
10 tone cărbune
pe post

DEVA (de Im corespandental nostra). — Tiui
tul Constantin Rudic, primit «nul trecat direct 
în rlndurile membrilor de partid, a luat caadv- 
cerea unei hrigizi a minei Uricani doar <a n 
an în urmă. Cei 12 mineri din brigada ■ ■ n 
reuqit ii giseasci posibilitatea unei mai but 
organizări ■ producției în ahataje-camerl eara 
asigură utilizarea Ia maximum a timpului da 
lucru |i a utilajului din dotare. Unul din aer ra
tele acestei organizări constă în aiigararea ealer 
mai bune condiții pentru predarea ți prtluaraa 
schimburilor. Înainte cu 2 ore de încheierea fă
tului, fiecare a chimb execută eea de a dana par
care, încărcarea cărbunelui ți ridică grinda prin
cipală în acoabe. Schimbul următor găaețta Mi
lei toate condițiile pentru începerea intensivă a 
exploatării unui non cîmp de cărbune. Ei fneap 
perforarea cu ajutorul unui perforator pngnma- 
tie, pregătesc burajul ți cabin! pentru pHftara» 
fiecare operațiune îndeplinindu-aa de către alt 
om in același timp. înainte de executarea puț- 
carii, craterul afl prelungește, apropiindu-se da 
frontul de lucru, ceea ce permite o evacuare 
rapidă a cărbunelui puțeat. La afîrșitul acestei 
operații s-au încheiat 3 ore de muncă, timp la 
care deja a fost «cos primul cîmp de earbaaa. 
începe apoi exploatarea celui de al doilea cîmp 
în aceleași condiții. Astfel inițiativa ertr*-
gem 2 cLmpuri de cărbune pe fiecare schimb fi 
din fiecare aripa de abataj-camera” devenită cu
noscută în Valea Jiului, ie aplică aici eu cele mal 
bune rezultate. Lucrările auxiliare, cam ar fi. da 
exemplu, aprovizionarea cu lemn și scindări pen
tru armare, se face Ia intrarea în mină tind fie
care schimb îți transportă tot materialul necesar 
pentru 2 armături.

Urmarea acestei judicioase organizări cornii ta 
sporirea ritmului de intrare în abataj, ajnagîa- 
du-ae ca îu prezent fiecare schimb să realistic • 
avansare de peste 2 m. Preocuparea fiecărei aee 
din brigadă pentru perfecționarea pregătirii sale 
profesionale se reflectă, de asemenea, în creștere» 
productivității muncii, în abatajul deservit de 
brigada lui Rudic. Năstase Jenică și Lățeau Can- 
itantin au devenit mineri cn o înaltă calificare 
ocupîndu-se la rîndul lor de pregătirea profeaia- 
nală a fiecărui om din schimba] pe care-1 con
duc, Brij.d. are așa dar, toate premiaelc ca an
gajamentul de a realiza un randament de cel pu
țin 7 tone pe post să fie înfăp
tuit. Și într-adevar în luna iulie, 
acest randament a fost atins, ex- 
trăgîndu-«e peste 600 tone de 
cărbune în afara planului, dar el 
nu a mulțumit pe minerii entu
ziastei brigăzi. La începutul lunii 
august, ei an pornit „atacul” ți 
mai organizat depățindn-se pe ei 
înșiși. Randamentul a fost ridicat 
ți se menține constant li 10.2

. tone pe post, iar planai de pro
ducție al brigăzii a fost depășit 
pe această Innâ cu 1000 tone 
cărbune.

Forjorul Dnoitn Niehîfar. do la Fabrica de rtdaseați dia Bîrlad. are de ee iâ 
fie di al (umil Șt ia aeeaatâ ii. edupa m a depâjit plaaa] de prodacție. realizind 

a km ai iade de haaă calitate.
Fete : FLORIN ȚAGA

Proletari din toate țările, uniti-vă!

1 500 tone 
laminate 

peste plan

cînteia
tineretului

Muncitor
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In no al an școlar 
mii de elevi din di
ferite localități din 
|*ră invața in școli 
fi săli de elaaă noL.

constricția 
medii din

• PLOIEȘTI. — 
La Ploiești s-a ter
minat 
școlii 
noul cartier al ora
șului „Ploiești Sud-. 
Școala are 16 săli 
de dasă, bibliotecă 
etc. Aceasta se a- 
daugă numeroaselor 
șccl’. medii, constru
ite în ultimii ani la 
Sinaia, Băkoi, Mi- 
zil. Bușteni, Slănic, 
Văleni, Beconi și 
alte localități.

ȘCOLI NOI
In ultimii 15 ani, 

aproape în fiecare 
comună și oraș din 
regiunea Ploiești 
s-au ridicat școli 
noi. Pînă la înce
perea noului an 
școlar vor mai fi 
terminate alte școli 
medii la Moreni și 
R. Sărat, iar numă
rul sălilor de clasa 
va crește cu încă 
262.

• TIMIȘOARA.— 
Școlile din regiunea 
Banat sînt gata 
să-și primească ele
vii. La peste 95 la 
sută din școlile ele
mentare din regiu-

ne s-au terminat 
lucrările de repara
ții. La cele 855 uni
tăți de învățămmt 
existente se vor mal 
adăuga în noul an 
școlar încă 4 școli 
elementare con
struite la Reșița, 
Arad, Oțelul Roșu 
și Făget, precum și 
194 săli de clasă din 
care 120 au și fost 
terminate. La Biled 
și La Brezațca s-au 
înființat două școli 
medii, iar pentru 
elevii școlii profe
sionale de construc
ții din Timișoara se 
ridică un cămin cu 
350 locuri.

Consfătuire cu cadrele de conducere 
ale institutelor de

Marți dimineața, în aula 
Universității din București au 
început lucrările unei consfă
tuiri pe țară organizată de Mi
nisterul Învățămîntului cu ca
drele de conducere ale insti
tutelor de învățămînt superior.

Cu acest prilej, Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, a vorbit des
pre măsurile luate în vederea 
deschiderii în bune condiții a 
noului an universitar și îmbu
nătățirii procesului de învăță
mînt.

In continuare, conducători

învățămînt superior
ai unor Institute de învăță
mînt superior din București și 
alte centre universitare au 
prezentat informări privind 
îmbunătățirea conținutului, 
planurilor și programelor în
vățămîntului superior, organi
zarea și desfășurarea practicii 
în producție a studenților, 
desfășurarea și rezultatele 
procesului instructiv-educativ, 
munca politico-educativă în 
rîndurile studenților.

Lucrările consfătuirii con
tinuă cu discuții.

(Agerpres)

Eandă de montaj nouă

GALAȚI (de la coresp. nostru).— 
Harnicii laminoriști brăilenl con

tinuă cu un av]nt sporit Întrece
rea pentru a da patriei laminate 
cît mai multe și de hună calitate. 
Succesele Înregistrate de ei pe pri
mele 8 luni ale acestui an, au con
stituit un îndemn pentru doblndi- 
rea de no! realizări. După Îndepli
nirea planului pe primele 8 Juni, 
încă din ziua de 25 august, cu care 
ocazie planul producției globale e 
fost depășit cu 2,4 la sută, iar al 
producției marfă cu 1,3 la sută, 
succesele aâ continuat. De pildă 
de la Începutul anului și pînă în 
prezent, pe graficul întrecerii so
cialiste laminariștji brăileni au în
registrat peste plan 1 500 tone la
minate. peste 65 tone lanț comer
cial, sirmă trefilată șî altele. Nu
mai pe primele două dec?d? ale 
lunii august, echipa condusă de 
comunistul Valentin Giuglea, din 
care fac parte și mulți tineri, a dat 
peste plan o cantitate de 100 tone 
laminate. Folosind metoda lamină
rii la tolerante negative și redu- 
cind consumul specific de cilindri 
Si profile, colectivul Uzinei „La- 
minorur din Brăila este hotărît 
să obțină noi succese în producție.
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Casa creației populare a Ca- g 
pltalei a organizat ca în? 
fiecare an deschiderea unei * 
expoziții cu lucrări ale artiș- g 

tilor plastici amatori.
Foto : AGERPRES

Ituiția eonfuxnului 
de metal, la prin
cipalele produse 
ale Uzinei de va
goane — Arad, ■- 
rată că an de an 
au fost realizate 

aici importante economii, prin 
reducerea greutății — ca ur
mare a reproîectării unor sub- 
ansamble. a îmbunătățirii me
todelor de prelucrare a repe
relor, de croire ți debitare a 
laminatelor, a înlocuirii unor 
metale (bronzul) prin materia
le plastice.

Pe totalul producției, la sfîr- 
șitul semestrului I al acestui 
an, consumul de metal era cu 
peste 932 tone mai mic față de 
cel înregistrat în tot cursul a- 
nului trecut. Din această can
titate, aproape 852 tone sînt 
economisite prin reducerea 
consumului de laminate.

Evident, aceste cifre indică 
o dinamică a reducerii con
sumului de metal ascendentă, 
ele reflectă preocuparea colec
tivului de aici ca, încontinuu 
— pe lingă calități superioare 
în exploatare — vagoanele să 
aibă greutăți proprii mai mici.

Dar acest element de com
parație — dinamica — indi- 
cînd realizările față de anii 
anteriori, nu poate fi con
cludent. Față de indicii obți
nuți și de experiența acumu
lată, normele de consum spe
cific pe produs sînt și ele îm
bunătățite de la an la an. A- 
cestea sînt de fapt criteriile 
după care se apreciază efortu
rile unui colectiv de muncă de

a fospodărî ți mal bine me
tal uL

Cercetînd tot o situație se
mestrială, de data aceasta a 
consumului specific, reiese că 
pe totalul producției au fost e- 
conomisite In primele 6 luni, 
față de prevederile normelor, 
peste 92 tone de metal.

care se referă în special 
ducerea consumului de 
nate. Pînă în prezent au fost 
realizate planuri de croire 
combinată la vagoanele desco
perite și la vagoanele acoperite, 
prin care se economisesc 
anual 260, respectiv 48 de 
tone de laminate. S-a modifi-

Există deci preocupare pen
tru reducerea consumului de 
laminate. De ce se înregis
trează totuși o asemenea de
pășire ? Am solicitat părerea 
unor cadre din serviciul teh
nic, din serviciul de aprovi
zionare, unor ingineri, maiștri 
muncitori și cadre ale U.T.M.

V

0 PROBLEMĂ IMPORTANTA

REDUCEREA CONSUMULUI
DE LAMINATE

In realitate, toate secțiile în
treprinderii au economisit In 
primul semestru aproape 190 
tone de metal.

La laminate însă, norma de 
consum a fost depășită cu 97,5 
tone, fapt care a dus la o scă
dere importantă a economiilor 
de metal pe întreaga uzină.

Această depășire a consumu
lui specific de laminate nu este 
nouă pentru uzină. Și în anii 
trecuți s-a înregistrat același 
fenomen. Tocmai de aceea, în
drumată de comitetul de 
partid, conducerea întreprin
derii a trecut încă de la în
ceputul acestui an la elabo
rarea și aplicarea unui plan de 
măsuri tehnic o-organizat ori ce

vi

Construcțiile1

zootehnice
terminate<

cat-procesul de debitare la 37 
repere ale vagonului descope
rit înlocuindu-se debitarea 
oxiacetilenică prin ștanțare ’a 
cald, a fost detașat un tehno
log la secția debitare pentru 
urmărirea unei debitări rațio
nale a tablelor care nu cores
pund formatelor necesare etc. 
In plus, serviciul tehnic a în
tocmit și difuzat instrucțiuni 
pentru o mai bună gospodări
re a metalului în secții în care 
se indică succesiunea fazelor 
la debitarea laminatelor, mo
dul in care trebuie făcută sor
tarea deșeurilor și dimensiuni
le deșeurilor recuperabile.

1AȘ1 (de ia coresp. nostru). — 
Cele 10 muzee șl case memoriale 

din orașul și regiunea Iași s-au 
Îmbogății în ultima vreme cu nu
meroase exponate valoroase și co
lecții de etnografie, artă, istorie 
etc.

In Muzeul etnografic al Moldovei 
au intrat de curînd douâ noi colec
ții : una de ceramică și alta de ro- 
tărit din comuna Tansa, regiunea 
lași, puternic centru meșteșugăresc 
din Moldova. cunoscut Încă din 
secolul al XVIl-lea. La acestea se 
mai adaugă o frumoasă colecție de 
covoare din regiunile lași și Su
ceava printre care se remarcă o 
scoarță Împodobită cu modele 
geometrice și florale, premiată la 
o expoziție de industrie casnică 
din iași J/i anul 1923. (Scoarța a 
aparținut cunoscutului folclorist 
Simion Florea Marian).

la timp!
Raid prin regiunile

Moldovei
«

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prlm-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
Dragi lovarițî.
In numele întregului popor coreean ți al nottrn personal 

exprimăm dv., ți prin dv. întregului popor romîn, lincere mulțumiri 
pentru felicitările ți urările dv. călduroaae, tranimiie ea ocazia celei 
de-a 18-a aniversari a eliberării Coreei.

Poporul coreean conitată cu multă latilfacție ca relațiile de 
prietenie ți colaborare dintre țările noaitrc, bazate pe principiile 
înternaționaliimulni proletar, ie lărgesc cu fiecare «i ți este încre
dințat câ aceste relații ie vor întări ți dezvolta ți în viitor tot mai 
mult în lupta comună pentru triumfal cauzei păcii ți locialiamului. 

Vă dorim din toată inima dv. ți poporului frate romîn noi 
succese în lupta pentru accelerarea continuă a canatruirii socialis
mului îu țara dv., pentru aecuritatc în Balcani ți pentru o pace 
trainică în întreaga lume.

KIM IE SEN 
Președintele Comitetului 

Central al Partidului Muncii 
din Coreea 
Președintele 

Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene

ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene

ulcea intră dinlr-o 
dală în cimpui vi
zual, cum vii pe 
fluviu spre răsărit, 
obligînd Dunărea 
să se încovoaie ca 
un arc în coasta 

de beton a cheiului. Amplu, 
însorit, portul te îmbie să intri 
printre noile clădiri. O dată cu 
nenumtirații turiști și vizitatori 
cu care bulevardele și străzile 
Tulcei sînt tot mai obișnuite, 
ai cobori pe dală de pe vas în 
unghiul generos al falezei. A- 
mîni însă întîlnirea cu aceste 
priveliști citadine, atît de în
drăgite de pictori, și cobori cu 
Dunărea mai departe, spre Del
tă. Cu puțin înainte de a te 
apropia de oraș vâzuseși un 
braț rupîndu-se din fluviu, Chi
lia, iar acum, la puține mile 
după „dublarea" (cum spun na
vigatorii) Tulcei, Dunărea se 
împarte din nou.

O vei lua pe brațul de o se
veră geometrie al Salinei, a- 
dînc, animat de vase nenumă- 
rate, 
poate, pe sinuosul, galeșul bra! 
Siîntu Gheorghe, cel mai stră 
bătut în istorie de nave, („în- 
cepînd cu acel oaspe / ce din 
veac se pomenește / cu Dariu-a 
lui Istaspe', suit cu corăbii 
pînă la Isaccea), acum drum de 
rodnicie al navelor pescărești.

ca o magistrală ? Ori,

din secția debitare, principala 
consumatoare de laminate din 
uzină.

Fără excepție, toți partici
pant la discuție au remarcat 
—• ca principală cauză a de
pășirii normelor de consum 
la laminate — dimensiu
nile necorespunzătoare ale ta- 
Dleior livrate de Combinatul 
siderurgic Reșița, Uzinele „O- 
țelul Roșu“ și altele. Bunăoa
ră, pentru pereții laterali ai 
vagonului metalic, formatul 
optim — prin care se reali
zează un coeficient de utiliza
re superior — este de 1 500x 
1900 mm1. Uzinele „Oțelul Ro
șu" au livrat însă table cu ur
mătoarele dimensiuni: lOOOx |

1900, 1 000x2 000 și 1 000x2 100 
mm*. Ca urmare, pierderi
le marginale și prin < 
ating valori ridicate.
150 de vagoane acestea au în
sumat cantitatea de 14 580 kg. 
Conducerea uzinei a luat mă
sura bună de a dispune în
tocmirea unei noi schițe pen
tru debitarea acestor table. 
Dar și așa pierderile se ridică 
la 17,5 kg pe vagon.

In scopul utilizării la maxi
mum a laminatelor, uzina a 
cerut table de dimensiuni co
respunzătoare și de la C.S. Re
șița. Firește, nu totdeauna pot 
fi repartizate absolut toate 
formatele cerute. De multe ori, 
insă, lucrătorii din sectorul de 
livrări al C.S.R. nu respectă 
nici contractele, nici reparti-

erden- ■ 
capete I 

La I
1
I
I
I
I
I

tiile M.M.C.M. De pildă, la n 
contractul încheiat pentru tri- I 
mestrul III între întreprin- 

I-derea arădană și C.S. Re- 
din cantitatea necesară 

de tablă format 10x1 500x6 000

Ins. AKTHUR IOAN

(Continuare în pag. a IV-a)

I
I

I

I

muzeele ieșene
Printre noile lucrări de sculptură 

șl grafică cu care B-a Îmbogățit 
In ullimu] timp muzeul de artâ din 
lași, te numără și 7 tablouri din
tre cele mal valoroase ale pictoru
lui Ștefan Dimitrescu.

O atenție deosebită acordă în 
această perioadă muzeografii ieșeni 
pregătirilor In vederea deschiderii 
Casei memoriale „Emil Racovijfi* 
din Sorâneșlii Vasluiului, Pinii 
acum a fost achiziționată cea mai 
mare parte din mobilierul care a 
aparținut lui Emil Racoviță $1 un 
număr important de obiecte perso
nale ale marelui savant printre 
care aparatura științifică folosită 
de el In timpul expediției vasului 
..Belgica" la Polul Sud. In noul 
muzeu vor fi expuse de asemenea, 
ți un numâr mare de clișee pe 
sticlă cu aspecte de la Polul Sud, 
executate de savant.

Pentru fabricarea la un nivel tehnic superior, a noilor pompe de In
jecție pentru tractor U-650, Ia Uzina metalurgică din Sinaia, a fast pusă 
recent in exploatare o nouă bandă da montaj. Ea este proiectată ți cons
truită de un grup de ingineri și tehnicieni din grupa de mecanizare, mo
dernizare și automatizare din uzină. Fiecare pogt de lucru este prevăzut 
cu dispozitive și scule perfecționate, presa pneumohidraullce, chel pneu
matice, dispozitive de montaj și reglaj cars asigură un randament de 
două ori mai mare decit In cazul folosirii vechilor procedee de fabri
cație. Operațiile de manevrare o dispozitivelor sînt în mare parte auto
matizate. (Agerpres)

Concert simfonic ia
Marți seara, la Casa 

Universitarilor din 
Cluj, orchestra .gim/a- 
nică a Filarmonicii de 
stal din Cluj a prezen
tai sub bagheta dirl-

forului George Geor
gescu. artist al poporu
lui, un concert extra
ordinar cu concursul 
corului Filarmonicii de

Cluj
filat „George Eneseu* 
din București.

Programul a cuprins 
uvertura „Leonora* 
111 și Simfonia a IX-a 
de Beethoven.

Televiziunea în Banat
O data, cu intrarea în func

țiune experimental a stației 
de televiziune din Timișoara 
programele televiziunii noas
tre sînt urmărite cu mult in
teres de tot mai mulți oameni 
ai muncii din Banat. în cele 
15 zile care au trecut de la 
primul program recepționat și 
transmis de această stație, 
magazinele de specialitate ale

comerțului de stat din orașele 
Timișoara, Arad, Lugoj, Reșița 
și unitățile de desfacere ale 
cooperației sătești au vîndut 
peste 2 000 televizoare. De ase
menea, unele cluburi munci
torești și cămine culturale din 
regiune au fost înzestrate cu 
aparate de televiziune.

magazinele de specialitate (Agerpres)

■ școlile profeiionale 
aceste sile examenul ________ _
Icctiviști, au hotărît lă îmbrățișeze profesiuni agricole- Iată, 

în fotografie un aspect de la examenul de admitere ce ge desfă
șoară la Școala tehnică de horticultura a Grupului școlar agricol 
Dragomircști Vale din regiunea București.

Foto ! O. PLECAN

L fi tehnice agricole ie_ desfășoară în 
de admiterii. *Mii d$‘ ălfevi., JiF țfe' co-

Tulcea, rămasă în urma vasu
lui. e poarta de intrare în Del
tă De aici spre mare pătrunzi 
într-o fabuloasă, amplificată, 
Veneție vegetală.

Călătorii ce s-au aventurat 
cu decenii în urmă prin aceste 
locuri povesteau și scriau lu
cruri de necrezut despre fru
musețea lor nemaipomenită dar 
și despre mizeria, bolile, îna
poierea în care trăiau odinioară 
locuitorii Deltei. Cherhanagii

Pescarii de larg, duși de valu
rile furioase piereau ori rătă
ceau în nopți de groază pînă 
departe. Pentru a-i „alina' stă- 
pînii de altă dată ai Deltei um- 
pluseră așezările de cîrciumi, 
unde muncitorii apelor își lă
sau puținele cîștiguri. Aceeași 
era situația și în Sulina ori Tul- 
cea. In acest din urmă oraș, 
cu străzi înguste, străjuite de 
case dărăpănate, cu o arhitec
tură otomană, plin de dughene

între care prețioșii sturioni — 
este sluiul, cea mai compactă 
formațiune stuiicolă de pe glob. 
In baza hotăririi Congresului al 
11-lea al P.M.R. din decembrie 
1955, a început valorificarea și 
exploatarea rațională a acestor 
neîntrerupte păduri clătinate 
de vînt. Au apărut noi locali
tăți, legate de această nouă in
dustrie, ca Maliucul, Rusca, 
Șontea, Păpădia. Maliucul a 
devenit un orășel modern, în

TE RJTORLI LI L
lipsiți de scrupule și tot felul 
de afaceriști cumpărau pe ni
mica toată argintul scos din 
adîncul apelor timp de săptă- 
mini de „polulainici". Malaria 
intra în case și de pasul ei te
ribil oamenii tremurau ca stu
ful în viscol. Bătrînii își amin
tesc cum pentru o injecție se 
suiau în lotcă (de cele mai 
multe ori împrumutată de la 
bogătași) și vîsleau în susui 
Dunării zile în șir pînă la oraș.

și tarabe, existau în ajunui ej. 
berării patriei, peste 200 de 
circiumi și un singur, jalnic, 
cinematograf. In plin centrul 
orașului era oborul de vite (as
tăzi pe același spațiu s a con
struit un parc, teatru de vară).

Știinfa arată că Delta Dunării 
este cea mai țintiră formație 
geologică de pe teritoriul țării.

Cea mai mare comoară din 
Deltă, alături de cea din ape — 
nenumăratele neamuri de pești

plină dezvoltare, în inima Del
tei, adăpostind o stațiune ex
perimentală stuiicolă, adevărat 
stat major al marilor campanii 
de recoltare, alături de între
prinderile de la Pardina, Sulina, 
Șontea și Rusca și o întreprin
dere de reparare a utilaje
lor stuiicole la Tulcea. Au 
iosi tăiați peste 80 km de ca
nale pentru reîmprospătarea a- 
pelor din bălți. S-au construit 
50 km de diguri și 30 ha de

platforme depozit. Se recoltea
ză an de an nenumărate tone 
de stuf care iau calea marelui 
combinat de lingă Brăila și a 
fabricii de dolomit din Tulcea.

Pe locul vechilor incendii — 
căci anual stufăriilor li se dădea 
foc pentru regenerare — îna
intează acum coloanele de ex
ploatare mecanizată. Anul tre
cut 35 de asemenea coloane au 
pătruns în adîncul Deltei. Mii
lor de muncitori ai Trustului li 
se asigură condiții tot mai bune 
de muncă și viață. Fiecare co
loană are o cantină și este în
zestrată cu 1—2 vase-dormitor 
(comode, iluminate electric, 
bine încălzite). Pe vase sînt 
amenajate săli de lectură (apa
rate de radio, jocuri de șah, 
cărți și reviste). In unele locuri 
s-au instalat televizoare, iar nu
mărul cărților crește mereu : 
peste 3 100 cărți noi în 1962.

Altul este și traiul pescari
lor Deltei. Întreprinderi piscico
le moderne, cu utilaj de pescuit 
și conservat din cele mai noi 
au apărut în locul cherhanale
lor mizere de altădată, lti 
Tulcea, Sulina, Sfînlu Gheor- 
ghe. Vase de pescuit (multe 
fabricate de Șantierul Naval 
Tulcea), rapide, duc în larg

ILIE CONSTANTIN
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Intern în pragul toamnei. Anotimpul 
în care In agricultură se fac unele bî- 

I II lanțuri, cînd se văd mai bine străduia-
i jele bunilor gospodari ca să-și asigure 
I pentru iarnă tot ce e necesar. Una din 

>rrnV/! 11 grijile de căpetenie ale gospodăriilor 
colective este acum terminarea con

strucțiilor zootehnice, deci asigurarea adăpostu
rilor corespunzătoare pentru electivele sporite 
de animale.

Am vrut sa culegem cit mai multe aspecte pri
vind munca din aceste zile a colectiviștilor Ia 
construcțiile zootehnice și de aceea am pornit 
intr-o călătorie de-a lungul Moldovei. Am po
posit în multe gospodării colective din regiunile 
Galați, Bacău, lași, Suceava și iată că acum, la 
întoarcere, avem în față numeroase imagini, si
tuații și concluzii. Ne-a interesat în mod deose
bit ritmul de construcție, organizarea muncii, 
gospodărirea materialelor, folosirea largă a re
surselor locale în scopul reducerii prețului de 
cost al construcțiilor, contribuția pe care o aduc 
tinerii colectiviști pentru ca aceste construcții sd 
ile trainice, ieftine și terminate cit mai curînd.

rimul popas: 
G.A.C. Indepen
dența, raionul Ga
lați. Zi frumoasă 
de august. La mar
ginea comunei, 
unde se înalță

noile construcții zootehnice e 
zor mare. Sute de colectiviști 
sînt mobilizați pe șantier. Din 
capul locului ai impresia unei 
munci bine organizate. Mește
rii execută ultimele lucrări la 
acoperișuri și montează feres
trele, ușile. Colectiviștii, mobi
lizați să-i ajute, eă intensifice 
ritmul construcției, împărțiți 
în echipe, după categoria lu
crărilor, muncesc cu însufle
țire sub supravegherea și în
drumarea meșterilor...

— Sin tem pe terminate, ne 
•pune tov. Gh. Croitoru, pre
ședintele gospodăriei. Am scă
pat de-o grijă...

Buna organizare a muncii, 
mobilizarea unui număr de

250—300 de colectiviști în zi
lele cînd nu erau solicitați la 
lucru în cîmp, repartizarea ju
dicioasă a forțelor la diferite 
lucrări și acțiuni, procurarea 
din timp a tuturor materiale
lor au determinat desfășurarea 
ritmică a lucrărilor și, ca ur
mare, terminarea lor înainte 
de termenul planificat. Colec-

prăvite, cu totu], înainte de 
23 August. Au mai construit 
2 puiernițe cu o capacitate to
tală de 8000 pui și au terminat 
o hală pentru păsări începută 
anul trecut. Acest succes a 
fost hotărit și de faptul că 
marea majoritate a materiale
lor de construcție au foat pro
curate din resurse locale. N-au*

prietatea gospodăriei. Efectul 
economic? S-a redus prețul de 
cost la jumătate. Cu banii eco
nomisiți sporesc numărul ani
malelor. La sfîrșitul anului vor 
ajunge la 1000 taurine, din 
care flOO vaci cu lapte, 1100 de 
porci și 4600 de oi.

Organizația U.T.M. i-a mo
bilizat pe cei aproape 400 de

tinerii au fost prezenți șl 
la efectuarea lucrărilor de 
zidărie, la săpatul fundațiilor 
și la turnarea betonului. între 
organizațiile de bază U.T.M. 
din brigăzi era o adevărată în
trecere, care să mobilizeze mai 
mulți tineri la lucru pe șantie
rul construcțiilor zootehnice.

O experiență la fel de valo-

1111111 PORNEȘTE III IA BUNA IMABIBE
ttviștii din comuna Indepen
dența au avut de construit a- 
nul acesta 2 grajduri pentru 
vite mari, unul cu o capacitate 
de 200 de capete, altul pentru 
o sută de capete. Conform pre
vederilor planului, ele trebu
iau date în folosință pînă * la 
1 septembrie. Dar au fost is-

așteptat cărămizi, lemne prin 
repartiție. S-au pus pe treabă 
și au confecționat 200.000 bu
căți chirpici, au tăiat din pă
durea comunei și au pregătit 
160 m.c. de materiale pentru 
căpriori, au recoltat 6000 de 
maldăre de stuf pentru acope
rit, din balta Schinoasa, pro-

utemiști ca și pe ceilalți tineri 
la o «erie de acțiuni patriotice. 
Iar ei au participat pînă la 
unul. Tinerii au cărat 16 va
goane de lut, 12 000 kg de paie, 
material lemnos. Peste 100 de 
atelaje care «înt conduse de 
tineri au participat în cîteva 
duminici la aceste acțiuni. Dar

roasă am întâlnit și la gospo
dăriile colective „7 Noiembrie" 
din Movila Miresii și „Zorile 
socialismului*' din Măicănești, 
amîndouă din raionul Brăila. 
Șl aici s-a acordat multă aten
ție grăbirii ritmului construc
țiilor zootehnice, folosirii pe 
scară largă a resurselor locale.

CONSTBUCTIILf ZODTtHNICf 
TLRMINATT LA TIMP Z
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Colectiviștii din Movila Mire
sii au construit în plus 2 sai
vane numai din resurse locale, 
care-i costă sub 10 000 de lei 
fiecare. Cei din Măicănești au 
terminat și ei construcțiile 
zootehnice; un grajd pentru 
100 de bovine. 2 complexe 
pentru porci, o puiernlță tip 
incubator și încă una pentru 
crescut pui. A fost nevoie de 
un număr mai mare de meș
teri. Organizația U.T.M. a re
comandat consiliului de con
ducere 5 tineri. Aceștia au de
prins repede meseria de con
structori dînd rezultate bune. 
Nu același lucru se poate 
spune despre tineri! din brigă
zile de cîmp. Aceștia au parti
cipat în număr destul de mic 
la lucrările necesitate de con
strucțiile zootehnice. Deși era 
nevoie să acționeze mai 
prompt în această direcție, or
ganizația de bază U.T.M. n-a 
inițiat nici o acțiune concretă.

O situație nesatisfăcătoare 
am întîlnit la G.A.C. „Tracto
rul" din Nănești, raionul Ga
lați. Aici, multe din construc
țiile planificate (un complex 
porcin, o puiemiță pentru 2500 
de pui), se aflau la fundație, 
iar* grajdurile (rămase neter- 
minate de anul trecut) nici 
pînă la ora actuală n-au foat 
terminate ; motivul invocat 
că , n-a existat material lem
nos, nu este întemeiat. Mate
rialul lemnos se folosește la 
acoperiș. Atunci de ce nu s-au 
înălțat măcar zidurile pînă 
■cum? Cauzele rămânerii în

La GAG. Cotnari. raionul Hl.'ltiv 
:y ehmce s'nl inc6 In taia de
* f*>M Inrcp’.-le <•

Pentru acoperișuri

materiale ieftine

M CARANF/L

ar 
de

aceas-
grajd,

Mii flăcio. te-ai rătaril 
faci treabă ?

Desene

I
I

I 

I 

I

I

I

a Miroslăvești, în raionul Paș- 
I câni, într-o zi însorită, am găsit 
1 în incinta sectorului zootehnic o 
animație de șantier. Zeci de oa
meni trebăluiau. Două grajduri, 
deodată, se apropiau de ultimele 
lucrări.
de vorbă cu președintele gospo- 

cu tova-
Am stat 

dfiriei, tovarășul Sandu Costache, 
rășul Nicolae Cojocaru, brigadierul zootehnic, 
care e și secretarul comitetului U.T.M.

Multe din lucrurile pe care le-am aflat aici 
constituie o experiență bună pentru alte gos
podării colective, mai ales pentru chibzuință 
cu care au fost rezolvate o mulțime din ce
rințele construcțiilor.

— Anul trecut — ne spune președintele — 
poate și pentru ca a fost anul de început pen
tru noi — ani cam intîrziat construcțiile. De 
asta am luat-o acum mai din timp. Vom ter
mina la vreme tot ce avem de construit : două 
grajduri, un saivan, o crescătorie de păsări. 
Grajdurile, le vedeți, în cîteva zile gata, le-am 
isprăvit. 40 de meșteri colectiviști lucrează pe 
întrecut. Anul trecut am avut puțini și de asta 
am calificat mulți tineri ; 13 tineri au devenit 
astfel meșteri constructori.

— Și ce alte acțiuni au întreprins tinerii ea 
să terminați mai repede construcțiile ? — am 
întrebat.

Ne răspunde Nicolae Cojocaru — secretarul 
comitetului U TJtf- :

— Avem 580 de utembti : nici n-a fost ne
voie să-i chemăm pe toțL Cînd am avut ne
voie de munci necalificate, am chemat dți 
tineri au trebuit și el voluntar, au \*emt și-au 
muncit cu tragere de inimă. Cu ei am trans
portat materialele, am săpat și-am nivelat pă
ru în tul ; mulți dintre ei au lucrat la confecțio
na tul celor 52 000 de chirpici.

— Cum ați asigurat materialele de con
strucție ?

— Ca să spunem drept — ne răspunde pre
ședintele, n-am așteptat nici un fel de repar
tiții. Am socotit Că putem să procurăm șt să 
facem noi tot ce r.? trebuie. Si începem cu 
lemnul. Saicimi și plopi avem p-aici destui. 
Așa am făcut rost de cea mai mare parte a 
materialului lemnos. Pentru seîndurâ. ne-am 
dus ia munte și prin schimb de produse am 
procurat lemnul de care aveam nevoie de la 
gospodăriile colective care aveau finețe împă
durite și gatere. Pentru acoperiș ne-a venit o 
idee bună și-am pus-o in aplicare imediat. Să 
facem aici Ia noi niște plăci din ciment și

nirip. armate cu sîrmâ. 8 băieți tineri și-au 
confecționat tipare din scinduri și s-au apu
cat de lucru. Am luat probe și le-am trimis 
la lași, la laborator. Ne-a venit răspunsul 
ci-a bune.

— Și avantajul ?
A fost chemat contabilul gospodăriei șl el 

ne-a flcut niște calcule : greutatea acestor 
plăci, pe metru pătrat e cu 6 kg mai mică 
decit a țiglei, iar prețul de cost cu 5,30 lei mai 
■căzui Durabilitatea — aceeași.

— Cei 8 băieți au confecționat pînă acum 
12 000 de bucăți — continua președintele — 
ceea ce înseamnă 930 de metri pătrați. Cu 
plăcile acestea am rezolvat problema acope
rișului la toate construcțiile noastre. La fel șî 
cu zidăria : cărămida ne-ar fi costat mult. In 
loc de 45 000 de cărămizi Ia an grajd, noi fo
losim 11 250 de chirpici. O economie de peste 
20 000 de Iei numai la acest material de con
strucție.

în totaL economiile făclie au scăzut pre
țul de cost al grajdurilor de la 560 de lei pe 
cap de animal, la 417 lei.

Aceasta exphei ți de ce venit aici In 
schimb de exper^î* eolecî.-isti din multe 
gospodării colective ale rec TnaU ÎJML

►

— Dopa cum veri, grajdurile îa ca fi făcute. Lemnul e in pădure, 
piatra e lingă noi, ața că nu-i nici o grăbi...

n raionul Bîrlad. întîi ne-a 
spus cîteva lucruri tovarăful 
Aurelian Havreliuc — președin
tele Consiliului agricol raional. 

„Avem în raion de construit 
16 grajduri, 5 maternități ți 
23 de îtigrășătorii peniru por

cine, 22 cote(e de păsări, 15 saivane pentru 
oi. După situația pe luna iulie, terminată 
complet nu e nici una diu aceste conatrucții. 
Totuși majoritatea construcțiilor sînt cu zi
dăria ridicată ; unele, puține, ce-i drept, au 
fi învelișul terminat. Sînt gospodării de la 
care așteptăm de la o zi la alta aă ne anun
țe ca „am terminat de construit** : Răngefti, 
Untești, Puești, Pogonețli, Perieni, Dragalina, 
Corodești. Acestea sînt cele care s-au orien
tat din timp spre folosirea resurselor pro
prii, care au pus mina ți-au procurat, piatra, 
lemn, nisip, atuf și alte materiale din ceea 
ce aveau la îndemină. La Corodești. de pildă, 
colectiviștii an cărat piatră din deal, nisip 
din vadurile apelor, au clădit cu mortar, cu 
lemn din resurse proprii fi iată că acum 
sînt aproape gata cu toate construcțiile fi 
au construit încă mai mult dccît și-au pla
nificat. La fel la Blăgești- Nn Itiu inii ce

n traseu prin re
giunea Suceava 
ne-a prilejuit să 
poposim In cileva 
gospodărit colec
tive din raioanele 
Fălticeni, Darohoi,

Botoșani. Vă relatăm situațiile 
găsite în fiecare gospodărie. 
La G.A.C. Preoțești, raionul 
Fâlticeni, colectiviștii au multe 
obiective de construit anul 
acesta. E firesc, pentru că gos
podăria e abia la început. Ei 
și-au planificat sâ ridice 4 
grajduri a cite 100 de capete. 
Trei din ele sînt aproape ter
minate iar altul e la acoperiș. 
Sînt aproape gata și cele două 
locuințe peniru îngrijitori. 
Pentru grajdul care nu are 
încă acoperiș se cautâ o posi
bilitate de procurare a plăcilor 
de azbociment. Au lost trimiși, 
pentru asta, oameni la fabrica 
de azbociment Bicaz, și-n alte

justificare au «i ce mai afteaptă colectivii «ii 
din Bogdinița-Mireni, Gonești. GăgețiL La 
Bogdăni(a-Mircni pînă acum a foal turnată 
fundația unei ingrățălerii do porci- Dar 
mai au fi alte conatrucții de ridicat fi ai«î 
nu i-iu apucat de ele. Motive nu au. Noi 
ne vom ocupa îndeaproape de ei |i-i vem 
ajuta".

Situații inegale 
în raionul Bîrlad

Situația pe care am intîlnit-a ■crjiad îa 
două goipodirii colective ale raicaalai Bir- 
lad confirmi cele apuae de torarițul Tre
ime.

La EPLRENI. Obiectivele începute au-« 
gata ji înci mai e de lucra la ele, deși uncie 
materiale an foat proeorate. Prin contribu
ția tinerilar a-au procurat voluntar 10 metri 
cobi de leanu, a-au transportat 50 d« car* ca

lut- Acțrauile aeeatea bone 
tînuate acum de «rganixații 
prin Mobiltiarea cit nai naltor tineri 
cririîe prupnu-aiae de conatructie cari 
ajute pe mefteri ai urgenteze ritmul.

La DRAGALLNA. O experîenfl huni care 
poale fatali |i altor goapodăriî colective din 
raion, in ce priveate foloairea retortelor lo
cale fi a forțelor de munci- Zidăria e*te fă
cută aici din furci de lemn |i din pimlnt ; 
acoperișul maternităților de scroafe, din 
a tuf.

I*am gătit pa aaaaeni lucrînd. O împăr
țire judiciaati a forțelor de manei. foloaind 
pentra conalrneții auai multe brațe de muncă 
in silele în care pe cîmp aim de făcut mai 
puține Intrări, in ața fel incit la începerea 
recoltării porumbului ti nn mai fie nevoie 
de brațe de muncă fi pentra conatrucții. Ti
nerii, in apecial conductorii de atelaje, Jucrau 
la tranapartul nisipului, al pietrei, al "tu
fului.

In general inia. Comitetul raional U.T.M.- 
Bîriad trebuie aă ae simtă dator cu multe 
acțiuni pe care ■ ■ le-a făcut fi care ae cer 
măcar acum întreprinse pentra mobilizarea 
forțelor tineretului la grăbirea ritmului con
strucțiilor aootehnice.

îevdrar țari tier de 
construct»». Met
ter! Uuexi ri 
vlrstnicl muncesc 
repede fi cu In- 
demlnare pentru 
ca peste cîteva 
zile grajdurile 
sd-și ponta primi 

..locatarii".

De ce nu invățafi de la vecinii
ospodăria colecti
vă din Moțca, ra
ionul Pașcani, e 
rămasă în urmă cu 
construcțiile zoo
tehnice. Din obiec
tivele propuse

pentru anul acesta, doar graj
dul pentru 100 capete vite 
mari era la acoperiș. Celălalt 
grajd și maternitatea pentru 
scroafe erau la faza de înce
put : se executau lucrările la 
fundații. Și situația aceasta 
era la mijlocul lunii august. 
Septembrie, luna cînd toate 
construcțiile zootehnice tre
buie să fie date în folosința, 
a sosit. Dar septembrie vine cu 
muncile de toamnă: recoltatul 
porumbului, insilozări, arături, 
insămînțări. Deci, un mare nu
măr de brațe de muncă vor fi 
mobilizate la lucrările 
cîmp. Era necesar, deci, 
în luna august și chiar
perioada actuală să fie mobili-

din
ca 
in

zate toate forțele disponibila 
la grăbirea lucrărilor de con
strucție. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit, probleme mai gre
le, ca cea a procurării mate
rialelor necesare, au fost re
zolvate gospodărește, cu chib
zuință. Așa, de pildă, toți chir
pici! — 20 000 bucăți au fost 
confecționați de colectiviști. 
Balastul, nisipul au fost scoa
se din albia rîului Moldova. 
Lemnul a fost procurat din 
raionul Piatra Neamț prin 
schimb cu gospodăriile colec
tive de acolo. Au adus cu au
tocamioanele I.R.T.A. 120 m.c. 
de material lemnos pe care 
l-au prelucrat, în gospodărie, 
manual, valorificîndu-l, după 
necesități, la maximum.

Dar colectiviștii din Moțca, 
nu sînt consecvenți în a găsi 
cele mai lesnicioase și mai e- 
conomtce căi în rezolvarea u- 
nor probleme legate de urgen
tarea construcțiilor zootehnice 
și realizarea lor la un preț d«

cost cit mai redus. Un 
piu este concludent în 
tă privință. Cu primul 
s-au oprit la acoperiș. Așteap
tă să procure tablă neagră prin 
repartiție. Dar pentru acope
riș se găsesc destule soluții 
mai economice. La 5 km. dis
tanță, pe șosea de asfalt, se 
află G.A.C. Miroslăvești, care 
are o experiența valoroasă in 
acest sens. Colectiviștii din Mi- 
roslăvești și-au confecționat ei 
singuri, din resurse proprii, 
plăci de ciment și nisip pentru 
toate cele 5 construcții zoo
tehnice, redlizînd, după cum 
am văzut, economii foarte 
mari: 5,3 lei la metru patrat 
de acoperiș. Oare experiența 
lor nu le era la îndemină? 
Trebuiau trimiși cîțiva colec
tiviști să învețe cum se con
fecționează aceste plăci. Aju
torul vecinilor trebuie cerut.

urma sînt altele: lipsă de pre
ocupare și Inițiativă în procu
rarea materialelor necesare pe 
plan local, precum și o slabă 
organizare a muncii construc
torilor șl moibiliaara a celor
lalți în ajutorul meșterilor.

----- --------

Inițiativa 
înseamnă 

economie
ospodăria colecti
vă din comuna 
Gloduri, raionul 
Bacău, a tânără. 
Dar de-acum se 
văd semnele unei 
puternic.- dezvol

tări. Inginerul agroflom, tînă- 
rul .Vasila Lesnic, ne-a rela
tat R

— Avem în plan să ridicăm 
anul acesta 5 construcții zoo
tehnice: un grajd pentru 100 
de bovine, o maternitate pen
tru scroafe, 2 îngrășătorii de 
porci și un saivan pentru oi.

— Care-i stadiul lucrărilor ? 
—• Avem terminate trei din 

aceste obiective, ne răspunde 
inginerul agronom. Ne-am 
grăbit mai întîi cu maternita
tea. N-aveam unde adăposti 
scroafele. Apoi am ridicat 
grajdul și saivanul. îs gata si 
acestea. Le-am luat pe rind. 
Nu le-am început pe toate 
deodată, ca să răminem cu ele 
neisprăvite. Ce-i drept, n-am 
avut toate materialele procu
rate de la bun început. Am fă
cut rost de ele pe parcurs.

— Și cum ați procurat ace
ste materiale ?

— Ne-am uitat de jur îm
prejur. Și am descoperit des
tule resurse. Din pădurile co
munale am tăiat peste 100 m.c. 
de material lemnos. La mater
nitate am folosit lemn din de
frișarea unor tufărișuri. Nu 
ne-a costat nimic. Am econo
misit la tot lemnul 22 000 lei. 
Piatra am scos-o din Vadul 
Bistriței. In lpc de cărămizi 
am folosit chirpici! confecțio
nați de noi. Așa că la zidărie 
am mat economisit vreo 28 000 
lei. Grajdul, pînă la acoperiș 
nu ne-a costat decît 11 600 lei, 
plus manopera.

— Ce faceți cu restul cons
trucțiilor ?

— In planul nostru au in
tervenit unele modificări. Am 
mai avea de construit 2 în
grășătorii de cite 100 capete 
porci fiecare. O să construim 
una singură pentru 300 porci. 
Dar mai țîrziu. Materialul 
procurat în acest scop l-am 
folosit la construirea unei ma
gazii pentru 30 de vagoane de 
cereale; aveam nevoie pentru 
grîu. Lateral, am făcut 2 pătu- 
le pentru porumb. In curînd 
recoltăm porumbul. Cum s-ar 
spune, două case sub același 
acoperiș. Deocamdată cu în- 
grășătoria pentru porci am re- 
zolvat-o altfel. Am improvi
zat-o dintr-o puierniță, iar 
pentru pui am amenajat o casă 
veche, nefolosită.

TIMPUL NU AȘTEAPTĂ!
părți. Dar pînă acum nu sa 
procurat nimic.

O situație aproape identică 
am găsit la G.Ă.C. Hlrtop, din 
aceiași raion. Și aici cele trei 
construcții planiticate sînt 
avansate deoarece colectiviștii 
și-au procurat lemnu' necesar, 
piatra, nisipul, pe pian local. 
Jnsă n-au cu ce sd ie acopere.

La G.A.C. din comuna Valea 
Glodului alta este situația. Aici 
toate cele 3 grajduri, a cite 
60 de capete fiecare, sînt ter
minale și două dintre ele deja 
acoperite. „Construcțiile slnt 
trainice, ca să dureze o sulâ 
de ani — cum apunea preșe
dintele Gh, Dănilă — pentru 
câ sini zidite din piatra scoa
să din cariera gospodăriei anu
me deschisa. Și colectiviștii de 
aici intenționaseră initial sd le 
acopere cu plăci de azboci
ment, dar cînd au văzul că nu 
pot sâ le procure intr-un timp

scurt și ca să nu aștepte cu 
construcțiile neacoperite s-au 
orientat altfel șj după cum 
era de așteptat, au găsii alte 
posibilități. Le-au acoperit cu 
carton gudronat. Pentru că 
s-au grăbit și-au terminat con
strucțiile zootehnice planificate 
înainte de termen, datorită 
bunei organizări a muncii și 
gâsirii unor căi lesnicioase și 
economice de procuiare a 
materialelor de construcție (din 
resurse locale), s-au gîndit, ca 
oameni gospodari ce sînt, să 
mai construiască anul acesta 
un saivan pentru oi și două lo
cuințe pentru îngrijitorii de 
animale. S-au și apucat de lu
cru.

Pornind încă de la începutul 
primăverii la procurarea ma
terialelor : piatră pentru zidă
rie din cariera proprie, nisip 
și balast de la Șiret, o parte 
din lemn din pădurile apro

piate și folosind cit mai judi
cios forțele în perioada cînd 
muncile din cîmp nu solicitau 
brațe de muncă prea multe, 
colectiviștii din Zvoriștea, ra
ionul Dorohoi, au terminat a- 
proape în întregime toate cons
trucțiile zootehnice : 2 graj
duri, o puierniță și o materni
tate. Dacă ritmul construcțiilor 
n-a încetinit, se datorește și 
faptului că tinerii colectiviști 
au fost mereu prezenți la dife
rite acțiuni patriotice pe șan
tierele de construcție. Ei au 
participat la transportul unor 
materiale, fetele au văruit toa
te construcțiile noi, iar băieții 
au săpat șanțurile pentru cana
lizări.

Nu același lucru se poate 
spune despre tinerii colectiviști 
din gospodăria colectivă ve
cină, din comuna Vîrful

Cimpului. Organizația U.T.M, 
de-aici n-a mobilizat tinerii la 
lucru pe șantierele construc
țiilor zootehnice decit intr-un 
număr mic. Din această cauză, 
și din lipsa de preocupare a 
consiliului de conducere pentru 
procurarea din vreme a mate
rialelor prin valorificarea unor 
resurse locale, construcțiile sînt 
mult rămase în urmă. La fel 
stau lucrurile și la G A.C. ,,Uni- 
rea* din Bucecea, raionul Boto
șani. La unui din grajduri și la 
puiernifO colectiviștii de aici 
nici nu s-au apucat de lucru.

Toate aceste aspecte pe cate 
le-am întîlnit în gospodăriile 
colective vizitate din regiunea 
Suceava, trebuie puse în legă
tură cu situația pe regiune a 
construcțiilor zootehnice. In 
ziua de fi august situafia era

aceasta : din 1983 de obiective 
zootehnice planificate ts38 erau 
neîncepute, terminate complet 
abia 321, restul ailîndu-se în 
construcție. Exista deci o seri
oasă rămînere în urmă. După 
cum am văzul, unii așteaptă 
azbociment, alții repartiții pen
tru material lemnos; dar cei 
care-și dau seama de importan
ța terminării la timp a cons
trucțiilor zootehnice au găsii 
soluții și resurse locale sufi
ciente ca să poală termina re
pede ce au avut de construit. 
N-au nici un motiv nici organi
zațiile U.T.M. din gospodăriile 
colective să aștepte. Tinerii co
lectiviști trebuie să pună mina 
și sâ ajute gospodăriile la pro
curarea materialelor necesare 
și, în general, la grăbirea rit
mului construcțiilor.

■rnim

recînd prin multe gospodării colective din 
cele patru regiuni &le Moldovei am cules 
șî am redat în acest raid aspecte diverse pri
vind munca pentru terminarea grabnică a 
construcțiilor zootehnice.

In general atenția colectiviștilor este în
dreptată spre mobilizarea unor forțe sporite

de lucru și găsirea unor soluții practice pentru termina
rea la timp a lucrărilor de construcții. Am întîlnit în 
multe gospodării o experiență bună, folositoare și altora, 
pe care ne-am străduit s o înfățișăm.

Ceea ce vrem să subliniem acum în încheiere sînt cîte
va lucruri în legătură cu contribuția tinerilor colectiviști 
la grăbirea ritmului la construcțiile zootehnice. Organi
zațiile U.T.M. au datoria să mobilizeze, în această peri
oadă, un număr cit mai mare de tineri Ia diferitele ac
țiuni întreprinse de gospodăriile colective pentru procu
rarea materialelor de construcție. Tinerii colectiviști pot 
participa, sub îndrumarea meșterilor, la diferite lucrări 
pe șantierele acestor construcții : ei pot lua parte la 
efectuarea lucrărilor de fundații, zidărie și acoperire. Insă 
un ajutor prețios tinerii îl pot da construcțiilor partici
pând la procurarea, transportul, colectarea și pregătirea 
materialelor de construcție : cărămizi, chirpici sau piatră 
pentru zidărie, stuf, paie sau plăci pentru acoperișuri și 
materialul lemnos necesar.

Apoi sînt o seamă de lucrări legate de finisajul con
strucțiilor pe care tinerii le pot face : executarea săpătu
rilor pentru canalizări, lipitul și văruitul etc. Un volum 
important din aceste lucrări poate fi executat prin con
tribuția voluntară a tinerilor colectiviști.

Am făcut aceste recomandări mai ales pentru acele or
ganizații U.T.M. care au manifestat scăderi în aceste ac
tivități, in special în regiunile în care e mai mult de 
lucru pentru Îndeplinirea sarcinilor planificate privind 
construcțiile zootehnice.

M. CARANFIL — V. CABULEA



Un început bun
la Iași
închi-

| u de mult 
a avut loc

I derea cursului de 
| vară de pregătire

I Hi a PT°MWidiștiloT, 
million,.[ I organizat de comi

tetul regional al 
U.T.M. înainte de a se întoar
ce acasă, propagandiștii și-au 
exprimat satisfacția. pentru 
cunoștințele și experiența do- 
bîndită.

A conduce un cerc de În
vățămînt politic e o sarcină de 
răspundere. Ca să-i ajuți pe 
tineri să-și însușească învăță
tura marxist-leninistă, să cu
noască și să aplice politica par
tidului nostru, să-și formeze 
convingeri ferme, ți se cere o 
buna pregătire politică și ideo
logică, priceperea de a explica 
pe înțelesul tinerilor, convin
gător, politica partidului nos
tru, sarcinile ce revin U.T.M-, 
de a trage învățăminte pen
tru activitatea practică a fie
cărui utemist și tînăr.

In acest sens cursul de vară, 
organizat la Iași, a dat propa
gandiștilor un prețios ajutor. 
Cursul a fost axat pe studierea 
și cunoașterea politicii parti
dului nostru, tn special a sar
cinilor de dezvoltare continuă 
a agriculturii, marea majori
tate a propagandiștilor fiind 
de la sate.

în lecțiile „Politica P.M.R. 
de dezvoltare continuă a agri
culturii socialiste, de creștere 
necontenită a producției ve
getale și animale", „Unele pro
bleme actuale ale dezvoltării 
Industriei și agriculturii în re
giunea Iași și sarcinile ce re
vin organizațiilor U.T.M", 
„Gospodăria agricolă colecti
vă-, „Planificarea muncii tn 
G.A.C *, „Dezvoltarea proprie
tății obștești — principala cala 
de ridicare a bunăstării mate
riale și culturale a colectiviști
lor". „Sarcinile organizațiilor 
U.T.M. În mobilizarea tinere
tului ta creșterea produc
ției vegetale și animale*, 
ținute de activiști cu munci 
de răspundere în aparatul 
de partid si de stat, au fost 
date ample explicații asupra o- 
biectivelor stabilite de partid 
pentru dezvoltarea agriculturii 
socialiste, a problemelor spe
cifice agriculturii regiunii Iași, 
au fost dezbătute pe larg sar
cinile ce revin organizațiilor 
U.T.M. de la sate. Aceste ex
puneri au oferit propagandiști
lor un tablou amnlu al înflo
ririi agriculturii noastre, al 
căilor ei de dezvoltare, i-au 
înarmat cu înțelegerea celor 
mai de seamă probleme econo
mice ale agriculturii, a proble
melor ce se ridică în activita
tea politică educativă a U.T.M. 
la sate.

Cu mult interes au primit 
propagandiștii și ciclul de ex
puneri consacrate formării și 
dezvoltării conștiinței socialis
te a tineretului. în cadrul a- 
cestora au fost discutate sar
cinile U.T.M. și mijloacele de 
înfăptuire a acestora, în culti
varea dragostei pentru gospo
dăria colectivă, pentru muncii 
și avutul obștesc, pentru fie
care muncă utila gospodăriei 
colective, în educarea patria-

tică și internaționaliștii, în for
marea deprinderilor de com
portare civilizată a tinerilor în 
timpul producției, în familie 
și societate, popularizîndu-se 
experiența valoroasă dobîndită 
de organizațiile U.T.M. din re
giune. Așa cum au declarat 
propagandiștii, utilitatea aces
tor expuneri a constat in înar
marea lor cu o seamă de cu
noștințe de bază ale muncii 
educative, cu înțelegerea mai 
aprofundată a obiectivelor și 
a metodelor muncii de educa
re politică, ideologică, morală, 
cu învățăminte prețioase din 
experiența organizațiilor frun
tașe.

Atît In lecții și, mai alei, în 
discuțiile din seminarii, s-a a- 
cordat atenție înțelegerii cit 
mai clare a situației, a fenome
nelor care au loc în fiecare v- 
nitate agricolă socialistă, țri, tn 
funcție de aceasta, a sarcinilor 
actuale, concrete ce revin or
ganizațiilor U.T.M. și de care 
trebuit să țină seama fieca
re propagandist. In acest sens,

însemnări 
de la cursul de vară 
de pregătire a pro

pagandiștilor din 
regiunea Iași

Cn discuții, problemele mobili
zării tineretului la creșterea 
producției agricole au fost tra
tate in raport cu cerințele pe 
care le pune fiecare cultură — 
cereale, plante tehnice, pomi
cultura, viticultura — precum 
și creșterea animalelor pentru 
a putea stabili cum poate fi or
ganizată mai bine participarea 
tineretului, cum se poate orga
niza mai bine calificarea sa, 
care sînt principalele probleme 
ale muncii politico-ideologice. 
Deosebit de utile au fost rela
tările unor propagandiști din 
raioanele Bîrlad, Huși, Pașcani 
care, împărtășind din experi
ența organizațiilor respective, 
au vorbit pe larg despre modul 
în care organizațiile U.T.M. ti 
pregătesc și îi mobilizează pe 
tineri să lucreze în principale
le sectoare de producție.

Consfătuirea metodică, în 
care s-a realizat un valoros 
schimb de experiență privind 
pregătirea expunerea unei 
lecții, urmărirea studiului 
cursanților, folosirea celor mai 
adecvate metode pentru fixa
rea cunoștințelor etc, a fost 
folositoare mai ales pentru 
propagandiștii care vor con
duce anul acesta prima oară 
cercuri de învățămînt politic.

In cadrul consfătuirii, secre
tarul cu problemele de propa
gandă al comitetului regional 
U.T.M. a susținut o expunere 
despre rolul propagandiitului 
in organizarea șt desfășurarea 
activității cercului, în asigu
rarea conținutului și efica
cității învățămîntului politic 
U.T.M. Apoi, în seminarii 
constituite pe forme de învă
țămînt, propagandiștii au pre-

zentat referate din experiența 
lor. Unul din acestea a avut ca 
temă modul în care se alcă
tuiește și se expune o lecție, 
oprindu-se asupra studierii bi
bliografiei, asupra stabilirii 
principalelor idei ale planului, 
a celor mai convingătoare ex
plicații și argumente, a date
lor, cifrelor, asupra limbajului, 
a verificării modului în care e 
însușită lecția de către 
cursanți chiar în timpul expu
nerii. Alt referat a explicat 
cum se pregătește un seminar 
și cum se conduc discuțiile, re- 
ievînd o seamă de aspecte ca 
verificarea din timp a studiu
lui cursanților, ajutorarea de 
către propagandist, de către 
cei mai activi tineri din cerc a 
celor mai puțin pregătiți.

Foarte util a fost și refera
tul consacrat legăturii dintre 
activitatea cercului și mobili
zarea cursanților la înfăptui
rea sarcinilor actuale ale or
ganizațiilor U.T.M. în care pro
pagandiștii eu o bogată expe
riență au vorbit despre ajuto
rul primit din partea organe
lor de partid din gospodăriile 
colective, despre consultarea 
președinților, inginerilor șl 
tehnicienilor, despre felul în 
care sînt puși ei la curent cu 
sarcinile actuale de birourile și 
comitetele U.T.M.

Referatele au trezit mult in
teres, reflectat în discuțiile ca 
au urmat. Acestea au prilejuit 
o vie confruntare de păreri, un 
util schimb de experiență.

Multă satisfacție le-au ofe
rit cursanților vizitele la între
prinderile și șantierele din zo
na industrială a lașului, pre
cum și intr-o gospodărie co
lectivă din împrejurimi. Ei au 
verificat, prin propria experi
ență, cît de utile sînt activită
țile de acest gen printre 
cursanți, atît prin caracterul 
lor instructiv cît și prin a- 
tractivitatea lor.

★

Cursul de pregătire din vară 
a oferit propagandiștilor din 
regiunea Iași învățăminte pre
țioase care, sintem convinși, se 
vor Tesimți favorabil în activi
tatea cercurilor de învățămînt 
politic. Merită a fi reținuți 
factorii care au determinat 
reușita lui: actualitatea expu
nerilor, dezbaterea aprofunda
tă a politicii partidului nostru, 
înțelegerea temeinică, atît teo
retică cît și practică a sarcini
lor ce revin organizațiilor 
U.T.M., organizarea judicioasă 
a consfătuirii metodice și a al
tor acțiuni instructive. Folo
sirea acestor învățăminte pen
tru instruirile periodice ce vor 
urma va asigura acestora un 
conținut corespunzător și
ficacitate sporită, o pregătire 
sistematică din ce în ce mai 
bund a propagandiștilor.

Vedere de pe Valea Oltului
Foto : AGERPRES

Mîine după-amia
ză De stadionul „23 
August' va avea loc 
un interesant cuplaj 
internațional de fot. 
bal. In deschidere, 
de la ora 14,45 Pe
trolul Ploiești întâl
nește selecționata 
Sudanului, iar de la 
ora 16,30 campioana 
țarii noastre. Dina
mo București, va 
juca în compania 
cunoscutei formații 
iugoslave O. F. K. 
Beograd. Formațiile 
oaspete care au și

Turneu! orchestrei de estradă

a Radioteleviziunii sovietice
Marț) seara, orchestra dG estradă 

U.R.S.S. a prezentat în sala Palatului 
patrulea concert din cadrul turneului pe care-1 întreprinde in 
tara noastră care s-a bucurat de un frumos succes. Suh bagheta 
dirijorului furi Silantiev, orchestra a interpretat cu sobrietate 
un concert susținut de o orchestră completă.

„Marșul de concert" de Dunaevski, „Fantezie pe teme de 
Gershwin", „Fantezie pe teme din filmele Iui Chaplin", „Ada
gio” de Șostakovici, „Rapsodia romină'' de Enescu sînt cîteva 
din piesele cuprinse în repertoriu] orchestrei de estradă sovie
tice. Soliștii instrumentiști și vocali, orchestra în întregime, 
arta dirijorală a lui Silantiev, prezentarea (în limba romlnd) a 
lui Emil Radov (amintind miniaturile lui Raikin) nu furnizat 
spectatorilor un concert reușit, apreciat. In continuarea turneu
lui, orchestra va prezenta concerte în stațiunile de pe litoral, 
precum și in orașele Brăila, Galafi. Bacău, Piatra Neamț, Ro
man și Iași. Fotografia noastră înfățișează orchestra de estradă 
a Radioteieviziunil sovietic* Intr-un moment din spectacoL

(Foto • Agerpres)
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SPORI
sosit în
Drezintă
cărți de 
chipa din ____
va avea în poartă

Capitală, 
frumoase 
vizită. E-

Belgrad

care e- 
pentru 

noi,
I

Internaționalul 
, iar în 
putea fi 

Antici, de

ne 
Krivocucea, 
cîmp vor 
urmăriți

nenumărate ori com
ponent al repre
zentativei iugoslave. 
Cebinaț. Măriei. Lu- 
cioi. Selecționata 
Sudanului, 
voluează
prima dată la 
este creditată ca o 
formație de valoa
re, cu reale însușiri 
spre un joc atletic 
si în viteză. După 
evoluția lor în Ca
pitală, fotbaliștii su
danezi 
în alte

vor juca și 
orașe. 
(Agerpres)

„Rezultatele obținute de poporul romin 
merită toată admirația"

De aproape trei lăptămîni, se 
afla ca oaspeți în țara noastră 
un grup de conducători ai unor 
organizații de tineret din Africa. 
Snb egida O.N.U., ei întreprind 
o vizită de studii în R. P. Romî- 
ni. Solii tineretului african, în
tâmpinați pretutindeni cu Senti
mente de prietenie ți respect, au 
vizitat întreprinderi industriale, 
unități agricole socialiste, insti
tute de învățămînt superior, așe
zăminte culturale, tabere de pio
nieri ți stndenți, întîlnindu-se 
astfel eu tineretul romin la locul 
săn de muncă, de odihnă ți re- 
ereere.

In legaturi cu rezultatele a- 
cestei vizite, dl. Paul Alpert, 
țefnl Secției programelor de pre
gătire în grupuri ți a proiecte
lor apeciale din cadrul Biroului 
operațiunilor de aaitftență tehni
că a O.N.TT-, care a condus 
grupul de tineri africani în vi
zita sa în (ara noastră, a făcut 
următoarea declarație redactoru
lui Agenției romîne de presa 
^Agerpres”, Nicola® Vamvn :

„Călătoria de studii făcută tn 
Rominia, tub auspiciile Organi
zației Națiunilor Unite, a urmă
rit, în primul rînd cunoașterea 
da către membrii grupului afri
can a aspectelor sociala fi eco
nomice legau de pregătirea ti
neretului din R. P. Romîni. Cu 
toata acestea, programai vizitei 
noastre £n Rominia ■ fost con
ceput intr-a manieri mai largi. 
In așa fel în cit ai ne pormiti al 
luant cunoștință ți eu alte aspec
te ale vieții fi irtirilifii poporu
lui romin.

Am fost profanA impresionat 
de rezultatele obținute de po
porul rombt in domeniile eco
nomie, social fi cal tarei, care 
merit! foc fă aWmirafia. Rominia 
este acum o țari eu o i*dj».rrri« 
dezvoltată, Ln treprinderila pe

Declarațiile grupului 
de conducători ai unor 
organizații de tineret 
din Africa, care ne-au 

vizitat țara

care le-am vizitat fiind la nive
lul tehnicii moderne.

Ne-a impresionat, de aseme
nea, ritmul rapid în care se des
fășoară construcțiile de locuințe 
și de sistematizare a orașelor, 
preocuparea de a realiza con
strucții de calitate superioară și 
confortabile. Orașul Galați con
stituie un exemplu semnificativ 
în această privință. Experiența 
Romîniei în acest domeniu meri
tă si fie studiată și de alte țări.

Succesele obținute în domeniul 
educării tineretului ni se par, de 
asemenea, extrem de interesante. 
Dezvoltarea învățămîntului, și 
îndeosebi a celui profesional și 
tehnic, merită un studiu apro
fundat.

Ținem ia exprimăm gazdelor 
noastre recunoștința noastră pen
tru primirea făcută și pentru tot 
ce au întreprins cu scopul de a 
face vizita noastră în Rominia

In dimineața zilei de 3 sep
tembrie grupul conducătorilor 
organizațiilor de tineret din 12 
țâri africane care, sub egida 
O-N.XJ.. se află într-o vizită 
de studii în Republica Popu
lară Romînă. a fost primit Ia 
Ministerul Afacerilor Externe 
de către Mircea Malița. ad
junct al ministrului.

Au fost de față prof. dr. 
Traian lonaecu, președintele 
Asociației pentru Națiunile 
Unite, M funcționari ruperi ori

nu numai agreabila, dar și in- 
structivă”.

Impartățindu-țî la rîndul lot 
impresiile despre vizita în țara 
noastră, Ngare Ada ți Djime Na- 
dour, tineri din Republica Ciad, 
an declarat : „Poporul romîn na 
este numai un popor harnic, ci 
și un popor prietenos, ospitalier. 
Peste tot pe unde am călătorii 
am fost primiți cu multă căldu
ră, ne-am simțit ca la noi acasă.

Apreciem eforturile și succe
sele guvernului romîn în direcția 
ridicării nivelului de viață al 
maselor. Se construiesc neconte
nit locuințe frumoase pentru 
muncitori. In fiecare întreprin
dere sau uzină am constatat exis
tența unui spital, a unui club, a 
unui curs de ridicare a nivelului 
profesional, a unei organizații de 
tineret care se preocupă perma
nent de problemele membri
lor ei”.

Dupi ce an relevat primirea 
călduroasă ce li •-> făcut pretu
tindeni unde mu călătorit, F. Sa- 
vadogo și A. Nana din Volta Su
perioară an spus I t,Am putut 
constata că guvernul, £n armonie 
cu poporul muncitor se străduiesc 
ca Rominia să progreseze neîn
cetat",

X

din Ministerul Afacerile» Ex
terne.

Seara, prof. dr. Traian Io
na șcu, președintele Asociației 
pentru Națiunile Unite, a ofe
rit o masă la restaurantul 
„Pescăruș* din Capitală. în 
cinstea oaspeților din Africa.

în cursul zilei, grupul de ti
neri africani a făcut o vizita ia 
Palatul pionierilor și Ia Casa 
de cultură a studenților din 
Ca letală.

(Agerpre^

Conferința de presă a membrilor delegațiilor 
Mișcării pentru apărarea păcii din Franța și Italia

• Returul campionatului repu
blican de polo pe ap# programează 
duminică 8 septembrie la Ștrandul 
Tineretului un cuplaj Intre echipe
le bucureștene. Cu Începere de la 
ora 10 se vor dispula meciurile 
Dinamo—Știința și Rapid—Steaua.
• In turneul international de șah 

de la Havana, după cinci runde, 
pe primele locuri de află marii 
maeștri Tal (U.R.S.S.) și lvkov 
(Iugoslavia) cu cite 4 puncte fie
care, urma)i de Korcinoi (U.R.S.S.) 
și Pachmann (R. S. Cehoslovacă) 
3,5 puncte. In runda a 5-a Pach
mann la Învins In 41 de mutări, 
cu piesele albe, pe marele maestru

Tal a clștlgat 
Ortega. Barcza 
la Wade. S au 

remiză partidele • Uhl- 
Jimenez—Triiuno-

sovietic Korcinoi. 
la Perez, lvkov la 
la De Greiî, Darga 
terminat 
mann—O'Kelly, 
viei.

• lncepînd de miine, timp de 4 
zile în bazinul de la ștrandul Ti
neretului din Capitală ce vor des
fășura finalele campionatului re
publican da natație al seniorilor 

senioarelor. La startul diferite
lor probe ale concursului vor fi 
prezenți cei mai valoroși înotători 
din București, Rețină, Arad, Timi
șoara, Cluj, Tg. Mureș ?i Sibiu.

(Agerpres)

a RadiateleviziunH din 
R. P. Romine cel de-al

Timp de 18 zile au vizitat 
țara noastră, la invitația Co
mitetului național pentru apă
rarea păcii din R. P. Romînă, 
delegații ale mișcării pentru 
apărarea păcii din Franța și 
Italia.

înainte de a părăsi țara, 
membru celor două delegații 
au avut la București o confe
rință de presă.

Rominia mi-a lăsat imagi
nea unei țări entuziaste prin 
înfățișarea sărbătorească a o- 
rașelor și satelor ei, prin opti
mismul sănătos al poporului 
romîn — a declarat printre al
tele ziariștilor Louis Antoine 
Pierre Genevois, profesor de 
biologie la facultatea de știin
țe a Universității din Bordeaux. 
Am putut constata — a conti
nuat oaspetele — că în agri
cultura socialistă a Romî
niei s-au înregistrat impor
tante progrese mai ales în 
ceea ce privește mecanizarea 

. și raționalizarea culturilor. 
Vorbitorul s-a referit apoi la 
vizita făcută la Institutul cen
tral de cercetări agricole, ară- 
tînd că aici a aflat laboratoare 
organizate la un înalt nivel și 
cercetători bine pregătiți.

Cunoșteam de mult dorința 
de pace a poporului și guver
nului romîn și călătorind prin 
țara dv. m-am convins mal 
mult de voința lor de a con
tribui mai mult la dezvoltarea 
impetuoasă a luptei pentru 
pace — a spus Jean Baptiste 
Espana, secretarul Comitetului 
păcii din Bouches du Rhone. 
Am fost impresionat în mod 
special de capitala țării dv., 
de cordialitatea și exuberanța 
locuitorilor ei. Brașovul m-a 
surprins prin frumusețea pei
sajelor și marele număr de tu
riști care îl vizitează. în a- 
ceeasi măsurg mi-au plăcut 
Constanța și Mamaia. La Ma
maia muncitorii romîni și tu
riștii proveniți din rîndurile 
clasei muncitoare din alte țări

pot locui în cele mai frumoase 
hoteluri, în timp ce Palace"- 
urile de pe Coasta de Azur nu 
sînt deck la îndemîna celor 
avuțj. Acolo muncitorii locu
iesc în corturi la periferiile 
stațiunilor balneare.

Privind Rominia de ari cu 
un ochi critic, a spus deputa
tul italian Raffaele Terranova, 
am remarcat bucuria de a trăi 
a poporului romîn, conștiința 
libertății care înnobilează pa 
fiecare om, conștiința că mun
ca sa este folositoare pentru 
el însuși și pentru poporul 
său. Se vede și se simte că 
cetățeanul Romîniei de astăzi 
§tie să prețulască această 
muncă.

în calitatea sa de erîtic de 
artă, Raffaele Terranova, și-a 
exprimat admirația față de 
muzeele din țara noastră care, 
după părerea sa, reprezintă 
ceva viu șl nespus de impre
sionant Am admirat lucrările 
pictorilor șl sculptorilor ro- 
mînl — a continuat el — ca șl 
toată munca de cercetare mi
nuțioasă care se depune în 
Romînla în slujba valorificării

splendorilor antice de pe teri
toriul tarii.

încă de la prima mea vizită 
în Rominia, în anul 1957, — 
și-a amintit ziaristul Giacomo 
Calandrone, membru al Se
cretariatului mișcării naționale 
italiene pentru pace, m-au 
surprins elanul, dragostea de 
viață, de muncă și de om a 
poporului romîn. Am revenit 
apoi în țara dv. de două ori și 
de flecare dată am văzut mari 
transformări.

Poporul romîn — a spus tn 
Încheiere Giacomo Calandrone 
— luptă cu toate forțele în 
lumina acțiunilor guvernului 
său, pentru a contribui la des
tinderea încordării internațio
nale, pentru încetarea expe
riențelor atomice și crearea 
unei zone denuclearizate în 
Balcani, pentru a se ajunge la 
un acord care să pună capăt în 
mod definitiv războiului rece. 
Poporul romîn dorește cu ar
doare ca nimeni, niciodată, să 
nu poată tulbura pacea lumii. 
Această dorință nu este numai 
a sa, ci și a tuturor popoare
lor.

(Agerpres)

Funeraliile artistului poporului 
Jules Cazaban

CDTDȚI ACi^Ti CĂIȚII :

EUSEBIU CAMILAR: 
„Inimi 

fierbinți"

In sumarul volumului re
cent al lui Eusebiu Ca- 
milar se precizează data 

apariției lucrărilor în volume 
mai vechi, în presa literară 
iar în dreptul multora din lu
crările incluse este trecută 
indicația : inedită. Volumul 
este alcătuit printr-o selecție 
din lucrări mai noi sau mai 
vechi, toate însă însumate 
simbolic și unitar sub titlul 
„Inimi fierbinți". E vorba în 
aceste scurte povestiri (fie 
simple meditații lirice, fie a-

necdote sau comentarii artis
tice asupra conținutului dra
matic al unor creații folclo
rice) de puternice pasiuni o- 
menești, de caractere neșovS- 
elnice, care știu, chiar jert- 
findu-se (în cazul lucrărilor 
inspirate din trecut) să-și 
păstreze demnitatea, puritatea 
sentimentelor, să lupte pentru 
adevăr și dreptate. Conținu
tul povestirilor, lirismul și ori
ginalitatea stilistică, preocu
parea pentru cuvîntul expre
siv, ce sugerează nuanțe șl 
dă plasticitate, arta evocării 
care deschide cititorului o 
punte sigură de înțelegere și 
apropiere afectivă — conferă
multor pagini o 
loare artistică, 
sanca", „Delta", 
„Privighetoarea

autentică va- 
„Anița Ru- 
,.ZÎmbetul“, 
oarbă" șl

multe alte lucrări, purii nd am
prenta personalității creatoare 
a autondui, oferă cititorului 
pagini de o deosebită frumu
sețe.

PAPP FERENC: 

„în fum 
și în lumină"

Dezvoltând, în pagini de o 
înaltă ținută artistică, 
valoroasa idee că numai 

acela care trăiește și muncește 
în lumină, slujind interesele 
poporului, va fi integrat pe 
deplin maselor făuritoare de 
istorii, în contrast cu egoistul 
a cărui viață se va scurge în
văluită de fum dens și ucigă
tor, departe de frămîntările 
cotidiene, noua povestire „In 
fum și in lumină" a scriitoru
lui Papp Ferenc e o metaforă 
din cele mai izbutite. In con
flictul angajat la nivelul con
științei celor cîteva perso
naje (dintre care cele mai 
substanțial conturate sînt 
muncitorul Takacs și pluto
nierul Sarkadi) își găsesc o 
ilustrare veridică ultimele 
zile ale războiului mondial, 
frămîntările sociale din acest 
timp, schimbările care au ur
mat eliberării țării în viața 
și conștiința oamenilor.

Cu noua sa carte, Papp Fe
renc confirmă încă o dată ca
litățile sale de atent și neo
bosit analist al sufletului o- 
menesc, înfățișate pînă în cele 
mal mici detalii. Personajele 
evoluează în cele trei părți ale

povestirii cu autenticitate și 
firesc iar simbolul central 
„verticala între fum și lu
mină" devine expresia con
cludentă a unghiului propriu 
de surprindere a comportării 
personajelor în raport cu di
feritele coordonate ale timpu
lui.

VIOLETA
ZAMFIRESCU: 
„Liniștea 

v i n t u I u i"

Sînt numeroase poeziile 
din acest volum care 
atestă maturizarea crea

toare a poetei. Diversitatea

temelor și motivelor de inspi
rație, receptarea entuziastă 
și romantică a realității, o 
atitudine etică exprimată prin 
imagini limpezi, categorice, 
bogăția procedeelor prozodice 
— sînt cîteva din calitățile 
volumului.

Datoare să păzească „ori
zontul de bucurie", refractară 
„vîrstelor înțepenite, cuminți", 
convinsă că existeuța nu 
poate fi concepută în afara 
luptei („prin luptă exist"), că 
„întregul pămînt va fi comu
nist", cutezînd, ca om, „să fie 
amețitoare rază / a rațiunii 
și-a iubirii", cerînd oamenilor 
să trăiască la temperaturi 
înalte, în „incandescență" —

acestea ar fi cîteva din coor
donatele lirice și etice ale re
centului volum. Mai trebuie 
adăugată preocuparea eviden
tă pentru acuratețea și per
fecțiunea versului, îndrăzneață 
utilizare a neologismului în 
scopul sublinierii ideilor con
ținute („Sonorul gria, cu spice 
neegale/Glorifică lntrecerea-n 
spirale./Sensibil, gindul, de
tector de unde/ Cu lungi an
tene știința o pătrunde").

Critica va semnala desigur 
și lacunele volumului ; men
ționăm doar una — (prezentă 
în o parte din poezii) — tran
scrierea frumoasă dar cu vi
brație și emoție medie a unor 
idei și sentimente ce-și meri
tă incandescența deplină.

• IMS 1 M
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Marți au avut loc Îd Capi
tală funeraliile artistului po
porului Jules Cazaban. în 
cursul dimineții, prin fața ca
tafalcului cu corpul defunctu
lui, depus în Sala Consiliului 
local al sindicatelor, au trecut 
mii de bucureșteni, admiratori 
ai marelui artist. Mulți din ei 
au depus flori la căpătâiul de
functului. La catafalc au fă
cut de gardă oameni ai artei, 
reprezentanți ai unor institu
ții de artă si cultură.

La adunarea de doliu, ținută 
la Sala Consiliului local al sin
dicatelor, a luat cuvîntul ar
tistul noporului Radu Beligan, 
președintele Consiliului teatre
lor, care In numele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă a adus un ultim salut ar. 
tistului poporului Jules Caza
ban. Personalitatea originală 
a lui Jules Cazaban, talentul 
său bogat îl așează în galeria 
marilor noștri actori realiști, 
a căror tradiție a continuat-o 
și dezvoltat-o în condițiile 0- 
ferite de regimul nostru demo- 
crat-Donular, a spus el.

Activist de frunte al artei 
socialiste, Jules Cazaban a de- 
dus o bogată și multilaterală 
activitate Pe tărîm obștesc ca 
animator al vieții noastre tea
trale, ca președinte al Asocia
ției oamenilor de artă din in
stitutele teatrale și muzicale, 
ca profesor la Institutul de 
artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale*.

A vorbit' apoi artista emeri
tă Dina Cocea, secretar al A- 
sociației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzica
le. Jules Cazaban, a arătat ea, 
și-a împlinit într-o prea scurtă 
viață menirea lui de artist $1 
cetățean. Onorat cu cel mal 
înalt titlu ce se acordă unui 
actor, el și-a cinstit titlul de ar
tist al poporului, purtîndu-1 cu 
o rară modestie. In urma lui 
rămîn multe amintiri, nu
meroase Dilde de conștiință 
profesională, creații actoricești 
remarcabile, dar. mai presus 
de toate va dăinui amintirea 
unui artist-cetățean al cărui 
drum s-a Împletit cu mersul 
minunat al patriei sale. Noi, 
actorii, vom purta mai departe 
mesajul său de dragoste pen
tru teatrul romînesc, trans- 
mițîndu-1 viitoarelor generații 
de actori.

Ultima cortină, a spui acto
rul Lazăr Vrabie, director
adjunct al Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra*, ale cărei 
falduri se lasă grele peste ca
riera artistică, rodnică a lui 
Jules Cazaban, începută cu 
mai bine de 30 de ani în urmă, 
în condițiile vitrege ale regi
mului burghezo-mașieresc, nu 
poate întuneca strălucirea e- 
moționantelor sale creații sce
nice. Vom păstra vie imaginea 
luminoasă a inimosului Ianke 
din piesa lui Victor Ion Popa, 
un personai plămădit de el 
dintr-un aliaj de veselie și a- 
mărăciune. de ascuțime da 
spirit și vibrantă umanitate. 
Va continua să răsune glasul 
cu inflexiuni de un tragism 
impresionant al Actorului din 
„Azilul de noapte", așa cum 
l-a întruchipat Cazaban, sau 
accentele tulburătoare ale bă- 
trînului profesor de muzică 
din „Passacaglia”.

In fața Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra* cortegiul 
funerar s-a oprit.

I-a fost nespus de drag a- 
cest teatru, a spus aici artista 
emerită Beate Fredanov, pro
fesor la Institutul de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale*. Aici, timp de mul
ti ani, Jules Cazaban a creat 
alături de Lucia Sturdza Bu
landra. străduindu-se să-și ri
dice ațta la un nivel înalt 
pentru a fi cît mai folositor 
maselor de oameni ai muncii. 
Si tot aici, în etajele acestei 
clădiri, Jules Cazaban, a pre
dat cu dragoste studenților 
bogata sa experiență de *eci 
de ani pentru a ridica tinere 
cadre, noi generații de actori 
ai Republicii noastre.

După terminarea ceremo
niei de doliu, sicriul cu corpul 
defunctului a fost ridicat pe 
umeri de actori și așezat pe 
carul funebru. Apoi, cortegiul 
funerar s-a îndreptat spre ci
mitirul Bellu. Pe străzile Ca
pitalei, pe unde a trecut carul 
funebru, numeroși cetățeni au 
adus un ultim omagiu marelui 
actor al scenei romînești. La 
mormînt au adus un omagiu 
artistul emerit Gheorghe Au
relian si Andrei Zaharia, stu
dent al Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
»I. L. Caragiale*.

(A ger ores)



O problemă importantă - reducerea

consumului de laminate
(Urmare din pag. l-a)

— aprobată prin repartiție de 
către forul de specialitate din 
M.M.C.M. — au sosit în uzină, 
pînă la 28 august, 15 foi. Din 
acestea, numai trei au dimen
siunile prevăzute în contract, 
restul fiind mai lungi, mai la
te etc. De aici, alte surse 
pentru pierderi la debitare. 
Din constatările noastre, a re
ieșit că aceste deficiențe apar 
des în raporturile dintre prin
cipalii furnizori de laminate și 
uzina din Arad.

Constructorii de vagoane fac 
eforturi pentru a utiliza la 
maximum materia primă. Dar 
aceste eforturi duc ia consum 
mare de muncă, la pierdere de 
timp. Si nu se reușește ca tot
deauna să se obțină rezultate 
din cele mai bune. Tocmai de 
aceea, legătura cu furnizorii 
trebuie întărită, trebuie in
sistat asupra problemelor care 
frămîntă cel mai mult colec
tivul de aici. (Această cerință 
a fost pusă și în planul de 
măsuri al uzinei de vagoane, 
dar abia în cel de perspectivă
— pe anii 1964—1965 — cu 
toate că ea a devenit deja deo
sebit de actuală și de impor
tantă). Nu mai puține sarcini 
revin și întreprinderilor fur
nizoare. Acestea trebuie să 
dovedească, în primul rînd, 
grijă față de gospodărirea me
talului, de utilizarea lui la ma
ximum în întreprinderile 
constructoare de mașini. Or, 
livrînd laminate la greutăți 
mai mari decît cele prescrise, 
cu abateri la grosime, table 
neapretate (cu marginile ne
tăiate) și la dimensiuni foar
te variate, nu se aduce nici un 
serviciu efortului comun de 
economisire a metalului, ci 
dimpotrivă, asta duce la risi
pă, Ia cheltuieli productive 
mai mari.

Există deci posibilități de 
remediere a acestor neajun
suri.

Dar numai prin aceasta nu 
se rezolvă problema în uzină. 
Și aici mai există unele difi
cultăți, remarcate în discuții
le avute cu tovarășii din sec
ția debitare. Secretarul comi
tetului organizației de bază 
U.T.M., Lazăr Cotoraci, a scos 
în evidență preocuparea ma
jorității tinerilor din secție 
pentru utilizarea cît mai ra
țională a laminatelor. Printre 
propunerile acestora, a amintit 
realizarea cîtorva repere din 
resturile rezultate de la croirea 
unor elemente mai mari. Așa. 
de pildă, din porțiunea tăiată 
în interiorul plăcii frontale a

Teritoriul 

dintre ape 
(Urmare din pag. l-a) 

lotcile pescărești, le aduc la 
Întreprinderi, sculindu-i pe 
muncitori de orele nesiirșite ale 
vlslelor arzînd în palme. Pes
carii primesc echipament de 
protecție, clștigă bine ; e o 
plăcere să-i vizitezi in casele 
lor, întâmpinat cu o binecunos
cută ospitalitate. E o ospitali
tate, minoră de plinătatea ca
sei, de sănătatea și înilorirea 
familiei, de cultura pătrunsă în 
odăi.

Pe lacul stinsei „hale de peț- 
te și licitație" de odinioară s-a 
ridicat marele Complex pentru 
industrializarea și conservarea 
peștelui din Tulcca. Alte între
prinderi importante din raion 
sînt : Fabrica de conserve vege
tale „Dunărea", Complexul pen
tru confecționarea sculelor 
pescărești. Fabrica de plăci de 
stuf pentru construcții. între
prinderea de construcții navale 
pescărești, despre care am mai 
amintit ș.a. Toate acestea intr- 
un „ținut puțin prielnic dezvol- 
tării Întreprinderilor mari' 
(cum se spunea lntr-o publi
cație din trecut}, acolo unde 
industria era reprezentată de 
două ateliere pentru confecțio
nat frînghii, o fabrică de co
vrigi și încă o jumătate de du
zină de alte unități de aceeași 
„talie productivă”.

Se schimbă fața Deltei, a ra
ionului Tulcea. Orașele și sa
tele se înfrumusețează, rămî- 
nînd neatins farmecul și pito
rescul arhitecturii din aceste 
locuri. In orașe se construiesc 
blocuri cu sule de apartamente, 
ridicîndu-le mai sus, în lumină. 
La sfîrșitul anului 1962 se con
struiseră în Tulcea 18 blocuri 
cu peste 700 de apartamente, i 
alte 200 de apartamente urmfnd ( 
sâ fie predate în anul acesta 
Electricitatea pășește tot mal 
departe în satele raionului : 14 
sate electrificate în 1962. alte I 
19 vor ii luminate In 1963. Oa
menii muncii răspund cu munca 
lor entuziastă acestor neîntre
rupte transformări. Peste 300 000 
ore de muncă voluntară în anul 
trecut, care au dus la realiza
rea unei economii de aproape 
1-240.000 lei.' De curînd, orașe..' 
Tulcea a fost declarat cel mai 
bine întreținut din regiunea 
Dobrogea, cel mai curat și mal 
bine gospodărit.

★

Nave fără număr străbat Du
nărea și canalele dinspre mare 
spre adîncul continentului, din
spre apus spre mare. Cu fie
care anotimp, Delta Dunării e 
tot mai uimitoare. Teritoriul 
dintre ape e un ținut de aur, 
renăscut. Privit pe hartă, el sea
mănă cu un uriaș buchet de 
flori — primul pe care țara 
noastră 11 ridică în lumina 
soarelui, cu fiecare răsărit.

șasiuiui de vagon basculant, 
s-a croit placa de bază a apa
ratului de tracțiune de la a- 
celași produs; conform planu
lui de croire, suprafețele cu 
margine curbă de la placa de 
consolidare a șasiului vagonu
lui metalic se pierdeau. Tine
rii sudori Ion Tulcan. Alexan
dru Turcuș și Alexandru Anca 
au propus confecționarea din 
aceste rămășițe a guseurilor de 
la diagonala boghiului, la a- 
oelași tip de vagon.

— Totuși, remarca tovară
șul Cotoraci, chiar la brigada 
aceasta de sudori, care execu
tă debitarea oxiacetilenică — 
brigadă evidențiată în între
cere — mai întîmpinăm difi
cultăți din cauza calificării ne
corespunzătoare a unor tineri. 
Cu toate că acești tineri au 
fost repartizați pe lingă mun
citori cu experiență (tînărul 
loan Druțău «te îndrumat de 
Iosif Dick. Florian David de 
Francisc Koszeghi etc) se mai 
întîmplă ca — din necunoaște
rea materialelor — să se taie 
laminate necorespunzătoare 
calitativ. Aceasta duce la ri
sipă de metal.

Secretarul comitetului orga
nizației de bază U.T.M. are 
dreptate. In ziua de 30 au
gust el, ca locțiitor al mai
strului, a trebuit să intervină 
într-un asemenea caz: în loc 
de tablă din oțel calmat, pe 
masa de croit fusese așezată 
(și trasată) tablă din OL 38, de 
10 mm. Iată cum se puteau 
pierde aproximativ 150 kg de 
metal.

Un alt canal prin care se ri
sipește metal îl constituie 
nefolosirea deșeurilor. S-a a- 
rătat că se fac eforturi în 
acest sens. Totuși, nu cu 
suficientă perseverență. Un 
exemplu. Printre propune
rile pe care le-a făcut în ca
drul discuțiilor locțiitorul șe
fului de secție, figura și a- 
ceasta: confecționarea unor 
scule pentru ștanțarea re
perelor mai mici, din de
șeuri. Secția cerea aceste scu
le la sfîrșitul lunii august. In 
planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice este prevăzut a- 
celași lucru pe întinderea a 
trei trimestre (II—IV). Au tre
cut deci 5 luni și nici o stan
ță din cele care trebuiau pro
iectate la serviciul tehnic și 
confecționate de secția meca
nic șef nu a ajuns la debi
tare.

Dar deseurile pot fi folosite 
și fără ștanțe, acolo unde es
te cazul. Utemiștii Karoî Fa- 
rago și Leontin Buba s-au do- 
veai: a fi printre cei mai gc:- 
podari lăcătuși de pe linia 
foarfeci ghilotine. Ei 'oLosesc 
fiecare bucată de tablă răma
să ; trasează și debitează zert 
de repere din deșeuri.

Maistrul Augustin Okoiaș $2 
reglorul IokI Turc riz.: oe pă
rere că toți tinerii pot face 
fel. că urzii rinert —se 553 o- 
cupă tie gospodărirea nrtahr- 
lui nu in măsura cmnjekjtr k 
posibili taților*. Alfca 
ză complet problema econo
miei de metal Doi dintre »- 
cești a sînt și utemițtn Dar 
Kardoș și Gheorghe Ardelean 
— lăcătuși forfecări. Amin d 1. 
„știu' să taie foarte bine pie
se mărunte din foaia mare de 
tablă. Dacă Ardelean ar fi fo
losit deșeuri la debitarea plă
cilor laterale dreapta țj sba
ga și a nervurilor de la ț&siu 
vagonului metalic, in opt lua. 
ar fi realizat o econom:e d* 
peste 500 kg tablă. Kardoș ar 
fi economisit aproape o tocă 
de laminate dacă ar fi execu
tat din deșeuri numai 
de autodescărcare. Deci. - ~ 
acești doi tineri au făcut r.- 
sipă de 1 500 kg de tablă.

Aceste aspecte care mai po*. 
fi întîlnite în activitatea tig
rilor din secția debitare își gă
sesc explicația In insufi
cienta muncă depusă in g-

recția gospodăririi metalului 
de către organizația U.TAL 
din secție. De la începutul a- 
nului. nu a avut loc aid nici 
o adunare generală U.T.M. în 
care să fie dezbătută această 
problemă.

Postul utemist de control a 
întreprins citeva raiduri, dar 
toate au atacat aceleași te
me: punctualitatea, curățenia 
la locul de muncă. Și acestea 
trebuie să stea în atenția co
lectivului postului, dar de ce 
nu a fost sesizată problema 
care frămîntă secția, întrea
ga uzină ? Puteau fi populari
zate metodele tinerilor evi- 
dențiați în gospodărirea me
talului. a întregii grupe de la 
ferăstraele mecanice, care a 
economisit laminate în valoare 
de peste 85 000 lei în luna iu
lie și aproximativ 35 000 lei în 
luna august. Postul utemist de 
control putea să ia din timp 
atitudine față de nepăsarea pe 
care o mai dovedesc încă mulți 
tineri, mai ales la linia de 
foarfeci.

Aceste obiective trebuie să 
fie puse pe prim plan de că
tre comitetul U.T.M. pe uzi
nă, care are datoria de a în
druma organizația de bază din 
secția debitare în direcția dis
cutării și luării de măsuri con
crete, in vederea unei judi
cioase folosiri a metalului.

Pe linia îmbunătățirii con
tinue a metodelor de croire a 
tablei, a ușurării muncii de 
manipulare a laminatelor, a 
cunoașterii calității materialu
lui ce urmează să fie debitat. 
participanții la discuții au pro
pus o serie de măsuri care tre
buie adoptate în cel mai scurt 
timp :

• cuprinderea la eonul 
de ridicare a calificării a 
tuturor muncitorilor «tis 
secție (în acest an, de pildă, 
din cei 35 de sudori as fost 
cuprinși la cursuri aninai 
15) ;

• tratarea la canari, ca 
precădere, a problemelor de 
geometrie plană ți de ea- 
noaftere > calităților, măr
cilor fi culorilor STAS pea- 
tm oțeluri laminat? ;

• definitivarea plac urile r 
d? croire combinz^i peetrs 
celelalte tipuri de vajc?ir?e 
aflate in fabriexție-

• pruenrarea uter cin tu
re, sJrtief ea livrările te la
minate in secții si ■■ *e 
mai facă pe ban calcalel-r 
t ea retire ;

• mărirea s^rafetei «Ie
pe ritul ei de lamla^c; 1-
eeaaia ar pemaiu • ma
nipulare nai ușoară ți evi
tam grețelflur la xl-ețerw. 
materialul ri. mai sles ’a 
scâiaaburile II fi EH:

• kotucmlrca mor liste ra 
pteaate «te* im ■ taOte 
4te «ap«w te MM «ea

pirtaMă **aate te 
r rute latest te

m te

1 fbi «gr* • set M>

tecv «am amu s> otea te* r*-

C.TM te Itttel tec^ete *

CINEMATOGRAFE
Ultimul tren din Gu Hill : 

Patria (bd- Maghe-ru 12—14- 
București (bd. fi Marti? fij. Ga. 
Doja (Cal. Gri vițe: 80.'. Gra
dina cinematograful .li 13 Sep
tembrie fstr. Doamnei 9'. Sta
dionul Gialești. S^adior.ul D’
name Marele : r-lează
la cinemamgrafe> RepueLca 
(bd. Magfaeru 21. Farrui Pavri 
(bd. 6 Martie 14 l Mi. -3d 
1 Mai 322 G-icr^ Prct.- 
(itr. Ioc Vadu zr. 5 Eaeeete-

da : r.-i ..
le Magheru ibd. Magheru ii 
I. C. Frimu ‘bd. 6 Mirje le 
înfrăți re a Intre popoare ibe 
Bucureșîu-No. cei
Mare (*os. Ș'.efae cel Mare 
colț cu L:zrwr.^> Nori atei — 
cinemascop V Aiecsar.dr 
(tir. Grigbresc-i 24 . Vx^>r*a 
(bd. fi Martie J AterabHe ți 
mineintaue : Tuisreî— a 
Victoriei 48 ■ Generalul : Cr.".- 
tral (bd fi Mar*..e 2i
(calea Ginești 5e . Alex S.t- 
hia (cab Văcăreai 21» Dintele 
de ur : Lumuia ibd 8 Mari.r 
12». MoșJar (Cab Moy.Icr 221
Program special pentru capii 
— dimineața la c^nema-x>gri- 
ful 13 Septembrie tstr Doam
nei 9). Gangsteri ți filantropi : 
13 Septembrie (după-amiază*. 
Unirea (bd. 1 Mai 143». Ilie 
Pintilie (șoe. Coidtina 84». 
Meșter Ia toate : rulează la 
cinematograful Tînipari Noi

Succesul pavilionului rominesc 
| ia Tîrgul international de la Salonic 
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SALONIC 3 — Coresponden
tul Agerpres, AL Gheorghiu, 
transmite : La Tîrgul Interna
țional de la Salonic exponate
le pavilionului romlnesc se 
bucură de interesul a numeroși 
\tizitatori greci, care se perin
dă zilnic prin fața standuri
lor. Pavilionul romînesc este 
vizitat zilnic de peste 20 000 
de cetățeni, numărul acestora 
fiind aproape dublu în zilele 

I si duminică.
__ __ J-și spună părerea 

In legătură cu participarea 
R_ P. Romine la Tîrg, cit și 
asupra exponatelor prezentate 
de țara noastră, președintele 
consiliului de administrație al 
Tîrgului, Gheorghiadis, ■ de
clarat : „Cred că prin interme
diul acestui Tîrg. Rom inia, cit 
și alte țări din Răsărit au sta
bilit un contact mai bun cu 
piața greacă și acest contact 
se dezvoltă tot mai mult an 
de an. Privim cu multă sim
patie participarea romină Za 
acest Tîrg in fiecare an. a sub
liniat Gheorghiadis. Este foar
te plăcut să colaborezi cu ro- 
mînii“.

Directorul Tîrgului Sama-

ras, după ce a scos în eviden
ță importanta contribuție adu
să de acest Tîrg Ia dezvoltarea 
comerțului balcanic și inter
național, a arătat : „Participa
rea Romîniei la Tîrg a înregis
trat de la început un succes 
remarcabil, deoarece produse
le țării dv. sînt prezentate an 
de an într-o formă tot mai 
perfecționată și mai plăcută. 
Pavilionul dv. mi-a făcut o 
Impresie excelentă. .Sînt trei 
grupe de produse care mi se 
pare că sînt extrem de bine 
prezentate : utilajele, produ
sele chimice și produsele tex
tile".

„Pavilionul romîn, a decla
rat la rîndul său președintele 
Camerei de Comerț din Salo
nic, Sterghiu, mi-a făcut una 
din cele mai bune impresii a- 
nul acesta. Am constatat că 
exponatele dv. sînt de o cali
tate bună și aveți un larg sor
timent Cred că produsele ce 
le prezentați acum la Salonic 
interesează cel mai mult țar3 
noastră. Mașinile din pavilio
nul dv. destinate uzinelor me
talurgice sînt de o calitate 
foarte bună".

Balerinii Teatrului 
de Operă m Balet 

din București 
aplaudați la Berlin

BERLIN. — La 1 septem
brie. un grup de balerini ai 
Teatrului de Operă și Ba
let din București au susținut 
în sala teatrului Volksbuh- 
ne din Berlin primul spec
tacol din turneul pe care îl 
întreprinde în R. D. Ger
mană. Publicul berlinez a 
răsplătit cu îndelungate a- 
plauze oe balerinii romîni, 
printre care Irinel Liciu, 
Gabriel Popescu. Ileana I- 
liescu Si Gh. Cotovelea. La 
sfîrșitul spectacolului, artiș
tilor romîni li s-au oferit 
buchete de flori.

Artiștii romîni vor da 
spectacole în diferite orașe 
din R. D. Germană. Urmă
toarele două spectacole vor 
avea loc la Leipzig, cu pri- I 
iejul Tîrgului internațional | 
de toamnă. S

■ -I

Semnarea contractului
de asistentă tehncă 
intre l P. Ronuu
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Divergențe in legătură

cu crearea Federației Malayeze

OUP/f SEMmEA
TRmnmiDEiAMosm
LONDRA 3 (Agerpres). — La 

3 septembrie, reprezentantul 
Republicii Dahomey a semnat 
Ia Londra, în numele guver
nului său, Tratatul privitor la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

★

LONDRA. — La 3 septembrie, 
influentul ziar englez ,,Times" 
a publicat un articol în care 
arată că numărul țărilor semna
tare ale Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă re
prezintă o mărturie a faptului 
că lumea l-a aprobat.

Salutînd Tratatul de la Mos
cova, ziarul îl caracterizează 
drept o „realizare de seama" 
care poate deschide calea unor 
noi acorduri pe linia reglemen
tării pașnice a problemelor in
ternaționale. „Times" își expri
mă speranța că tratatul va con-

1
I
I 
I 
I
I 
I

tribui la destinderea încordării 
internaționale și va pregăti te
renul unor noi măsuri în dome
niul dezarmării și în direcția 
coexistenței pașnice a statelor.

'★

SANTIAGO. Delegația Con
siliului Mondial al Păcii, care 
a întreprins o vizită în Chile, 
a plecat spre Mexic.

La festivitatea organizată I 
de către Comitetul partizani- I 
lor păcii din Chile în ajunul 
plecării delegației, a luat cu- 
vîntul savantul american L. 
Pauling. El a subliniat impor- ■ 
ta-nța Tratatului de la Mas- I 
cova cu privire la interzicerea I

I 
I
I 
I 
I

t

experiențelor nucleare, califi- 
cîndu-l drept un prim pas pe 
calea spre distrugerea totală a 
armelor nucleare. L. Pauling 
a chemat toate țările care n-au 
semnat încă Tratatul să adere 
la acest important acord in
ternațional.

Un interviu

1

*

al președintelui Kennedy I

I
calificat represiu- I 

oa budiștiior ca I 
mneây a de- - 
,sînt pregăti- | 
l-i acorde a- I

aluzie directă la I 
făcute de pre- ■

I

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — Președintele Kennedy 
a acordat ziaristului 
Oronkite un interviu pentru 
rețeaua de televiziune 
in care a răspuns la mai mul
te întrebări privitoare la poli
tica externa și internă a S.U.A.

După cum transmite buleti
nul de știri al Casei Albe, 
referindu-se la Tratatul privi
tor la interzicerea experiențe
lor nucleare de la Moscova, 
Kennedy a declarat: „Consi
der că este foarte de dorit ca 
după toate discuțiile și dezba
terile să se înregistreze în Se
nat un vot favorabil masiv. 
Consider că exprimarea vreu
nei rezerve ar fi o mare gre- 
șeală“. El a atras atenția că, 
dacă Senatul ar vota o aseme
nea rezervă, aceasta ar impu
ne tratative cu aproape 100 de 
țări, care au setnnat pînă a- 
cum Tratatul.

O bună parte a răspunsuri
lor lui Kennedy a fost consa
crată situației din Vietnamul 
de sud. Din declarațiile sale 
reiese îndoiala că războiul îm
potriva forțelor patriotice ar 
putea fi ciștigat. „Nu cred, a 
spus el, că fără un efort mai 
mare din partea guvernului 
(sud-vietnamez) pentru dobîn-

Walter

C.B.S.,

direa 
boiul 
toate 
vernul Diem a pierdut in ulti
mele două luni contactul cu 
poporul și a i .
nile împotriva budiștiior 
,,neînțelepte“, Kennedy a de
clarat că S.U.A. „i‘ 
te să continue să-i »
jutor“.

Făcînd o i 
declarațiile făcute de pre
ședintele Franței, de Gaulle, 
Kennedy a spus : „Tot ce pu
tem face este să furnizăm aju
tor și noi am arătat aceasta □ 
foarte limpede, dar nu pot fi I 
de acord cu aceia care susțin ■ 
că ar trebui să ne retragem". ■ 
Președintele S.U.A. a apreciat I 
părerile lui de Gaulle ca niște ■ 
„sfaturi” care nu au darul să 
fie un sprijin pentru S.U.A.

în interviul său, Kennedy 
s-a referit totodată la 1 *'
ma tulburărilor rasiale 
statele din sudul S.U.A., recu- 
noscînd că se manifestă opo
ziție față de politica de dese- 
gregare rasială.

sprijinului popular, răz- 
poate fi ciștigatu. Cu 

că a recunoscut că „gu-

KUALA LUMPUR 3 (Agerpres). 
Ageațiile accidentale de preia 

câ între Anglia ți Ma
laya aa apărut serioase diver
geai? ia legătură cu acordarea 
aalaaamiei interne Sarawak-ului 
|i Baraea de nord ți proclamării 

lependenței Singapore-ului. 
Malays consideră că aceste ac- 
țiaai iacalei acordurile de creare 
a Federației Malayeze. Guvernul 
maiayea a adresat un protest în 
•erai ieaa guvernului englez.

Peatra a aplana acest conflict, 
a «oait la Knala Lumpur minis
tre! peatra problemele Common- 
arnltk-alai al Aagliei, Dune an 

El a avat întrevederi la 
3 aeptembrie cn vicepremierul 
Xalayei, Abdnl Raxak. în’r-o de
clarație tommi, dată publicității 
dapă eoaverbîri, te spune că mi- 
BMCral britanic a confirmat că 
jxatia transferul împuternicirilor 
la prebJ eaele de politică externă 
» apărare către guvernul Singa- 
porr-alai este necesar un ordin 

- 1 partea Conailiulnî coroanei 
* că na asemenea ordin nu a 
faal iacă emis. Agenția Associated 
Preao eabUaiaiă câ această pre- 
«aaaiv a fwersudai caglea ■■ re- 
aaăvâ p* «waflLcTnl » că

i^sri za auri ■■ eaa eâ a as 
taara a <•*! rvataanLiă ia alaun] 
taăeseS weinyans*-

h aDeiați Miniaienil da
Externe al Euduueairi a admnrt 
Maiayei aa panlaol ba tării îm
potriva stabilirii datei de 16 sep-

Icmbrie pentru proclamarea Fe
derației Malayeze. Un purtător 
de cuvint al ministerului a subli
niat că aceasta constituie „un act 
unilateral care contravine spiri
tului ți literei acordurilor Con
ferinței la nivel înalt de la Ma
nila”. Guvernul indonezian, a 
spus el, consideră că guvernul 
Malayej încearcă în prezent să 
exercite presiuni asupra libertății 
de exprimare a populației din 
teritoriile care urmează să fie 
incluse în Federație”. Guvernul 
indonezian consideră că consulta
rea voinței populației din Sara
wak ți Borneo de nord, pe care 
o efectuează în prezent o misi
une a O.N.U., nu ar avea nici un 
sens de vreme ce data constitui
rii federației a fost de pe «cum 
fixata, fără a ie cunoaște rezul
tatele consultării.

me. L-»

Situația din Vietnamul de sud
încordatase menține

MM

Foto : PRENSA LATINA
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Oamenii muncii din Cuba socialistă se odihnesc și își refac 
sănătatea în localitățile climaterice care în trecut erau la dis
poziția exclusivă a marilor latifundiari a capitaliștilor autohtoni 
și străini. In fotografie : Tineri cubani în fața hotelului de lux 

„International” din Varadero.
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DELHI 3 (Agerprei). 
haterile în Consiliul 1 
Parlamentului indian s-an înche
iat cu discursul primului ministru 
Nehru. „Politica de neangajare

ți va promova politica de nca- 
derare Ja blocurile militare. 
Oupa ce a dezaprobat cererile 
reacțiuniî indiene ca India să 
adere ]a uniuni militare agresive 
■ le puterilor occidentale, vorbi
torul ■ menționat că aceste 
blocnri constituie o „sursa de în
cordare ți de numeroase conflic
te".
deputaților din partea partidelor 
de dreapta cu privire la dislo
carea pe pămîntul Indiei a tru
pelor străine ți cu privire la 
construirea bazelor militare al 
puterilor occidentale, Nehru a 
declarat că India „nu va admite 
niciodată crearea bazelor mili
tare străine pe teritoriul său*. 
E| h subliniat că aderarea 1 
la blocurile militare ți dislocarea 
trupelor atrăiue pe teritoriul ei 
ar echivala cu pierderea libertă
ții ți independentei țării.

Camera superioară a parlamen
tului B aprobat politica de pace 
ți neaderare promovată de gu
vern.

IHI
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. — La Var-
». v-s 1 •’s 5 ’ Tresa!

vsocifcei ț*o- 
-hj-Srau-s-?. Ia 

. _ iJic parte

.-.r 'w 200
n vor tfcscuta 

? :*.*■=:* U
• a Laisțu-

Cfc; 1- - t-a.-a
r ee acad.
T.-> k. Codtrve*. pre-

■MfXBUS — SartM ten
Lze-șe r <“j.n_:ale

7 l-Z.. ~Aie si CĂTe de- 
» Tbeo Sagace 

1 ~ presa ile
■-sie •.->’? A fost
? : ră o de
&teM ESBMWlU

SOF.’A- — L« ScHti au 
i-erpi.: cvlrt de-a

r*si-« Federației 
’.^e.rr^jio^ale a asoctațn- 
K>r de bibeio:ezarL la care 
pcr:«-.pd 200 de delegați 
z-.n ?fi de Jiri, priavrt care 
țt d*a R. P Rostîaâ.

Iz primei ședințe
a ses.uaa aa fost prexeala- 
:e dările da seaatâ ala re- 
prerentaataîxx U_\'_E^S.C.O.

n Fadatației intaraaționala 
da donmmara.

Ltecrănla teriunii con-

Vi£NA- — La Vienn s-a 
dadsu Congresul al iX-lea 
ai Aaaciațiai internaționale 
da durargie ortopedică ți 
traamatotopie. La lucrările 
rrmfrrnilei tau parte spe- 
c " di» peste 60 de țâri, 

care și R. P. Romi- 
ni.

Parziapanții la Congres 
aaculia ți discuta o se

ne de referate. Lucrările 
roajrrreTii vor dura pini 
la 7 septembrie.

N. S. Hrușciov 
a părăsit 

Jt.S.F. Iugoslavia

BELGRAD. La 3 septem
brie. N- S Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consilii oi de 
Miniștri al U R S.S.. cu so
ția ți persoanele care îl in- 
aoțesc. au părăsit Belgra
dul, pierind eu un a’.-.cr. 
special spre patrie.

Pe aeroportul de lingă 
Belgrad oaspeții sovietic: 
au fost ronduși de Iosip 
Broz Tito. președintele 
R^T. Iugoslavia, E. Kar- 
delj. președintele Scup*ci- 
nei Federative a R.S.F. Iu

goslavia, A. Rankovici, vi
cepreședinte al R.S.F. Iugo
slavia, și alte persoane ofi
ciale, reprezentanți ai vieții 
publice din Belgrad.

I. B. Tito și N. S. Hruș
ciov au rostit cuvîntări.

★

în aceeași zi, N. S. Hruș
ciov și persoanele care îl 
însoțesc au sosit la Mos
cova.

NEW YORK. — Secretariatul 
general al O.N.U. a dat publi
cității la 3 septembrie scrisoa
rea adresată de grupul țărilor 
africane membre ale O.N.U., 
In care se ceig convocarea 
Consiliului de Securitate pentru 
a examina problema situației 
din Rhodesia de sud. Scrisoarea 
exprimă aprobarea de către 
toate țările africane a cererii 
formulate de Ghana. Guineea, 
Maroc și Republica Arabă Uni- 
♦?. privitoare la convocarea 
Consiliului de Securitate.

In acest fel au eșuat încer
cările puterilor occidentale de 
a Împiedica convocarea Consi
liului de Securitate în proble
ma situației din Rhodesia de 
rad sub uretextul că cererea 
Ghaneî, Guineei, Marocului și 
R.A.V. nu ar reprezenta punc
tul de vedere al tuturor țărilor 
africane.

PRAGA. După cum a- 
nunța agenția C.T.K., la 2 
septembrie a sosit la Praga

o delegație de colaboratori 
ai revistelor de partid 
„Lupta de clasă" și „Mun
ca de partid", condusă de 
Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.M.R.

Oaspeții romîni vor face 
un schimb de experiență 
cu colaboratorii redacțiilor 
revistelor „Nova Mysl" sl 
„Zivot Strany“.

Consultări in vederea 
formării viitorului gu

vern vest-german

BONN — Ludwig Erhard 
succesorul lui Adenauer la 
postul de cancelar al R. F. 
Germane a început luni o 
nouă serie de consultări în 
vederea formării viitorului 
guvern vest-german.

După cum transmite a- 
genția France Presse, prin
cipalele probleme, pe care 
succesorul lui Adenauer 
urmează să le rezolve in 
acest scop sînt, desemnarea 
unui vice-cancelar, atribui
rea unui portofoliu minis
terial lui Erich Mende, pre
ședintele partidului liberal, 
precum și stabilirea unei 
politici economice, sociale 
și agricole „în măsură să 
asigure victoria coaliției" 
creștin-democrate - liberale 
în alegerile din 1965.

BOGOTA. — Inlr-o declarația 
lâculă reprezentanților presei, 
directorul Institutului columbi
an de credit, Fabio Robledo 
Uribe, s a pronunțat la 2 sep
tembrie In favoarea stabilirii 
de relații comerciale cu Uniu
nea Sovietică și celelalte târî 
socialiste. Robledo a subliniat 
că produsele columbiene pol 
gâsi în țările socialiste o bunfi 
piață de desfacere.

KUCHING. — Din locali
tatea Bau (Sarawak) membrii 
misiunii O.N.U. șl observato
rii care o însoțesc au plecat 
în localitatea Serian, situată 
la 50 mile sud-est de Ku
ching. La plecarea din Bau a 
avut loc o nouă demonstra
ție a populației împotriva 
planului de includere a teri
toriului Sarawak in Federația 
Malayeză. La Serian, misiu
nea a fost inlîtnpinatâ de un 
grup de aproape 41)0 de la- 
ctdlori care s-au postat in ju
rul clădirii unde urmau sâ 
înceapă consultările cu repre
zentanți; populației. Autori
tățile au mobilizat forțe poli
țienești pentru a împrăștia 
demonstrația
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