, 

pentru

pro- 
concen- 
absolui 

succesulobligatorii
brigăzi artistice de agitație, 
pe tinerii artiști amatori din
comuna Cetate, regiunea 

Oltenia, la o repetiție
Foto t ION CUCU

în programul brigăzii de agitație -

OPINIA COLECTIVULUI
u de mult, In pro
gramul prezentai la 
sala culturală, în 
lata colectivului 
de muncitori, teh
nicieni și ingineri 
din secția mecani

ca mijlocie si ușoară a Uzinei 
constructoare de mașini din Re
șița. brigada artistică de agita
ție — în calitatea sa de perso
nal colectiv, investit cu meni
rea de a sintetiza și exprima o- 
pinia celor mai înaintați — a- 
iirma cu însuflețire ; „Ni-e pli
nă inima de bucurie / Cind con
statăm că noi v-am ajutat

Contribuția brigăzii artistice 
de agitație la formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, la sporirea 
realizărilor lor. In producție 5» 
la înlăturarea unor deficiențe 
ce se mai ivesc pe ici pe colo, 
la ceea ce numesc ei pe scurl 
„mersul spre mal bine* se 
manifestă in!r-ur. mod cit ** 
poale de concret. CiîBASfisi- 
du-i de curînd pe tiveri- inter- 
preti amatori din brigada ar
tistică de agitație a celei 
importante secții a uzinei reși- 
lene am încerca! să aflu — cu 
ajutorul lor — citeva din do
vezile concrete ale eficientei 
educative mereu sporite a ac
tivității lor.

Se poate spune că acti
vitatea educativă a brigăzii 
artistice de agitație și rezulta
tele ei, pornesc de ia temeinica 
cunoaștere a procesului de pro
ducție din secția respectiva, a 
problemelor specifice fiecărui 
loc de muncă în parte și, bine
înțeles, în primul rlnd, de ia 
profunda și multilaterala cu
noaștere a oamenilor care lu
crează acolo. în această pri
vință, ea primește un sprijin 
direct si permanent din partea 
lăcătușului Aurel Moaier. se
cretarul organizației de partid 
al sectorului de întreținere. In 
discuțiile cu membrii comitetu
lui sindical de secție si din bi
roul organizației U.T.M. se «io 
bilește tematica programului In

- p
«w EMIA ESTETICA

a tineretului

Je marginea dezbaterii

Ți ni nd seama de rolul im
portant pe care II are școala in 
procesul de formare a culturii 
muzicale a elevilor, ziarul nos
tru a organizat de curînd o an
chetă — în orașele București, 
Galați, Sibiu în cadrul căreia 
ne-au răspuns profesori de mu
zică și elevi al școlilor medii.

S-au făcut numeroase apre
cieri în legătură cu predarea 
acestui obiect în școală, s-au 
citat exemple de activități efi
ciente, s-au dat unele sugestii 
pentru îmbunătățirea procesu
lui de învățămînt la această 
disciplină de educație estetică.

Iată citeva dintre ele :

Pricepere 
șl pasiune

V1CENȚIV FlNTlNA, pro- 
fesor de muzică la Școala me
die „Gh. Lazăr“, Sibiu : — 
N-aș vrea să repet obser
vațiile judicioase făcute în 
„Dezbaterea despre educația 
estetică a tineretului" organi
zată de ziar. Unele neajunsuri 
semnalate în legătură cu con
tribuția școlii la educarea mu
zicală au avut o bază de ple
care — așa cum s-a arătat — 
în programa analitică, care 
prevedea în genere o inițiere 
muzicală „tehnicistă". Măsuri
le recente preconizate de mi
nister — de care am luat cu
noștință prin interviul publi
cat de ..Scînteia tineretului “ — 
sînt de natură să ne bucure 
atit pe noi profesorii cît și pe 

funcție de ce este important, 
..la ordinea zilei*. Prezent este 
si lăcătușul Vasile Muntean, 
textier, instructor șl interpret 
al brigăzii artistice de agitație, 
care află chiar din această dis
cuție la ce să se oprească. Un 
alt mijloc de informare care a 
dat multe rezultate bune, plnă 
acum, sini consfătuirile de pro
ducție.

lată și un exemplu ; Întruna 
din ultimele consfătuiri de pro
ducție a fost evidențiat strun
garul Sever Gornic care iși de
pășește cu regularitate norma 
cu 40 la suia. După puțin timp 
cei care au asistat la spectaco
lul prezentat în secție de brr 
qada artistică de agitație nu 
s-au mirat descoperindu-1 cilal 
și evidențiat.

Peste citeva zile. In cutia de 
sugestii a brigăzii artistice de 
agitație — așezată la a loc vi
zibil îc« ~~c!ie — a lost gd'-M 
o scrisoare r. -_ recea

u in s4
ie »?« «t.-vnoo-ul Gornic
are ar?: ^concurenh 
hărnicie și îu-cese ;f. procur 
ție: printre alții pe Bădoiu. de 
la seclorul montaj și pe llie Ro
tarii. de la sectorul turbine. In- 
augindu-și propunerea, brigada 
artistică a citat la ^panoul de 
onoare' — rubrică permanentă 
a programelor sale — pe cei 
doi și pe alții ca Magdalena 
Juhai. Sera Pavel, ion Varady 
care — stimulați de exemplul 
celorlalți — s-au străduit să le 
egaleze și ciiiar să |e depă
șească realizările.

Cind inginerul Pavel David a 
realizat sudarea diafragmelor In 
loc de niiuirea lor și laminarea 
paletelor în loc de frezarea lor, 
brigada artistică a vorbit cu în* 
suffe/fre în programul ei des
pre această importantă inova
ție.

Nu este muncitor «au inginer 
din secția de mecanică mijlocie 
și U9oară, a Uzinei constructoa
re de mașini-Reșița, care să nu 
îndrăgească această formație 
artistică de amatori pe care 

elevi Este importantă <xxnxea 
numărului de crw afectate pre
dării cunoștințelor muzicale și, 
mai ales, creșterea tx) Iu mu lux 
acestor cunoștințe.

In legătură cu aceasta aș 
vrea să fac o observație; mi se 
pare încă insuficient de judi
cioasă repartizarea materialu
lui de predare pe clase. Socot 
că programa cere încă prea pu

MUZICĂ IN ȘCOALA OE CULTURĂ GENERALĂ
țin pentru clasa a VII-a șl 
chiar a VIII-a, rămînînd mult 
material pentru clasele a IX-a 
și a X-a. O parte din cunoștin
țele de teorie, de falelor s-ar 
putea preda chiar din clasa a 
VII-a.

Ca pedagog îmi cunosc co
piii, știu că ar putea să înve
țe mai multe ; mulțl o și fac 
în afara școlii participînd la 
activitatea din cercuri, urmă
rind emisiunile radioului, ci
tind și studiind singuri, cerind 
ajutorul familiei. De ce n-ar 
veni și predarea metodică de 
la clasă în întîmpinarea preo
cupărilor lor, dîndu-le științific 
noțiunile de bază ale viitoarei 
lor culturi muzicale.

Știu că nu voi spune nici o 
noutate colegilor mei de la ca
tedră, dar vreau să subliniez 
că profesorul este factorul ho- 
tărîtor în apropierea elevilor 
de înțelegerea comorilor mu2i

i-au deprinș — In cei 10 ani 
de cînd este o prezență vie, 
mereu tânără și activă în mun
ca lor — să o considere ca un 
prieten devotat și de nădejde.

Cu citeva luni în urmă, de 
pildă, existau In secție doi ti
neri, Victor Giurgiu și Victor 
Sireca, care Intîrziau de la lu
cru sau lipseau nemobval, erau 
indisciplmali, se certau cu 
maiștrii și, bineînțeles, că 
datorită unei asemenea aii- 
tudini și în producție dă
deau rezultate slabe. Colecti
vul din care făceau parte și-a 
concentrat toate etorlurile ca 
să-i Îndrepte, să-i determine 
să acorde importanța cuvenită 
muncii. să_$i însușească și sâ 
respecte disciplina, să mani
feste o atitudine cuviincioasă 
iată de cej mai în vîrslă. Dar 
din păcate, nu au reușit să-i 
ronvingă, « r»« doi tineri.

leiranari indMvwaăl 
ig snrtarw -W Mv
t« raămrf.i

găzii ailielrce «.r ' .Ue. Ci.~d 
s-au văzut pe scenă ca ..eroi* 
ai unei scenete satirice, lineiii 
au protestat, supărați ioc. Dar 
în programul următor s-au vă
zut iarăși întocmaj cum arătau 
cind protestau cu vehemență 
Împotriva criticii. S-au gîndit, 
au chibzuit si... nu de mult în 
cadrul consfătuirii de produc
ție, Victor Sireca a fost citat 
pentru rezultatele bune oblimi
te în produefie, și pentru faptul 
că a devenit un muncitor disci
plinat și conștiincios.

Iată încă o dovadă, cit se 
poate de concretă, a eficientei 
educative a activității brigăzii 
artistice de agitație.

O activitate intensă, frumoa
să, utilă, plină de nenumărate 
satisfacții pe care cei 10 artiști 
amatori — printre care amintim 
pe lăcătușii Vasile Ofteanu, 
Florian Pascu, Alexandra Pre
da și Ion Pavlicea sau pe elec
tricianul Viorel Tic, le exprimă 
cu Însuflețire In programele 
brigăzii artistice de agitație.

LUCIA BOGDAN 

cit Baza activității noastre 
ne-o oferă, bine Înțeles pro
grama analitică. Dar aplicarea 
ei creatoare, găsirea acelor for
me care să-1 conducă pe elev 
in mod direct la trăirea emo
țională a operei de artă, la 
Înțelegerea conținutului ei de 
idei — depinde în primă și ul
timă instanță de calificarea, 
priceperea, dragostea și pasiu- 
«ea dascălilor de la catedră.

Avem la îndemînă mijloace 
materiale ; s-a acumulat în ul
timii ani o experiență bună 
prin colaborarea cu instituții
le muzicale de specialitate; în 
activitatea corală și în orche
stră au fost cuprinși un număr 
mai mare de elevi al școlii* 

îmbogăți nd u-se totodată tema
tica repertoriului acestor for
mații, fapt care a contribuit 
nemijlocit la educarea elevilor. 
Depinde numai ca noi să le fo
losim și, mai ales, să le folo
sim bine. Am organizat anul 
trecut un ciclu de audiții mu
zicale pe școală care sa între
gească și să ajute la adîncirea 
cunoștințelor predate la curs. 
Spre sfirșitul lor, din discuții 
cu elevii, urmărind să văd 
creșterea nivelului lor de cu
noștințe, mî-am dat seama că 
acest ciclu în apropiatul an 
școlar trebuie să-1 organizez 
pe grupe de clase (altul pen
tru clasele VIII și IX, de pil
dă, și altul pentru elevii din- 
tr-a X-a și a Xl-a) fie pe ge
nuri și forme muzicale sau pe 
epoci de dezvoltare a creației 
muzicale. O contribuție deose
bită la apropierea elevilor de 
cunoașterea muzicii a fost an

Iată ee ne scrie tovarășul 
Vasile ButufeL lăcătuș meca
nic la l.R.A.-Cimpina.

„Fiind nemulțumit de nereu
șita unei seri de dans care a 
avut loc in localitatea Breaza, 
raionul Cimpina, încerc să 
descriu jelui cum a decurs.

în centrul orașului se află 
clădirea Casei da cultură, un 
minunat edificiu înălțat in a- 
cești ani. Aici se organizează 
spectacole de teatru și de 
estradă, vizionate de un mare 
număr de spectatori. în seara 
silei de duminică, cind la Casa 
de cultură avea loc spectacolul 
de estradă „Am trăit să vdd 
șt asta", împreună cu nn tova
răș de muncă, lăcătuș ca și 
mine la I.R.A.-Cimpiia, md 
plimbam pe bulevardul umbrit 
de teii di- fața clădirii cămi
nului cultural. Aici area loc o 
seară de dans. Am rcr.urțst 
cu greu la ttctacolul de estra
dă programat la Casa de 
tură și am ir.trat împreună la 
dans, la căminul Din
prima clipă am fost neplăcut 

în comuna Bixad din Oaș, ca pretutindeni, tinerețea se sărbătorește prin cîntec și dans 
Foto : Agerpres

trenarea lor Ia concertele fi
larmonicii din orașul nostru. 
Avînd sprijinul conducerii șco
lii, al organizației U.T.M. am 
reușit ca toți elevii școlii (cu o 
excepție doar de zece) să fie 
abonații filarmonicii. l-a a- 
jutat nu numai concertul 
audiat — care precedat de 
exemplificări le-a devenit 
accesibil — ci și școala. Și iată 
cum : la toate clasele, pentru 
fiecare elev am introdus „ca
ietul cu impresii de la con
cert**. Pentru toți elevii acesta 
a constituit o noutate, i-a an
gajat, determinîndu-i să-și 
concentreze atenția, să se stră
dui e să înțeleagă. Cu timpul 
notările în caiete au devenit 

mai comulexe datorita, firește, 
acumulării de cunoștințe. Cred 
că și centru faptul că am 
popularizat la clasă pe elevii 
ale căror caiete conțineau a- 
precieri valoroase. S-a creat 
dintr-odatâ un spirit de emu
lație, punînd întrebări în ore, 
completînd răspunsurile date 
în caiete, elevii au început sa 
fie mai pretențioși cu ei înșiși, 
străduindu-se să cunoască și 
să-și formeze o judecată de 
valoare asupra fiecărui con
cert audiat.

Să nu 
schematizăm 
opera de artă

ION VOICU, profesor la 
Școala medie nr. 3 din Ga

impresionați de atmosfera și 
monotonia din sală (orchestra 
nu Ginta, avind una din nu
meroasele pauze de 10—15 mi
nute). „Orchestra** care susți
nea programul se compunea 
din; un acordeon (complet 
dezacordat) o vioară și un 
țambal. Mai era și o baterie.

Am aflat că nu erau mem
brii orchestrei adevărate, ar

Intr-o seară la „dans“
tiști amatori apreciați care 
susțineau programul deobicei, 
ci o orchestră improvizată.

Monotonia se datora în pri
mul rind orchestrei, înfățișă
rii somnoroase, obosite a celor 
trei muzicanți. Dar nu numai 
atit. în programul serii de 
dans nu erau prevăzute activi
tăți menite sd creeze buna dis
poziție, să învioreze atmosfera.

înghesuială, zăpușală, plic

lați : Din practica muncii 
mele am observat că insisten
ța exagerată asupra unor de
talii de tehnică muzicală, 
„tehnicizarea" orelor de muzi
că poate duce la îndepărtarea 
tinerilor de muzică. Fără a 
subaprecia însemnătatea pre
dării teoriei muzicale cred, că 
orele dedicate acesteia trebuie 
concepute într-o programare 
atractivă, bine conduse, în așa 
fel îneît elevii să rămînă cu 
noțiuni care să-i ajute mai 
tîrziu să cunoască marile co
mori ale acestei arte. Sarcina 
noastră este ca în școala medie 
să formăm publicul auditor, 
să-i inițiem pe tineri în diver
sele genuri • muzicale. Iată,

pentru ce consider că predarea 
muzicii ca un obiect in sine 
— așa cum s-a făcut pînă a- 
cum— nu servește îndeajuns 
scopului nostru. Cred că culti
varea dragostei față de muzică 
trebuie să se facă folosind mai 
mult și cunoștințele dobîndite 
în orele de literatură, în orele 
de istorie. Corelația dintre a- 
ceste discipline va da posibili
tate elevilor să înțeleagă mai 
profund, științific fenomenul 
creației muzicale.

Ar fi bine ca pe lingă ma
nuale să se pună la dispoziția 
profesorilor un îndreptar (o 
metodică a predării muzicii). 
Acest îndrumător să conțină și 
cît mai multe date despre lu
crările muzicale, fragmentele 
cele mai reprezentative pentru 
ilustrare, care să se poată tot
odată încadra în timpul afec
tat acestei ore.

tiseală. Cițiva au intrat la un 
moment dat în sala de dans. 
Au urcat pe podiumul orches
trei, comandând autoritari și 
plini de sine dansurile și me
lodiile preferate. După o seria 
de dansuri împleticite, „vitejii 
noștri**, au provocat scandal, 
tulburind și indignînd întreaga 
asistență. Ciudat insă, niciun 
tovarăș din conducerea cămi

nului n-a încercat să restabi
lească ordinea, să intervină 
pentru a curma necuviințele a- 
cestor huligani. Scandalul a 
distrus pentru citeva clipe mo
notonia dar și puțina plăcere 
ce ți-o dă un dans frumos. Am 
ieșit in stradă împreună cu co
legul meu. După un timp am 
revenit în sala de dans. în 

tot acest timp nu am discutat 
aproape nimic de cele întâm
plate. Nu ne făcea plăcere...

Se așteaptă 
și contribuția 
instituțiilor 
culturale

FILARET BARBU : compo
zitor, profesor la Școala mu
zicală nr. 13 București: Pen
tru exemplificarea sugestivă, 
concretă a orelor de muzică, 
trebuie folosite la maximum 
toate posibilitățile. O serie de 
instituții trebuie să contribuie 
la munca sistematică de for
mare a educației muzicale a 

elevilor. Mă gîndesc, de exem
plu, la concertele educative 
pentru elevi ale orchestrelor 
simfonice, care ar trebui să fie 
alcătuite ținînd cont de pro
grama analitică. Cred că și ra- 
dioteleviziunea ar putea să 
vină în întîmpinarea acestor 
dorințe prin alcătuirea unor 
emisiuni speciale pentru elevi.

Pentru clasele a X-a și a 
Xl-a la orele de muzică se 
prevăd exemplificări din lucră
rile unor înaintași ai muzicii 
rominești. Dar cum să faci a- 
ceste exemplificări cînd în ma
gazinele de specialitate nu e- 
xistă multe discuri de acest 
fel ? Numeroase lucrări vocal- 
simfonice au apărut în culegeri 
ale Editurii Muzicale, dar ele 
nu au fost incluse în reperto
riul orchestrelor. De aici o su
gestie pentru marile noastre 
ansambluri : alcătuirea unor 
concerte care să cuprindă cele

Acnm însă mă simt vinovat 
de tăcerea noastră. Ne-am 
complăcut în situația de asi
stenți disprețuitori, dar pasivi, 
ai întregii întâmplări.

Am greșit, a-poi, pentru că 
nu am încercat să aflăm mă
car cine sînt acești tineri, unde 
lucrează, ce gîndesc ei. La că
minul cultural din Breaza s-au 
mai organizat de atunci seri 

de dans. Cred că era foarte 
potrivit să-i aducem la aceea 
din săptămâna următoare pe a- 
cești tineri, să-i punem în fața 
tuturor și să-i obligăm aă-și 
califice purtarea. Ei ar fi putut 
— dacă le aflam locul de mun
că — să fie discutați în adu
narea generală a ganizației 
U.T.M. din întrep. dsrea sau 
instituția unde lucrează.

Iată ce se putea face dacă 
noi am fi privit cu mai multă

AU PRIMIT INSIGNA 
„PRIETEN AL CĂRȚII“
Organizația U.T.M. 
din cadrul Combi
natului de îngră- 
săminte-P. Neamț, 
desfășoară o rod
nică activitate de 
îndrumare a ti
nerilor prieteni ai 
cărții. Prin mani
festări atractive de 
popularizare a căr
ților din concurs, 
prin discuții indi
viduale și numeroa

se manifestări (re
cenzii, seri de în
trebări și răspun
suri. medalioane și 
seri literare etc.), 
tinerii înscriși la 
concursul „Iubiți 
cartea" sînt ajutați 
să-și însușească un 
bogat bagaj de lec
tură. să-și formeze 
Si să-și dezvolte dis
cernământul critic, 
reținînd esențialul 
din cartea citită.

Un nou spectacol
Din nou sala căminului cultural 

din Corbeaaca, raionul Adjud, este 
arhiplină. Membrii brigăzii artisti
ce de agitație —■ îndrăgite de c0‘ 
lectiviști — prezentau un nou pro
gram : „Asta e familia noastiă“.

Printre cei mai talentați inter- 

mai reprezentative lucrări ale 
înaintașilor noștri (de exemplu 
un ciclu Vidu, Muzicescu, Cucu 

etc.). Aceste concerte, impri
mate pe discuri și difuzate în 
școli, vor contribui la îmbună
tățirea procesului instructiv.

Vreau să subliniez, de ase
menea, necesitatea introducerii 
unui larg repertoriu de lucrări 
corale contemporane și clasice.

Contribuția 
artiștilor amatori
VASILE ALEXANDRA, ele- 

vă în clasa a VIII-a E, Școala 
medie nr. 1 — Sibiu:

Cred că pentru educarea noa
stră muzicală am putea face 
mai mult și noi elevii. Ajutați 
de organizația U.T.M., de pro
fesorul de muzică, noi, artiștii 
amatori din orchestra școlii, 
am putea sâ acumulăm mai 
multe cunoștințe. Ne interesea
ză viața marilor compozitori și 
pentru aceasta citim tot ce a- 
pare. Am putea organiza sim
pozioane muzicale în care să 
discutăm cele aflate în cărți, 
argumentind înțelegerea prin- 
tr-o exemplificare muzicaiă 
făcută de noi înșine și, în pa
ralel, cu participarea la audi
ția acelorași piese în interpre
tarea marilor ansambluri or
chestrale.

Noi, artiștii amatori — din 
orchestra sau corul școlii — 
să organizăm mai multe ma
nifestări, pentru noi, dar și 
pentru ceilalți elevi. Mă gîn
desc la concursuri pe teme 

răspundere o asemenea situa- 
ție“.

*
Desigur, tovarășul Vasile 

Butufei are dreptate să fie 
nemulțumit da seara de dans 
despre care ne scrie, dar tot 
atit de nemulțumit, poate cu 
mult mai mult, se pare că este, 
față de atitudinea sa și a prie
tenului său în situația arătată. 
Și iată, că in scrisoarea sa do
vedește că știe ce are de făcut, 
că știe cum trebuie sa proce
deze. De fapt, modul cum s-a 
gîndit tovarășul Butufei că ar 
fi putut, să intervină în acea
stă împrejurare exprimă'foar
te bine o metodă de acționare 
a opiniei colective. Numai că 
manifestarea spiritului com
bativ, împotriva oricăror feno
mene negative care se produc 
uneori, trebuie sd intervină cu 
operativitate, cu eficiență 
neîntârziată, curmind de Ia în
ceput asemenea atitudini neco
respunzătoare.

Peste 150 de ti
neri au obținut in
signa „Prieten al 
cărții". Tot atâția 
se pregătesc și sînt 
ajutați în drumul 
spre înțelegerea 
cărții. Ei vot ca 
pină la sfirșitul a- 
nului să merite a- 
cest titlu de cinste 
și se pregătesc in
tens pentru discu
țiile finale.
TEODOR SAVAR 

operator

preți s-au remarcat tinerii Mitică 
Munfeanu, Florea Qhironte, Ale
xandru Berendea și Emilian Acriș- 
măr iței.

CORNEL REBEGEA 
corespondent voluntar

muzicale organizate inter-cla- 
se, scurte concerte educative, 
întîlniri cu muzicologi, cu spe
cialiști. în paginile ziarului am 
citit în legătură cu „dezbate
rea despre educația estetică a 
tineretului" multe sugestii pe 
care le putem aplica.

Expuneri 
atractive

SO1MA LILIANA elevă, 
clasa a IX-a E, Școala medie 
nr. 3 Sibiu : Ca să îndrăgim 
muzica cred că trebuie cunos- 
cuți marii ei creatori, viața lor, 
condițiile social-istorice în 
care s-au dezvoltat.

Nu pot spune că nu se face 
nimic în acest sens în școala 
noastră. Dar deobicei viața 
unui compozitor e prezentată 
la ora de muzică sub forma 
unei conferințe care începe 
cu: compozitorul cutare s-a 
născut în anul cutare, a copi
lărit în X localitate, și-a făcut 
studiile în orașul Y...“ Și așa 
mai departe. O astfel de expu
nere e ascultată cu interes de 
cei care au deja pasiunea mu
zicii. Dar pentru cei aflați la 
început aceste date riguros ști
ințifice dacă ar fi formulate cu 
căldură ar atrage, ar capta și 
mai mult atenția, ar trezi un 
interes sporit.

De aceea cred că ar trebui 
găsite mijloace mai atractive 
de prezentare a vieții marilor 
compozitori. Cred că diafilme- 
le sau filmele cu asemenea 
teme ar fi cele mai indicate 
în acest sens. Vizionarea lor 
urmată de discuții colective 
ne-ar fi de un real folos.

Anchetă realizată de :

FLORICA POPA
VIORICA GRIGORESCL



însemnate cantități de

și alții.

Tribuna secretarului
organizației U. T. M

oh- 
CU- 

țtiu

CĂLIN NA STAS E 
corespondent uoluntar

Capitaiă, după o 
prin țară, mem- 

de 
au

de partid a pus cu 
răspunderea sarcina califi- 
tinerilor trimiți să lucreze

Gospodăria — spunea tov.
I., secretarul de partid în

cu

Sectoral zootehnic al gospo
dăriei noastre colective „înfră
țirea" i-a dezvoltat mult în ul
timii ani. Avem acum 809 bovine 
din care 335 vaci cu lapte, 800 
de porci și o matcă de 120 
scroafe, 2 900 oi, din care 1953 
oi nume, peste 8 000 de pășiri, 
cu o matcă de 1 000 de găini. O 
parte importanta a veniturilor 
gospodăriei le realizează, an de 
an, din lectoru] zootrhnie. Anul 
acesta, pînă ]a jumătatea lunii 
auguit, lectorul zootehnic a li
vrat unităților <le stat produse 
în valoare de 1 092 140 lei.

Împreună cu ceilalți 22 de 
utemiști care lucrăm în sectorul 
zootehnic am fost recomandați, 
trimiși să lucrăm aici de organi
zația U.T.M. Chiar de la con
stituire, în fața organizației 
U.T.M- din brigada zootehnică, 
organizația 
toată 
carii 
aici.

Sava 
adunarea generală cu prilejul 
constituirii organizației noastre 
U.T-M., trebuie să obțină din 
sectorul zootehnie producții 
mari de carne, lină, Eaiple și ouă.

primăvara acestui *n, in lec
torul zootehnic, au foit reparti
zați să lucreze încă 3 tineri. Sfl- 
tuiți fi de inginer, noi nu im 
așteptat toamna pentru a ne a- 
cupa de calificarea lor. Altau 
Gafar, cel mai hun ereicătar de 
viței din gospodărie, un tînâr cn 
multă experiență, se ocapă, din 
însărcinarea biroului organiza
ției U.T.M. de pregătirea tineri
lor Aii Gheldi ți Andi Saragiale. 
La cererea lui Altan boxele de 
viței au foat mutate alături. Al
lan i-a învățat pe „ucenicii" aii 
alăptatul vițeilor la găleată și 
biberon, în ceaiurile de răgaz, 
întrețin lungi ți rodnice diicuții 
despre igiena vițeilor, despre în
tocmirea rațiilor de hrana etc. 

în momentul de față atenția 
noastră este îndreptată spre în
cadrarea tuturor tinerilor din 
sector în anul întîi și doi a 
cursurilor zootehnice care se vor 
deschide nu pesta mult timp.

Mai temeinica cunoaștere a 
meieriei, ne-a permii mobilizarea 
cu mai bune rezultate a tinere
tului la munca pentru obținerea 
unor mari producții animaliere.

La indicația 
partid. împreună 
zootehnic, am

Stăplnul"

DIN POȘTA DE IERI
Prin muncă 
patriotică

I Odată cu construcția noilor 
furnale de mare capacitate și

InAl drrmixrd de prtooi H 
caiafe P» locul ocvpL de 

•le w dlttHș • t oojmi wț 
Igrup social, destinat secției 

hidrotehnice a Combinatului 
siderurgie Reșița. Dornic de a

I contribui la înfăptuirea aces
tei măsuri, colectivul de mun
citori din secția hidrotehnică

fosf recuperate mai bine de 
150 tone de fier vechi, 25 tone 
de fontă. 2 tone de cupru, pre
cum și 
plumb.

Prin 
muncii.

buna organizare a 
lucrările de demolare 

cu două săptă- 
de termen.

Sau evidențiat in mod deo
sebit tinerii Rubu Dumitru. 
Nica loan. Antal Tiberiu, Buș 
Ioane

Uzina noastră, azi
La serviciul planificării al 

Uzinei „Rulmentul" din Bra
șov s-a întocmit un interesant 
grafic care ilustrează dinami
ca dezvoltare a uzinei în cei 
14 ani de existență. Graficul 
arată sugestiv că fn acești ani, 
harnicii metalurgiști brașo
veni au montat peste 
30 000 000 rulmenți dintre care 
mai mult de 1 000 000 peste 
plan. Prețul de cost al

menților a scăzut de patru 
ori, iar productivitatea muncii 
a crescut cu peste 250 la sută.

în acești ani uzina a fost 
dotată cu utilaje noi ca: 
strunguri, semiautomate, ma
șini de rectificat inele, mașini 
de rodat bile

(1C

rul-

In preajma noului

Marile producții nu pot fi 
ținute decît de oameni care 
nose temeinic meseria, care 
să aplice în munca lor reguli 
științifice. De aceea, noi am tri
mis și continuăm Bă trimitem 
eă lucreze în acest important 
sector, tineretul. Sarcini de că
petenie a organizației U.T.M. 
din brigadă, este acum ai se 
ocupe pe toate căile de califi
carea tinerilor.

Discuțiile din adunarea gene
rală U.T-M. an fost nrmate de 
discuții personale cu fiecare tî
năr în parte ți de o vizita la 
gospodăria agricolă de «lat care 
are un ipctor zootehnic foarte 
dezvoltat. Așa am reușit să-i fa
cem lă participe activ, la cursu
rile zootehnice cu durata de 3 
ani, pe toți tinerii din sector. 
După aceea, în cîleva rînduri, 
în perioada de iarnă, în aduna
rea generală U.T.M., am analizat 
modul in care participă ți-ți în- 
suțPBc tinerii 
date în cursul

Continitînrl munca dp ridicare 
a calificării, după încheierea 
cursului zootehnic de iarnă, cu 
ajutorul comitetului U.T.M. 
gospodărie ți a] inginerului.

cunoștințele pre- 
zootehnir-

pe 
în . 

sector a fost organizat nn ciclu 
do 15 expuneri care nu lărgit 
tinerilor orizontul (le cunoștințe. 
Pățunatul rational, importanța 
apei ți a sărurilor minerale sînt 
doar două din ultimele expuneri 
prezentate în fața noastră de to
varășul inginer Ion Opriț. expu
neri care au prilejuit multe dis
cuții rodnice.

în același scop, al continuei 
pregătiri a tinerilor din sector, 
au fost organizate în această pe
rioadă, cu mai multă regulari
tate schimburile de experiență. 
Enver Gani, Reta Secnin, Chin
deanu Constantin ți alții care 
au acumulat deja o bună expe
riență au făcut sub îndrumarea 
inginerului zootehnist, demon
strații practice pentru întocmi
rea unei rații, demonstrații de 
mulgere ți îngrijire a vacilor. 
La începutul acestei luni, de 
exemplu, sarcina demonstrării 
unui muli corect mi-a revenit 
mie ți tovarășei Reta Secuiu.

Organizația U.T.M. din bri
gada noastră fl-a îngrijit de ca
lificarea fiecărui tînăr în parte.

organizației de 
cu inginerul 

organizat întrece
rea pentru tit
lul de mulgător 
frontaf ți țrajd 
fruntaș.

întrecerea per. 
tru cițtigarea 

mulgător frontal

Foto . M. C AR AN Fl L

Vornieenii e una 
din cele m*> ■ari <e- 
■tone >]e raionului 
Săreai, regiunea Su
ceava.

In timpurile vechi 
în lat erau două clă
diri mari nearătoaie: 
primăria ți biserica. 
Astăzi satul meu na
tal ae mîndrețte cu 
multe realizări care 
fac viața uamenilot 
mai frumuaaă. Satul 
cate electrificat ți ra
il io ficat încă din 
1960, iar numărul 
edificiilor iocial-cnl- 
turaie crește cu fie
care «n ce trece-

A 
mare 
a unui cămin cultu
ral, cu o sală de 
spectacole de 400 
locuri, cu o biblio
tecă comunală, care 
numără mii de volu
me, cu un aparat de 
proiecție.

Pe lingă școala ««• 
veche ți ueîncăpatoa- 
re care înființat
în anul 1940, a apă
rut o nouă clădire cn 
4 săli de claia, iar 
▼ara aceasta a fost 
terminată construcția 
unei nai școli cu 
etaj-

apărut clădirea 
și împlinitoare

CHIPRIOTIS
tehnician

și altele.

Astăzi in sat 
două țcoli de 8 ani 
și o școală medie, 
total îzînd 17 săli de 
clasă, laboratoare. 
Tonte sînt dotate ca 
mobilier modern și 
cn întregul material 
didactic.

Curățenia exempla
ră a interioarelor și 
exterioarelor parcă îi 
face pe copii să aș
tepte cn mai multă 
nerăbdare deschide
rea noului an școlar.

T. UNGUREANU 
profesor

I
I 
I 
I 
I 
I 

poai- a 
Celei 

i în- ■

I 
it din alte raioane ■ 
București. „Recol- |

Expoziție

arta plastică

io Lrziccni
La Urziceni s-a deichit expozi

ția pictoriței Aura Duțescu. < 
peste 60 de lucrări artistice în
fățișează aspecte desprinse din 
viața colectiviștilor din raionul 
Urziceni cît ți din alte raioane 
din regiunea 1 
tatul florii ioarelui“, „Semănatul - 
la G.Ă.C. din Ion Roată", „îngri- I 
jitoare de păsări de la G.A.C. 
Grindu", „Brigadieri fruntași da I 
la G.A.C. Sarateni*', „îngrijitori I 
de animale de la G.Ă.C. Bărcă- ■ 
nești" ți de la alte G.A.C. dini 
Alexandria, Oltenița ți alte ra- 
ioane din regiunea București — I 
aînt doar cîtava din lucrările care ■ 
rețin îndelung pe numeroșii vizi- I 
tătari ai expoziției. i

GHEORGHE GHEORGHIU |

^coresponden^^oiuntar^^^^

drapelului de 
ți a drapelului de grajd fruntaș, 
face astăzi parte din preocupa
rea fiecărui colectivii! — vîrat- 
nie siu tînăr —- eare lucrează 
in zootehnie. Ca regularitate, la 
afîrșitul fiecărei luni, in aduna
rea generală U.T.M- drichiii, pe 
baza informării prezentate de 
biroul organizației U.T.M. ai de 
inginerul zootehnic este analizata 
îndeplinirea planului de către 
fiecare tînăr în parte ți în an
samblu pe sector, ae fac discu
ții în jurul metodelor aplicate 
de fruntași. Mulgătorului care a 
nhținnt cea mai mare producție 
de lapte i se decerne drapelul, 
iar grajdului fruntaș, împreună 9 
cu drapelul, ți un aparat de ra
dio. Drapelul de mulgător frun
taș a revenit anul acesta lună 
de lună, utemiatului Enver Ga- 
ni. care a realizat pini la 1 au
gust. de la lotul de vaci pe 
care-1 are în primire, o produc
ție medie de 1 400 litri lapte. 
Constantin Chindeanu. care a 
realizat 1 390 litri, Alexandru 
Mangiurea ru I 258 litri ți Reia 
Secuiu cu 1 236 litri, îi dau me
reu emoții lui Gani.

Aceste. analize lunare bu 
hiroillui Organizației U.T.M. 
sibilitatea să-ți îndrepte atenția 
spre acele ferme, spre acei ti
neri care aveau nevoie de. mai 
mult ajutor în îndeplinirea sar
cinilor rare le reveneau. De ru- 
rind. ru un asemenea prilej, bi
roul organizației U.T.M. a ajuna 
la concluzia că, pentru asigura
rea în hune rondițiuni a hranei 
animalelor sînt necesare acțiuni 
de mohilizare ți a tinerilor din 
zootehnie la atrinsul 
Lucru pe care l-am ți

Acestea iînt rîteva 
dele folosite de noi. 
pe care le-am avut de 
ru prilejul unei zile a secretaru
lui la comitetul raioual U.T.M., 
ne-a arătat ca putem ți trebuie 
să facem mai multe lucruri pen
tru calificarea tinerilor din secto
rul zootehnic, învățind din expe
riența altor organizații.

i
dat 
po-

furajelor 
făcui, 
din meto- 
Diicutiile 

curînd.

tanase simion 
secretar al organizației U.T.M., 
din brigada zootehnică de la 

G A.C. „înfrățirea' din raionul 
Negru Vodă

Inîcrși in 
vizită făcută 
brii delegației Asociației 
prietenie soviete-rotnină 
luat parte vineri după-amiază 
la o adunare publică la Casa 
prieteniei romi no-«o vi etice. Au 
participat numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri din între
prinderile bucureștene, oameni 
de știință, artă și cultură, 
precum și membri ai Consi
liului General A.R.L.U.S.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai 
Ambasadei.

Lui nd cuvîntul, Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, membru al Consiliului 
General A.R.L.U.S . a subliniat 
că vizatele pe care oamenii so
vietici le fac în țara noastră 
prilejuiesc de fiecare dată a- 
firmarea sentimentelor de 
dragoste și prietenie dintre 
popoarele romîn și sovietic.

Ivan Ivanovici Țvetkov, loc
țiitor al ministrului culturii al 
U.R.S.S., membru în conduce
rea Uniunii Asociațiilor sovie
tice de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea, condu
cătorul delegației Asociației de 
prietenie sovieto-romînă, a 
mulțumit pentru primirea cal
dă făcută în țara noastră și a 
împărtășit din impresiile cu
lese în timpul acestei vizite.

(Agerpres)

Spectacol de gală 
cu filmul vetnamez

„0 zi de toamnă"
Vineri seara, la cinema

tograful „Republica" din Ca
pitală, a avut loc un specta
col de gală cu filmul artistic 
vietnamez ..O zi de toamnă”, 
prezentat cu prilejul celei de-a 
XVIII-a aniversări a procla
mării independentei Republi
cii Democrate Vietnam.

Filmul, care redă 
din lupta poporului 
pentru eliberarea 
bucurat de succes.

(Agerpres)

un episod 
vietnamez 
țârii, s-a

PE SCURT
• Turneul final al campionatu

lui mondial de șah pentru juniori 
ie apropie de sflrțit. Liderul cla
samentului continui să fie șahistul 
roni’n Florin Gheorghiu, care In 
runda a 7-a l-a Învins cu piesele 
negre, in 45 de mutări, pe iugo
slavul Karajica. Au mai clștigat cu 
piesele negre, Adamski la Vesta- 
rinen, Tan la Bojkovlci și Zweig 
la Lee. S-a Întrerupt pentru a 
doua oară nartida Janata—Za
harov.

Clasamentul Înaintea ultimelor 
două runde : 1. Florin Gheorghiu 
(R.P.R.) 6
(R.S.C.) 4,5 (1) puncte ; 3. Adam
ski (R,P.P.) 4 puncte ; 4. Zaharov 
(U.R.S.S.) 3,5 (1) puncte î 5—6.
Tan (Singapore), Zwetg (Norvegia) 
3,5 puncte ; 7. Kurajica (Iugosla
via) 3 puncte î 8—9. Bojkovici 
(Iugoslavia), Lee (Anglia) 2,5 
puncte ; 10. Vesterinen (Finlanda) 
1 punct.

puncte î 2. Jenata

• Selecționata de baschet (ju
niorii a R- P- Romine a obținut un 
nou succes la Jocurile balcanice 
care se desfășoară In orașul Lom. 
Tinerii baschelbalișli rotnîni au în
vins echipa juniorilor bulgari cu 
scorul de 66—57.

• întilnirea de box dintre echi
pele Progresul Buc urăști și Dunav 
Russe. desfășurată joi seara Jn 
Capitală, a luat sflrșit cu rezulta
tul de 14—6 in favoarea pugiliști- 
lor romini. Cei mai buni boxeri 
ai echipei bucureștene au fO6t Ion 
Manșa, Alexandru Bariciu și Du
mitru Fieraru.

• Ultimul meci din preliminariile 
turneului de fotbal (juniori) de la 
San Remo a opus echipele A. S. 
Roma fi Ț.D.N.A. Solia. Rezultatul 
final a fost de 1—1 (1—.0). Pentru 
semifinala s-au calificat Milan, Ju
ventus, Roma «i Benfica.

(Agerpres)

Blocuri muncitorești din cartierul dr. C. 1. Parhon din Iași

I SrORMAȚI I

L--DIN POSTA DE IERI
»

Cu volele in larg

„Cursa Scînteii“
Nitulm noul pnriâlor al Irkoului galben

CONSTANȚA 30 (prin telefon 
de la trimisul special Agerpres).— 

Ciclistul bucureștean Nicolae 
Niculescu de la clubul Steaua este 
noul purtător a] tricoului galben In 
„Cursa Scînteil", după cea de-a 
doua etapă disputată vineri. Nicu
lescu este urmat in clasamentul 
general de Walter Ziegler (Dina
mo) la 14", N. Ciumeti (Voința 
București) la 34’*, C. Ciocan (Voin
ța Ploiești) la 46", M, Voinea 
(Dinamo) la 2’14”.

.Desfășurată de-a lungul litora
lului pe rata Constanța-Mangalia 
ii retur, prima semietapă s-a în
cheiat cu victoria dinamovistului 
Walter Ziegler, care a parcurs 90 
km în 2 h 22’35". La o secundă in 
urma lyi Ziegler a sosit Nicolae

Niculescu (Steaua), iar la 3" Con
stantin Ciocan (Voința Ploiești). 
Al doilea pluton condus de Voinea 
ți Ciumeti a ajuns după 131", iar 
plutonul trei după aproximativ 6‘. 
Sprintul de Ia Eforie a revenit lui 
Ziegler. La Mangalia, primul a fost 
Constantin Ciocan.

Seara la Mamaia, pa un circuit 
luminat feeric, s-a disputat o pro
bă care a măsurat 44 km. O mare 
mulțime de oameni ai muncii aflați 
la odihnă și turiști străini au ur
mărit spectaculoasa întrecere a 
ciclitșllor. Cel mai rapid s-a do
vedit a fi brașoveanul Vimos E- 
gyed. El a acoperit cei 44 km ai 
semietapei în tîmpul de lh03‘48’'.

Astăzi se aleargă etapa a 3-a, 
Constanța-Tulcea (125 km).

CINEMATOGRAFE
GENERALUL: rulează la ci

nematografele Republica (9,30; 
11,45; 13; 15; 17; 19; 21,15) I. C. 
Frimu (9; 11; 13: 15; 17; 19; 21 
— grădina 19,30- 21,30) 1 Mai 
(9- 11, 15- 13,30; 15,45; 18; 20,30) 
Gh_ Doja (10.15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30), Ștefan cel 
Mare (10; 12; 15; 17; 19: 21). Sta
dionul Dinamo (20). LA FA
YETTE — film pentru 
panoramic: Patna (10; 12,30; 
16,30; 19; 21,15), VENIȚI MII- 
NE; rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Tineretului (10,30; 
12,30; 14,30- 16,30; 18,30; 20,30). 
O FI ASTĂ DRAGOSTEA ? a 
rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (16- 18; 20), Elena 
Pavel (10: 12; Î5; 17; 19; 21; — 
grădină 20), G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 19- 21), Arenele Liber
tății (20). POVESTEA UNEI 
VERI: București (9; 11; 13; 15; 
17: 19; 21) 8 Martie (16; 18,15) 
Grădina cinematografului 13 
Septembrie (20). CURSA DE 
100 km s Grădina cinematogra
fului 8 Martie. ELENA DIN 
TROIA — cinemascop: Victo
ria (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21,15) Grădina Progresul (20,45) 
Miorița (10.30; 12.45; 15; 17,30;
20) . LUNA DE MIERE FĂRĂ 
BĂRBAT: Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16.30; 18,30- 20,30), Gri- 
vița (10; 12; 16; Î8; 20), Arta 
(16; 18; 20). DOI DIN ALTE 
LUMI: Lumina (10—14 în con
tinuare, după-amiază 16; 18,15; 
20,30) Moșilor (16; 18 — grădi
nă 20) Program special pentru 
copii: la orele 10 la cinemato
graful 13 Septembrie. O PER
LĂ DE MAMĂ : 13 Septembrie 
(11,30; 14,30- 16,30; 18,30; 20,30). 
PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE: rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la 
orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi. TU EȘTI MINU
NATĂ: rulează la cinemato
grafele Maxim Gorki (10- 12,15- 
16; 18,15; 20,30), Alex. Popov 
(rulează în continuare de la 
orele 9.30 pînă la orele 21). 
CEL MAI MARE SPECTA
COL ; Glulești 9: 12: 15; 18;
21) , V. Roaită (9,30; 12,30; 15,30; 
18,30; 21,30 — grădină 19; 22),

Popular (11,30; 15; 18; 21), Vol
ga (10.30; 14,30; 17,30; 20,30), 
T. Vladimîrescu (19,30; 10; 19
— grădină 20), Stadionul Glu- 
lești (19,45). OAMENI DE A- 
FACERI: înfrățirea între po
poare (10; 16,30; 18,30- 20,30), 
Alcx. Sahiâ (10; 12; 15; 17; 19
— grădină 20), Libertății (10;
12; 16: 18,15 — grădină 20). 
REGINA STAȚIEI DE BEN
ZINA: Cultural (16; 18; 20), 
16 Februarie (16- 18- 20)<
GANGSTERI ȘI FILAN
TROPI ; rulează la cinemato
grafele C. David (16; 18; 20), 
Flacăra (16; 18,15; 20,30). FOR
ȚARE AȚÂ PE RIN — cinema
scop: Unirea (16; 18). ESTRA
DA, ESTRADA: Munca (16; 
18,15; 20,30). DINTELE DE
AUR: 23 August (9,30; 11,30; 
15; 17; 19 — grădină 20,45), 
Luceafărul (15; 17; 19 — grădi
nă 20). MOBY DICK: rulează 
la cinematografele M. Emine- 
scu (14,30; 16,45; 19; 21,15), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30), Cultu
ral (orele 10,30). CĂPITANUL 
FRACASSE 
rulează 
Pinii lie ___,
GOSTE ȘI PĂLĂVRĂGELI a 
rulează * _____ ___ _
Bacovia (15,30; 18; 20J5). CUM- 
PĂRĂ-ȚI UN BALON: rulea
ză la cinematograful Olga Ban
de (15; 17,15; 19,30 — grădină 
20,30). DOCTOR ÎN FILOZO
FIE: Drumul Serii (16; 18- 20). 
ADORABILE ȘI MINCINOA
SE : 30 Decembrie (16; 18; 20). 
NOUA PRIETENĂ A TATII ; 
rulează la cinematograful Au
rel Vlaicu (15; 17; 10; 21). CAR
TOUCHE : rulează la cinema
tograful B. Delavrancea (16; 
18: 20). LILI: Grădina cinema
tografului Arta (19,15- 21).

cinemascop I 
Ia cinematograful Ilie 
(15; 17; 19- 21). DRA-

la cinematograful G.

Televiziune
19,00 : Jurnalul televiziunii ; 

19,15 : Tonomatul lui Aschiu- 
tă ; 19,50 : Mamaia 1963 — re
portaj filmat; 20,20 : Precep
torul în încurcătură. Operă 
bufă ; 21,45 : Muzică ușoară, 
în încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

URMĂRI
De la proieciare 
pînă la controlul

DIN PAGINA I

Vineri a plecat în R. S. Ce
hoslovacă o delegație condusă 
de Ion Popescu-Puțuri, direc
torul Institutului de istorie a 
partidului de pe iîngă C C. al 
P.M.R., care va participa Ia lu
crările celui de-al III-lea Con
gres international de istorie a 
rezistentei europene ce are loc 
la Karlovy Vary între 
septembrie.

★

2 și 4

înapo- 
de la

Vineri dimineața s-a 
iat in Capitală, venind 
Moscova, delegația Consiliului

General A.R.L.U.S. care a fă
cut o vizită în Uniunea Sovie
tică Ia invitația Asociației de 
prietenie sovieto-romîne.

Delegația a fost condusă de 
acad. Dumitru Dumitrescu, se- 
cretar-prim ai Academiei R. P. 
Romîne.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întâmpinați de Marin Fie
rea Ionescu, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S., de activiști ai 
A.R.L.U.S.

Au fost de față I. K. Jega- 
Iin, ambasadorul Uniunii So
vietice în R. P. Romtnă, și 
membri ai ambasadei.

★

La invitația Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, a sosit în Ca
pitală Julio Alvarez Del Vayo, 
fost ministru al Afacerilor Ex
terne al Republicii Spania, cu 
soția.

(Agerpres)

bucată circa 7—8 kilograme de 
fontă. Strungarul trebuie să 
dea jos circa 15 milimetri de 
șpa-n numai fiindcă din turnă
torie ne sînt trimise piese la 
care s-a lăsat un adaus prea 
mare de prelucrare. Cauza a- 
cestui neajuns este cunoscută 
de toți factorii de răspundere 
din uzină și din turnătorie. 
Pînă în urmă cu aproape un 
an pentru formarea piesei, exis
tau două modele — unul pen
tru volanta motorului care se 
asamblează cu compresorul și 
altul pentru cel al motorului 
propriu-zis. Modelele fiind a- 
propiate ca formă și dimensi
une produceau unele încurcă
turi. Turnătorii le cam schim
bau între ele. Ce și-au zis 
atunci tovarășii de aici; „Re
nunțăm la modelul cu cotele 
mai mici. Ce contează ?“ Dar 
iată că acest lucru contează. 
Kilogramele de fontă transfor
mate an șpan ajung lunar la 
sute de kilograme, iar într-un 
an...

Cum se spune ne-am 
singuri căciula. în loc ca 
rășii de la turnătorie să 
cheze modelele și să le 
sească după caz au ales 
cea mai simplă : renunțarea la 
un model în detrimentul creș
terii consumului de metal.

De altfel acesta nu este sin
gurul caz la care reperele ne 
vin la prelucrare cu adaus 
prea mare. Deși In uzină este 
pusă la punct tehnologia forjă-

rii în matriță a arborilor co
tiți mai sînt astfel de repere 
(de la motoarele LDE) pe 
care le executăm direct din 
bară cilindrică. La această 
operație mai bine de 70 Ia sută 
din metal se „consumă" sub 
formă de șpan. Și la unele re
pere danturate greutatea finală 
este cu aproape 60 la sută mai 
mică decît cea a piesei brute.

tru, Petre Constantin. Gheor- 
ghe Mihalache și alții, vor fi 
chemați să demonstreze în fața 
celorlalți strungari, frezori, 
rectificatori cum reușesc ei să 
realizeze numai produse de 
calitate și să obțină însemnate 
economii de metal.

★

PETRE FELEAGA 
strungar, secretar al 
organizației U.T.M. 

secția prelucrări mecanice

din concluziile ce se 
din discuțiile purtate 
„Timpuri Noi“.

Aprovizionarea 
cu rechizite 
și uniforme 

școlare

furat 
tova- 
mar- 
folo- 
calea

în secția noastră sînt peste 
200 de tineri. Pentru economi
sirea de cît mai mult metal este 
necesar ca fiecare tînăr strun
gar, frezor, rectificator să res
pecte cu strictețe disciplina 
tehnologică. Aceasta presupune 
în primul rînd o temeinică cu
noaștere a meseriei, a planu
lui de operații. în această pri
vință, îndrumați de comitetul 
U.T.M. din uzină, noi ne-am 
orientat în mobilizarea a cît 
mai mulți tineri la cursurile 
de ridicare a calificării.

Ce ne propunem pe viitor ? 
în primul rînd ne vom ocu

pa de extinderea inițiativeu ti
nerilor de la Uzinele ,,Tudor 
Vladimirescu“ din Capitală, 
pentru aceasta mobilizînd și 
colectivele posturilor utemiste 
de control. Biroul organizației 
U.T.M. are prevăzut în planul 
său de muncă să organizeze 
în colaborare cu grupa sindi
cală cîteva consfătuiri $1 
schimburi de experiență la 
care tineri ca Alexandru 
Vlășceanu. Anghel Filip — 
strungari — Gheorghe Dumi-

Cîteva 
desprind 
la Uzina

Trebuie subliniată grija care
se acordă aici, în toate verigile 
de producție, începînd de la 
proiectare și pînă la controlul 
final, gospodăririi metalului. 
În același timp trebuie, de ase
menea relevat faptul că aici 
mai smt importante rezerve, 
care puse în valoare pot con
tribui și mai mult la obținerea 
de însemnate economii. Redu
cerea adausurilor de prelucra
re la piesele turnate cît și la 
cele forjate, reprezintă un im
portant punct de plecare în a- 
ceastă direcție. Este vorba a- 
poi de perfecționarea unor 
dispozitive cu ajutorul cărora 
se face prelucrarea reperelor 
de serie. Tinerii din secțiile 
prelucrătoare au de asemenea 
posibilitatea de a economisi 
metal, acordund o mai mare 
atenție recuperării șpanului 
rezultat din strunjirea mate
rialelor neferoase. La turnă
torie este necesar să se pună 
mai mult accent pe respecta
rea tehnologiei de fabricație, 
pe îmbunătățirea calității pie
selor turnate. Comitetul U.T.M. 
din uzină va trebui să cultive 
cu mai multă insistență la ti
neri grija față de folosirea 
metalului, spiritul gospodăresc, 
urmărind cu răspundere mo
dul în care aceștia întrebuin
țează fiecare gram de metal.

Aeelați lucru ie întâmpla ți
Librăria M. Emiucacu, ți la li
brăriile de pe itradi Ștefan cel 
Mare, ți la celelalte librării ale 
orațului. Lipseic acum, în prag 
de an țcolar, cele mai utile re
chizite neceiare țcolarilor de di
ferite vîrite |i studenților — 
caietele. Sau, atunci când ae aduc 
în librarii, cantitățile nu pot sa
tisface cerințele numeroșilor 
cumpărători. Cine e oare de vină? 
Organele locale ale I.C.R.M.-ului, 
to va rații de la C.L.D.C. ți rei- 
poniabilii librăriilor specializate 
care nu a-au gîndit din vreme să 
facă o cit mai bună aprovizionare 
a librăriilor cu toate cele nece- 
•are pentru elevi. Anul țcolar 
1963—1964 bate la uță. Este ne- 
ceiar lă ae stabilească concret 
ne cm a nil de rechizite ți să se 
facă comenzile respective cit mai 
urgent,

UNIFORMELE ȘCOLARE 
IN MAGAZINE

Un anunț : „Elevi ! Noul an 
țcolar se apropie. Procurati-vă 
din timp uniforme școlare ! în a- 
ceit magazin se găsesc sortimente 
complete pentru toate viratele 1”, 
ne invită să intrăm în magazi
nul „Pionierul” din Craiova. Ma
gazinul are două raioane: în unul 
se vînd confecții pentru fete ți 
în altul confecții pentru băieți. 
In raionul de fete — uniforme 
călcate, aranjate frumos, pe ume- 
rațe, în rafturi, invită parcă 
cumpărătorii. In raionul de băieți

la

nu am reușit să descoperim uni
formele. Ni le-au arătat vînză- 
toarea. Mototolite, împachetate 
cîte 5 bucăți și legate cu sfoa
ră, acestea se găseau aruncate 
într-un colț. Și, curios, aceeași 
situație am găsit și la celălalt 
magazin craiovean unde se vînd 
uniforme școlare : „Lumea copii
lor”.

Este un neajuns eare trebuie 
grabnic înlăturat. Uniformele șco
lare nu pot fi prezentate oricum 
cumpărătorilor. Mai alea că ma
gazinele au obligația Bă ie vindă
— ca și pe celelalte confecții — 
călcate.

în magazinele din Banat, de
servirea cumpărătorilor ae face 
exemplar. în magazinele de con
fecții 20, 31, 33, „Elegant” și 
„Țăndărică” din Timișoara, la 
magazinele 7, 18, 36 și Univer
sal din Reșița, la Arad, la Lu
goj, uniformelor școlare li ie ■- 
cordă o atenție deosebită. Au 
fost amenajate raioane speciale, 
în fiecare zi ie pregătește de 
eeara un stoc de uniforme călcate
— și pentru băieți, nu numai 
pentru fete — în magazin ae exe
cută pe Ioc retușuri, dacă este 
cazul, iar pentru cei care soli
cită mărimi excepționale, ae fao 
zilnic comenzi 1» fabricile furni
zoare.

V
Raidul nostru ne-a relevat o 

bună preocupare și o buna expe
riență în ceea ce privește apro
vizionarea cu rechizite și unifor
me școlare. Iar deficiențele sem
nalate cu acest prilej pot și tre
buie înlăturate de urgență. 15 
septembrie bate la ușă ; librăriile 
și magazinele aînt foarte solici
tate, și ele trebuie să răspundă 
cumpărătorilor elevi cu prompti
tudine ți... cu un sortiment 
bogat.



Se extind acțiunile
forțelor patriotice

din Guineea Portugheză
CONAKRY 30 (Agerpres). — 

Lupta de eliberare națională b 
forțelor patriotice din Guineea 
Portugheză continuă să ia am
ploare.

După cum reiese din comuni
catul Partidului african al in
dependentei din Guineea Por
tugheză și Insulele Capului 
Verde, dat publicității la 29 au
gust la Conakry, acțiunile for
țelor patriotice s-au extins din 
regiunile din sudul țării și în 
regiunile centrale și de nord.

Cu cîleva zile în urmă, se 
arată în comunicat, forțele pa
triotice au organizat o ambus
cadă împotriva unei unități a 
trupelor portugheze în regiu
nea Mansaba, situată ia noTd 
de fluviul Corubal. în luptele 
care au avut loc, partizanii 
conduși de Ambrosio Djassi, 
membru ai Biroului Politic al 
partidului, au distrus mai multe 
vehicule ale trupelor colonia
liste portugheze. Au fost, de 
asemenea, uciși 46 de militari | 
portughezi.

în ziua următoare, mențio
nează comunicatul, aviația por
tugheză a atacat regiunea Man- 
saba. Trei avioane au fost do- 
borite de focul forțelor patrio
tice.

Noî stale au semnat 
Tratatul de la Moscova

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
La 30 august Tratatul privitor 
Ia interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub 
apă, a fost semnat de Jaja 
Wachuku Uoto, ministrul «fa
cerilor externe al Nigeriei, 
care a sosit la Moscova într-o 
misiune specială din partea 
guvernului său.

Nigeria este a 74-a țară al 
cărei împuternicit a semnat 
Tratatul la Moscova.

WASHINGTON 30 (Agerpres). 
Reprezentantul Ugandei in 
Organizația Națiunilor Unite, 
Aoollo Koronde. a semnat la 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
Tratatul de Ia Moscova cu 
privire Ia interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă. în spațiul cosmic 
și sub apă. Uganda este al 
83-lea stat care a semnat 
Washington Tratatul de 
Moscova.

la 
la

NEW YORK 30 (Agerpres).
52 de oameni de știință «- 

mericanl au semnat un apel 
prin care cer ratificarea neîn- 
tlrziată a Tratatului cu privi
re la încetarea experiențelor 
nucleare în atmosferă. în spa
țiul cosmic și sub apă. Prin
tre semnatarii apelului figu
rează 2 foști consilieri științi
fici ai administrației Eisenho
wer — James Killian șl Geor
ge Kistlakowsky — precum și 
președintele Universității din 
Chicago, George Beadle, și alți 
profesori universitari.

Se anunță, de asemenea, că 
buletinul de presă al oameni
lor de știință atomiști ameri
cani. „Buletin of Atomic 
Science", a publicat un articol 
de fond în care subliniază că 
Tratatul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară este o 
contribuție importantă la cau
za păcii.

Recent la Toronto (Canada) a avuf Ioc un marș de solidari tale 
Această luptă și-a cîștigat spri jfnul tuturor forțelor democrate din 

dm Toronto a fost o mărturie a acestei solidarități.

cu lupta negrilor din S.U.A. 
Canada iar demonstrația

LONDRA 30 (Agerpres).
Reprezentanții Marocului

Associated Press despre cenzura

din Vietnamul de sud

fi 
Coreei de sud au semnat la 30 
august la Londra Tratatul de 
la Moscova privitor la inter
zicerea experiențelor nucleare 
in atmosferă, in spațiul cos
mic și sub apă.

Marșul de la Washington comentat
de „New-York Herald Tribune

r PE HARTA LUMII
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NEW YORK 30 (Agerpres). 
Corespondentul din Washing
ton al ziarului „New York He
rald Tribune", Donovan, pu
blică un amplu articol despre 
impresionanta manifestație ca
re a avut loc miercuri la 
Washington. „Ieri, în timpul 
marșului negrilor spre Was
hington, scrie autorul, capita
la părea un oraș schimbat și 
s-ar putea ca ea să nu mai fie 
niciodată ca pînă acum“.

Subliniind că „nici o de
monstrație publică nu a stîr- 
nit vreodată idei și sentimen
te mai profunde ca demonstra
ția din 28 august", Donovan 
scrie: „Washingtonul și, neîn
doielnic, milioanele de tele
spectatori îi privesc acum in
tr-o altă lumină pe negri".

Donovan consideră ,.un 
nomen neobișnuit-, faptul 
„locuitorii Washingtonului, 
orice caz mulți din ei. nu 
fost simpli spectatori, 
și albii, majoritatea celor care 
s-au îndreptat spre locul de
monstrației, au plecat acolo ca 
participanți ai marțului".

Este posibil, scrie cores
pondentul, ca marțul să nu in
fluențeze asupra acelor mem
bri rasiști ai Congresului care 
vor participa la discutarea 
proiectului de lege privind 
drepturile cetățenești. Dar „de 
acum încolo discutarea proble
mei negrilor se va desfășura 
la Washington într-o atmosfe
ră cu totul diferită fată de cea 
care a precedat acest eveni
ment".

fe- 
că 
în 
au 

Negrii

noi 
de
ed

lația la organizarea unor 
asemenea demonstrații. In 
clarațiile lor, ei arată că 
mai mare „marș pentru drep
turi civile" la care au luat par
te peste 200 000 de oameni a 
fost numai începutul.

Phillip Randolph, președin
tele Comitetului pentru orga
nizarea marșului, a declarat 
că nu există nici o forță care 
ar putea să împiedice pe negri 
din S.U.A. să organizeze ase
menea demonstrații. Un alt li
der de culoare, Floyd McKis
sick, președintele congresului 
național pentru egalitate ra
sială, a arătat că demonstra
țiile trebuie să continue. El a 
chemat pe albi să ia parte la 
demonstrațiile de protest or
ganizate în statele din sudul 
S.U.A. Referindu-se la impor
tanța marșului de la Washino- 
ton, McKissick a subliniat că 
el a demonstrat unitatea orga
nizațiilor participante la a- 
cecztă impresionantă demon
strație.

John Lewis, coaducăto^v- 
Comitetshii de coordonare a 
mișcării studențești, a chemat, 
de asemenea, la no: acțiuni 
împotriva discriminării

SAIGON 30 (Agerpres). — 
Unul din reprezentanții din 
Saigon ai agenției americane 
de presă Associated Pres« « 
transmis la 29 august o cores
pondență, ia care descrie pe 
larg cum funcționează cenzu
ra instaurată de autorității* 
diemiste după declararea ^ră
rii de asediu" pe întreg cu
prinsul Vietnamului de sud.

„Vieînamiil de sud — scrie 
corespondentul — cunoaște 
cea mai «ererfi cenzură eru
pea știrilor provenite din a- 
ceastd țară, fră mintală de tul
burări, fi nu ezisti nici 
fel de 
ea ca 
rigidă 
atunci 
mata ___
forța in urmă cu opt cile, in 
pagodele Vietnamului de sud. 
Ziariștii au fost siliți fie să 
plece cu avionul tn afara 
Vietnamului de sud fiind ne- 
voiți a transmite relatările lor 
de pe teritoriile țărilor veci
ne (fi această corespondență 
— subliniază agenția — a fost 
transmisă dintr-o țară oeci- 
nă). în primele șase zile ale 
decretării „legii marțiale', 
cenzura a fost aplicată de mi
litari. lr.cepvtd de luni, aceas
tă sa »rină « fost p**tua:ă de 
cenzori ctt-JL Scopul lor pare 
să fie aceia de a fter^e cu 
cerneală neagră orice curtat 
care se referă nefavorabil la 
situația actuală. Toate referi
rile la soldații de pe străzi, la 
tunurile antiaeriene sau la ne

mulțumirea civililor sînt tăia
te. Cenzorii, continuă cores- 
ponder tul, îndepărtează chiar 
referinl« I- faptul că preșe
dintele Nqo Dinh Diem este 
un catolic. S'-irile de presă 
sînt tăiate intr-un procent de 
90 la suiă-

Unele fotografii, făcute î» 
prirnrie două zile ale crizei, 
care înfățișau trupe pe străzi 
au fost respinse cind s-a în
cercat transmiterea 
lelefoto. Reporterii

lor prin 
telerizju-

niî au pierdut timp de cinci 
zile orice contacte prin radio 
cu birourile lor cind autorită
țile au întrerupt toate legătu
rile telefonice cu străinătatea. 
Chiar ji legăturile unor amba
sade cu țările lor au fost tăia
te — scrie corespondentul in 
încheiere. Aceasta a 
proteste din partea 
delor care au arătat 
vorba de o încălcare 
colului diplomatic'.

provocat 
ambasa- 
ca este 
a proto-

semne car^ să arate că 
fi ridicn-ă. O cenzură 
a intraz vigoare
cind poliția îi 

și-au croit drum
ar
ea

Ședința statelor afro-asiatice 
membre ale O. N. U.

dictatorului
sud coreean

NEW YORK 30 (Agerpres) 
La 29 august. Ia New York a 
avut loc o ședință a reprezen
tanților celor 56 de state a- 
fro-asiatice membre ale 
O5.U., în cadrul căreia ■ fost 
exprimată îngrijorarea și ne
mulțumirea față de tratamen
tul human la care sînt supuși 
budiștii în Vietnamul de sud. 
Reprezentanții acestor state au 
cerut din nou o discuție spe
cială în cadrul Adunării Ge
nerale a O-N.U. in legătură cu 
evenimentele din Vietnamul 
de sud.

S-a botărît ca o delegație 
ăjvătuită din reprezentanții 
Ceylonului, Afganistanului, 
Biimar.iei, Liberiei, Algeriei, 
și Senegalului să-1 viziteze pe 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, pentru a-i aduce la 
cunoștință poziția statelor a- 
fro-asiatice în problema Viet
namului de sud.

HANOI 30 (Agerpres). — 
In legătură cu actuala situație 
din Vietnamul de sud, Ho Și 
Min, președintele Republicii 
Democrate Vietnam a dat pu
blicității o declarație.

Dună ce a arătat că în pre
zent în Vietnamul de sud s-a 
creat o „situație deosebit de 
serioasă' ca urmare a repri
mirii b ud iști lor de către au
toritățile diemiste. președin
tele R. D- Vietnam a subliniat 
faptul că poporul din R. D. 
Vietnam condamnă aceste ac
țiuni Întreprinse de guvernul 
lui Ngo Dinh Diem.

Exprimîndu-și îngrijorarea 
față de consecințele pe care le 
poate avea actuala situație, 
președintele Ho Si Min a ară
tat că problema „Vietnamului 
de sud trebuie să fie rezolvata 
de sud-vietnamezii înșiși".

WASHINGTON 30 (Ager- 
pres). — Trei lideri ai organi
zațiilor populației de culoare 
din S.U.A., participanți la 
„marșul pentru drepturile ci
vile", organizat la 28 august 
la Washington, au făcut de
clarații în care cheamă popu-

Manevrele

SEUL. — Agențiile de presa a- 
nunță că generalul Pali Cljan Hi, 
dictatorul sud-coreean venit la pu
tere in urma loviturii de slat dm 
mai 1961, s-a retras la 30 august 
din serviciul militar activ. In lelul 
acesta ei se pregătește să rămînă 
în continuare la putere ca persoa
nă .. civilă. După cum s a mai a- 
nunțat, la 15 octombrie, In Coreea 
de sud vor ava ioc alegeri prezi
dențiale la urma cărora va ii in
staurat „un regim civil". In cadrul 
campaniei electorale ce se desfă
șoară în prezent în Coreea de sud. 
dictatorul Pak Cijan Hi. încearcă 
iot felul de manevre cu scopul de 
a se menține în postul de pre
ședinte.
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SAIGON. Zilele trecute poli țiștii diemiști ajutați de armată 
au arestat mai multe mii de studenți care se pronunțaseră 
împotriva atrocităților guvernu lui. In fotografie : aspect din 

timpul arestărilor.

PARIS 30 (Agerpres). — Du
pă ședința Consiliului de Mi
niștri, care a avut loc în după- 
amiaza zilei de 29 august sub 
președinția generalului de 
Gaulle, ministrul informațiilor 
al Franței, Peyrefitte, a făcut 
o declarație în care a arătat 
că, printre altele, s-a discutat 
și situație din Vietnamul de 
sud. „Guvernul francez, a spus 
Peyrefitte, urmărește cu aten
ție gravele evenimente care se 
desfășoară" în această țară. In 
cursul ședinței Consiliului de 
Miniștri, a adăugat ministrul 
informațiilor, președintele de 
Gaulle a făcut o declarație cu 
privire la evenimentele din 
Vietnamul de. sud, arătînd in
teresul pe care îl manifestă 
Franța față de întreaga regiu
ne a fostei Indochine. In de
clarația sa președintele Fran
ței s-a referit la necesitatea 
soluționării situației din Viet
nam în condiții de „indepen
dență față de exterior". Șe
ful statului francez s-a refe
rit, de asemenea, la „sprijinul" 
pe care guvernul său ar fi 
gata să-l acorde Vietnamului,

cere acest lucru".„dacă i s-ar
Ziarele franceze de vineri 

dimineața interpretează decla
rațiile președintelui de Gaulle 
ca o încercare de a reintrodu
ce influența franceză în Viet
namul de sud, unde, după cum 
se știe, locul Franței a fost 
luat de Statele Unite. „Le Fi
garo" lasă, să se înțeleagă ca 
declarațiile lui de Gaulle vor 
fi primite cu neplăcere la 
Washington, deoarece sînt fă
cute într-un moment cind Sta
tele Unite se străduiesc să re
stabilească la Saigon o situa
ție deja compromisă. De a- 
ceeași părere este și ziarul 
,,L'Aurore" care se referă la 
„o nouă spărtură în rîndurile 
occidentalilor" ca urmare a de
clarațiilor președintelui de 
Gaulle. „S-ar putea trage con
cluzia — subliniază în legătu
ră cu aceasta ziarul „Combat" 
— că declarația lui de Gaulle 
nu trebuie considerată numai 
ca o nouă înțepătură la adre
sa Washingtonului și că ea 
poate duce la accentuarea po
liticii franceze de desprindere 
din alianța atlantică...".

■sa*—
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OTTAWA. — In cadrul unei 

conierințe de presă, Dieienbaker, 
fostul prim-ministru al Canadei, a 
declarat că actualul guvern cana
dian a dai dovată de o grabă ne- 
justificată semnînd acordul cu 
S.U.A. care prevede achiziționarea 
armei nucleare, fără sd garanteze 
totodată suveranitatea Canadei. 
Dieienbaker a subliniat că acordul 
privind achiziționarea de focoase 
nucleare americane a lost încheiat 
în. timp ce în Întreaga 
cerința de a se slăbi 
înternaționa 1«,

lume crește 
încordarea

BELGRAD. — La
N. S. Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat com
binatul agricol „Ljubljana", 
una dintre cele mai mari uni
tăți agricole din R.S.F. 
slavia. în după-amiaza 
eași zile a fost vizitat 

a 
au luat 
Tito și

30 august,

minier Velenie, unde 
loc un miting la care 
cuvîntul losip Broz 
N. S. Hrușciov,

Iugo- 
acele- 
orașul 

avut

BRUNEI. — Intr-o declarație fă
cută la 28 august, Mohar Azhari, 
lider al mișcării de eliberare na
țională din Brunei, a subliniat că 
forțele patriotice din acest terito
riu sînt hotSrîte să continue lupta 
pentru obținerea independentei și 
zădărnicirea planurilor neocolonia- 
liste de creare a Federației Mala- 
yeze. Azahari a declarat, de o se 
menea, că aprobă acțiunea O.N.U. 
In vederea consultării popoarelor 
din teritoriile care urmează să facă 
parte din Federația Malayeză.

ALGER. — Primul ministru al 
Libiei, M. Fikini, a făcut o vizită 
oficială de patru zile în Algeria. 
La 29 august la Alger a fost dat 
publicității comunicatul comun li- 
biano-algerian în care se sublinia
ză necesitatea de a dezvolta prin 
toate mijlocele colborarea dintre 
cele două țări în domeniul econo
miei și culturii. In comunicat se 
spune, printre altele, că cele două 
parti condamnă în unanimitate po
litica rasistă dusă de guvernul Re
publicii Sud Africane și de guver
nul portughez in Africa. De la 
Alger primul ministru al Libiei, M.

Fikini, a plecat la Rabat unde face 
o vizită oficială de trei zile.

cum relatează agenția France 
Presse.

ALGER. — Adunarea Națională 
Constituantă a Republicii Algeria 
a aprobat la 29 august propunerea 
guvernului algerian de a se orga
niza în țară la 8 septembrie a.c. 
un referendum popular in problema 
adoptării primei constituții a Alge
riei libere.

N£W YORK. — După cum infor
mează agențiile de presă, grupul 
de studenți americani care au vi
zitat Cuba s-a înapoiat în Sta
tele Unite în seara 2ilei de 29 au
gust. La sosirea lor pc aerodro
mul din New York ei au iosl în- 
tîmpinați de reprezentanți ai De
partamentului de Stat care le-au 
remis fiecăruia cile o înștiințare 
prin care li se notifică faptul că 
li se retrage pașaportul, „deoarece 
au vizitat Cuba în ciuda interdic
ției Departamentului de Stat". 
Grupul de sludenți a fost înconju
rat îndată de un cordon de poli
țiști „pentru a-i împiedica sa sta 
bilească orice fel de contact cu 
vreo persoană din exterior", după

HELSINKI. — După cum anun
ță Biroul Telegrafic Finlandez, în 
dimineața zilei de 30 august O. 
Koski. O. Narvaencn Si O. Saari
nen, miniștri din partea Uniunii 
Centrale a Sindicatelor din Finlan
da, au înaintat primului ministru 
A. Karialaiivn o cerere de demi
sie. In după-amiaza aceleiași zile, 
primul ministru Karialainen a pre
zentat președintelui Finlandei de
misia întregului guvern, Președin
tele U. K. Kekkonen a acceptat 
demisia guvernului Karialainen și 
l-a rugat pe primul ministru denii* 
sionar sa-și exercite funcțiile pînă 
la formarea noului guvern.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
uiiiiiiiKutRnniimffli

I
... ;....._... I

sclaviei salariata aud- |

d
I

lUiu-economic și social pentru 
toland. In același timp însă ea a 
prilejuit apariția unei clase mun
citoare, formate în grelele 
diții ale s ' '
africane.

In prezent, guvernul din 
su tola nd se bazează pe o consti
tuție adoptată în anul 1959, prin 
care a fost creat un consiliu le
gislativ cunoscut sub numele de 
„Consiliu național". Acest consi
liu este format din 80 de membri,

con-

Ba

n posesiunile engle
ze din sudul Africii, 
mișcarea de elibera
re națională a luat 
în ultima vreme un 
avînL deosebit. După 
Ztvaziland și Be-

chuanaland, s-au înregistrat re
cent puternice luări de poziție 
anticolonialiste și în Basutoland. 

i cum anunță agențiile de pre- 
_ , Consiliul legislativ al acestui 
teritoriu a respins

’ vo
turi tradiționalul 
mesaj al tronu- 

î care urma să 
constituie pro
gramul guverna- 

Obser- 
vatorii occiden
tali subliniază că 
această respin
gere constituie 

fapt fără 
pen

tru un teritoriu 
dependent. Co
lonie britanică 
începînd din 
1868, Basutoland 

ui L^ia'.ho, 
cum ÎS spun bă- 

■ știnașii) se în
tinde pe o su
prafață de 30 300 
km p și are o 
populație de 
800 000 de locui-

” 3 situată 
fricii, fiind cu totul în

conjurată de Republica Sud-A/ri-

cu o mare ma-

Sesiunea Comitetului I
I/HO 

[un

(Agerpres). I 
va deschi- | 

.............:

I” tori. Este 
sud a Afr 
pnnmr/itin

Icană.
Nenumărații ani de dominație 

colonială au avut un efect de- 
Szastruos asupra economiei țării. 

Resursele ei minerale nu sînt 
prospectate. Principala îndeletni- 

Icire a populației — creșterea 
animalelor și cultivarea pămîn
tului — se află pe o treaptă in- 

Iferioară a dezvoltării. Creșterea 
oilor pentru lînă fi a caprelor 
constituie principala ramură a 

pre- Q creșterii animalelor și reprezintă 
un raport I singurul sector care are impor- 

însărci- " tanță pentru export. Nu există 
■ industrie, iar agricultura se face 

după cele rnai primitive metode. 
Din suprafața totală a țării nu- 

Imai 12 la sută este cultivată (în 
special cu grîu, fasole și mazăre). 
Pămîntul aparține comunităților 

I tribale. Șeful suprem și șefii tri
burilor împart pămîntul în mici 
ioturi date în folosință indivi- 

Iduală. In mod periodic are loc 
redistribuirea loturilor de pă- 
mînt. Starea precară « agricul- 

Iturii, consecință a jugului colo
nial. face ca cea mai mare parte 
a populației să trăiască într-o 

| neagră mizerie. Foametea și bo- 
a Ule bintuie în permanență.

Lungimea drumurilor 
'» este neînsemnată.

prezent, în majoritatea 
lor țării caii și catîrii constituie 
singurul mijloc de transport.

Nu există nici un fel de preo
cupare din partea autorităților 
colonialiste pentru ocrotirea să
nătății populației băștinașe (for
mată mai ales din popoarele ba
suto și zulu). Potrivit datelor 
oficiale, un medic revine la 
19 400 de locuitori.

Aceeași situație există ți în 
ceea ce privește instruirea. Ma
joritatea covîrșitoare a populației 
este analfabetă, iar cea mai mare 
parte din numărul, și așa redus, 
al școlilor, se află sub controlul 

_li.
Ca o consecință a sărăciei îns- 

păimîntbtoare și a lipsei de 
mint, mii de băștinași sînt 
să-și părăsească țara pentru a 
lucra în minele, fermele și între- 
. * ’ ’ * ’ din, Repu
blica Sud-Africană. In anul 1959, 
de pildă, și-au părăsit țara în 
căutare de lucru aproximativ 
83-000 de bărbați, ceea ce repre- 

43 la sută 
. . . i adultă.

Acest val de muncă migratoare 
| a avut grave consecințe pe plan

NEW YORK 30 
La 5 septembrie, se 
de cea de-a treia sesiune din 
acest an a Comitetului special 
al O.N.U. pentru aplicarea 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale.

Potrivit ordinei de zi. la se
siune se va discuta situația 
din următoarele 
Guyana Britanică, 
Borneo de nord Și 
Gambia. insulele 
Sfînta Elena și Seychelles, Gi
braltar. Fernando Po, Ifni, Rio 
Muni și Sahara spaniolă, teri
toriile aflate sub tutelă : Nau
ru. Noua Guinee și Papua și 
insulele din Oceanul Pacific.

în cadrul sesiunii va 
zenta, dc asemenea, 
subcomitetul special 
nat să cerceteze împreună cu 
părțile interesate mijloacele 
cele mai potrivite care vor 
permite Guyanei Britanice să 
obțină fără întîrziera inde
pendența-

teritorii: 
Brunei, 

Sarawak, 
Maurice,

Pregătiri pentru „Ziua Păcii"

in Germania occidentală

BERLIN 30 (Agerpres). — 
Partizanii păcii din Germania 
occidentală se pregătesc să 
sărbătorească la 1 septembrie 
„Ziua păcii**, dată la care cu 
24 ani în urmă Germania hit- 
leristă a dezlănțuit cel de-al 
doilea război mondial, atacînd 
Polonia.

Comitetele de tineret și ra
ionale ale sindicatelor din Ger-, 
mania occidentală, comitetele 
locale pentru organizarea mar
șurilor adversarilor înarmării 
atomice și diferite organizații 
ale luptătorilor pentru pace 
cheamă populația să organize
ze demonstrații, marșuri cu 
torțe și „marșuri ale 
sub lozincile „Pentru i 
rea la înzestrarea bundeswe- 
hrului cu arma atomică ț 
pentru crearea unei zone 
denuclearizate în Europa Cen
trală", „Pentru încheierea ți
nui pact de neagresiune în
tre statele N.A.T.O. și Trata
tului de la Varșovia".

Potrivit agenției ADN, G. 
Heinemann, deputat în Bun- 
destagul vest-german din par
tea P.S.D.G., a declarat Ia o 
adunare de la Bremen că Tra
tatul de la Moscova creează o . 
bază pentru noi tratative în- , 
tre Est și Vest.

in partea de

bile

I
I
I

I
2 tăcerii" B 
renunța- I

și 3 al școlilor, se află si 
ne I misiunilor bisericești.

■ Cn o rnnscrintH «

I
I lucra în minele, fermi 

prinderile industriale 
hli.ca Sud-Africana. în

I
Izintă nu mai puțin de 4 

din populația masculină 
Arest, nai dc munca n>

caro sa- 
Pînă in 
regiuni-

dintre care jumătate sînt 
printr-un sistem de alegeri indi- I 
rccte, iar jumătate sînt numiți. 
Se 'pare însă că presiunea popu- ■ 
Iară este atît de puternică îneît I 
nici membrii acestui consiliu nu 
au putut s-o ignoreze. R

Puterea executivă supremă o 1 
are comisarul — rezident brita
nic, care numește pe cei 8 mem- V 
bri ai consiliului executiv (patru I 
din aceștia sînt funcționari bri
tanici). In felul acesta pu- | 
ferea continuă încă să rămînă E 
in mîinile guvernului britanic 
care are drept de veto fi poale | 
chiar să anuleze constituția fără ■ 
consultarea populației. H

Asuprit de peste 80 de ani dc 
colonialiști poporul din Basuto- ■ 
land s-a ridicat in repetate rîn- 
duri la liAptă împotriva, stăpîni- B 
rii coloniale, dar colonialiștii au ■ 
reprimat de fiecare dată cu cru- ® 
zinie mișcarea de eliberare națio- ■ 
nală. |

In ultimii ani, însă, sub con
ducerea unor organizații ca Lek- H 
hoția sau Congresul partidului E 
Basutoland, populația țării și-a 
intensificat lupta pentru obține- B 
rea independenței. In 1962 a luat | 
ființă Partidul Comunist din Ba
sutoland. Intr-o rezoluție spe-1 
cialâ în legătură cu formarea ■ 
partidului. Congresul de constî- ■ 
tuire subliniază că „partidul va H 
colabora cu orice partide sau ■ 
grupări care luptă in mod sincer B 
împotriva imperialismului, indi-1 
ferent de deosebirile existente în ■ 
alte probleme". H

In programul Partidului Co- ■ 
munist sînt enumerate ca sarcini ® 
imediate : realizarea independen- | 
ței ; crearea unui stat democra- B 
tic, înlăturarea rămășițelor colo- H 
nialismului, stabilirea de relații SI 
prietenești cu toate statele ■, efec- I 
tuarea reformei agrare, inclusiv ■ 
încurajarea fermelor cooperatis- j 
te și colective, obținerea de re- " 
colte variate, introducerea unor 
metode moderne, științifice 
lucrare a ț

Faptul că cu 
urmă Consiliul legislativ din g 
Basutoland s-a pronunțat împo- B 
triva mesajului tronului, de fapt B 
a programului de menținere a £ 
Basutolandului în situația de I 
colonie, dovedește că populația B 
acestui teritoriu este, ferm hotă- ta 
rîtă să obțină independența și I 
să-și conducă și să dezvolte țara - 
in concordanță cu propriile sale 
interese.

I 

toderne, științifice de o 
pămîntului fi altele, 
că cu cîteva zile în B

ION D. GOIA
II

In preajma alegerilor
parlamentare din Grecia

ATENA 30 — Coresponden
tul Aperpres transmite :

Pe măsură ce se apropie 
data alegerilor parlamentare 
(ele vor avea loc în noiembrie) 
în Grecia se intensifică activi
tatea politică a diferitelor 
partide. In parlament a fost vo_ 
tat la prima lectură noul pro-
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Potrivit relatărilor agenției Reuter, 
poliza a deschis iacul și a aruncat 
grenade cu gaze lacrimogene, pen
tru a împrăștia pe demonstranții 
care purtau numeroase pancarte 
și scandau lozinci împotriva aces
tui plan colonialist. Intre demon
stranți și polijie s-au produs cioc
niri care au durat timp de cîleva 
ore. Doi demonstranți au fost ră
niți cu focuri de armă și alji opt 
răniți. De asemenea, s-au înregis
trat șase răniți în rindurile polițiș
tilor.

Agenția Associated Press subli
niază că aceasta este cea de-a 
treia demonstrație împotriva creă
rii Federației Maiayeze care are 
loc în Sarawak de la sosirea misi
unii O.N.U.

Consiliul executiv al Republicii 
Arabe Yemen, se arată că Bai
dany care se află îu prezent în 
Aden „a cționează ca un agent 
imperialist înipiedii-înd realizarea 
unității naționale a Yemenului”. 
..Baidany, Be subliniază în decla
rație, a salin lat cauza revoluției 
yemeniîe îucercî ud să submineze 
unitatea națională a țării folo
sind în mod abuziv puterea”.

1
■

I

lect de lege care prevede ține
rea alegerilor pe baza unei va
riante a sistemului proporțio
nal întărit, sistem care acordă o 
primă electorala partidului care 
a obținut cel mai mare număr 
de voturi. Acest sistem este 
sprijinit numai de partidul 
E.R.E. Partidul progresist s-a 
abținut de la vot, iar Uniunea 
de centru și E.D.A, nu s-au 
prezentat la vot.

In fața hotăririi guvernului 
de a organiza alegeri chiar în 
condițiile abținerii totale a par
tidelor de opoziție, partidul 
E.D.A., a propus forțelor de 
opoziție ca în loc să se abțină 
de la aceste alegeri organizate 
pe baza sistemului electoral în
tărit, să formeze acum un front

democrat unit pentru acțiw. 
comune în alegeri, în vederea 
normalizării vieții politice și a 
liberei exprimări a voinței 
populare. Ziarul „Mesimvrini” 
subliniază că aceasta este con- 

. siderală drept cea mai realistă 
tactică în actualele condiție 
Ziarul relevă, amintind decla
rația lui Markezinis, că dacă 
opoziția acționează în comun, 
va putea determina evoluția si_ 
tuației politice.

Intr-o declarație făcută re
prezentanților presei, liderul 
uniunii de centru, Papandreu a 
recunoscut, de asemenea, ne
cesitatea desfășurării unei largi 
lupte în sprijinul cererilor cu 
privire la organizarea unor ale
geri libere.

NEW YORK. — In urma explo
ziei care s-a produs înlr-una d>n 
principalele mine de potasiu din 
apropierea localității Moab (sfatul 
Utah din vestul S.U.A.) au iost 
uciși 18 mineri. Cei 7 supraviețui
tori, care au lost salvați după a- 
p țoape 2 zile de muncă încordată 
de către echipele de salvare, ou 
subliniat în declarațiile lor că ex
plozia se datorează unor neglijen
te din partea companiei miniere 
și au criticat lipsa condițiilor de 
securitate a muncii în mină.

Mina apar fine companiei „Te
xas Gali Sulphur".

Minerii spanioli in a 7-a
săptămină de grevă

CAIRO. — După cum transmi
te agenția M.E.N., Consiliul pre
zidențial ?i Consiliu! executiv al 
Republicii Arabe Yemen au ho
tărî! să retragă cetățenia yeme- 
nită fostului vicepreședinte al 
Yemenului, Baidany. în declara
ția publicată în legătură cu acea
sta de Consiliul prezidențial și de

MIRI (SARAWAK). — Agențiile 
occidentale de presă relatează că 
la 29 august în orașul Miri (Sara
wak) a avui loc o puternică de
monstrație împotriva creării pro
iectatei Federații a Maiayeziei, cu 
prilejul sosirii în această localitate 
a misiunii O.N.U.
consultarea
Sarawak de
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însărcinată cu 
dorinjei populafiei din 
a se alătura Federației.

iiuuiiiiyiiMiim!

MADRID 30 (Agerpres). — 
Greva minerilor spanioli, de
clarată în sprijinul revendică
rilor privind majorarea salarii
lor, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, încheierea unor noi 
contracte colective, la elabora
rea cărora să participe adevă- 
rații reprezentanți ai muncito
rilor, a intrat în cea de-a 7*a 
săptămină. Cu iiecare zi, greva 
care paralizează întreaga in

dustrie
Spaniei, a luat o amploare tot 
mai mare. în prezent, numai în 
regiunile Asturia și Leon sînt 
în grevă peste 20 000 de mi
neri. Referindu-se la desfășu
rarea grevei minerilor spanioli, 
ziarele franceze subliniază că 
în timp ce în Asturia situația a 
rămas neschimbată, în provin
cia Leon greva se extinde cu- 
prinzînd zilnic noi și noi mine.
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