
I (țelul una din 
prețioasele bogății 
uaturale ale țarii — 
are o pondere în
semnată în econo
mia regiunii Olte
nia. La ședința de 

lucru care a avut loc la Comite
tul regional de partid Oltenia 

de 
iu

consacrată dezbaterii cifrelor 
plan pe anul 1964, s-a 
evidență că anul acesta 
muncitorii din schelele 
petroliere și-au inten
sificat eforturile pentru 
a da economiei națio
nale cantități sporite de 
țiței. Au fost introdu
se pe scară largă me
tode tehnologice mo
derne, de mare produc
tivitate ca : Injecția de 
fluide în strat pentru 
mărirea factorului de 
recuperare a țițeiului 
din zăcămînt, trata
mente cu substanțe ten- 
sio-active la sonde, in
jecții cu nisip în 
formații slab como- 
lidate, injecții cu izotopi 
tivi în strat ți perforarea cu jet 
abraziv. Aceste metode conjugate 
cu o mai bună organizare a mun
cii au dat posibilitate petroliștilor 
din regiunea Oltenia să obțină 
rezultate bune în munca lor.

Rezultate valoroase «-au înre
gistrat ți în întreprinderile de 
foraj.

— Planul ps anul 1964 arăta 
tovarășul inginer Ion Tata, 
directorul Trăitului de extracție

«COI

radioae-

Tg. Jiu, este pe deplin realizabil. 
El cuprinde sarcini te mabilizea- 
xă pe muncitorii din schelele pe
troliere la perfecționarea conti
nuă a tehnologiei, la in trod ■ ce
re a pe scară tot mai largă a pro
cedeelor moderne de extracție^ 
Avem încredere în eadreic noas
tre tehnice, in capacitatea Ier or
ganizatorică, în priceperea pro-

tint Constructorul dispune de 
capacitatea de producție cores
punzătoare acoperirii întregului 
volaio de lucrări, iar uoi avem 
încă de pe acum terminată d«- 
cuaaeutația tehucă-

Pentru nucșorarea eheliaielKor 
de producție propuaem miuiite- 
rulni reducerea planulu de pre
stații auto care are o pouder* 
mare în cuautuasaJ general al 
custurilor. Ar fi hm* daca »-ar 
opera chiar o modxGe^re in re
gulamentul de premiere al lucră
torilor din trir rportnl snlo ec 
deservesc schelele petroliere. 
Propunem ca aceștia na Ce sti
mulați în furție de contribuția 
adusă la reaLxarea ți depășirea 
producției de țiței ți na la tna>- 
Lm pareurfL

scestz. speeez
Laroetui
■•actjră 

create | 
mad tir

Proletari din toate țările, uniți-văI

Mai mult titei
la un preț de cost
cit mai redus

fesioaaJi a maiștrilor, a muncito
rilor noștri care an de an țî-au 
îmbogățit cunoștințele profesio
nale |i |i-an realizat angajamen
tele loate in întrecerea socia
listă.

Pentru a asigura realizarea 
■arcurilor de plan încă din pri
mele zile ale anului 1964. o mare 
atenție vom scords îndeplinirii 
planului de investiții, mai iutii 
pe anal în cura, ți apoi in mnd 
ritmic conform graficelor de exe
cuție ți in anul viitor. Condiții

Vom acorda de asemenea, a a- 
tenlie mai mare schimbării ope
rative a Mi tem el ar de extracție 
(din erupții in gazlifl Ban din 

gaxlift în pompaj«. Experiența a- 
cumalată pină acum dovedețtc că 
aceste Intrări făcute îi rimp asi
gură ■ cenlLan-XaLe fi un ritm 

■usținnt de exploatare, mențin 
sondele permanent in stare ac
tiva. Vom extinde mai mult mica 
meejuLLiare fî elementele de au
tomatizare.

Vorbitorii in subliniat totodată 
că sporirea prodneției de țiței 
depinde ți de descoperirea ți da
rea in exploatare a noilor zăcă
minte, sarcini de indeplîairea 
cărora răspud Incrălonî din în
treprinderile de foraje

— Pentru anal 
fovarățui inginer 
cincă, unitatea 
toate condițiile 
a-ți îndeplini în
sarolniia de plan. In lua sep
tembrie va fi terminata aducerea 
la it a râmînerii in nrmă din tri
mestrul L iar în trimestrul IV 
uremii* de plan vor Fi chiar 
depășite- PrU activitatea muncii 
pe 8 luai a crescu! față de plan 
era 1,4 Ia sută, iar la prețul de 

cost s-an înregistrat economii 
peste nlan cu depițesc 
1MWC jei- In anni 
1964. aarcâmle slut mai 
mari, dar pe deplin 
realizabile. Viteza de 
foraj trehnie ai craaa- 
cJ ÎS la Mtă. iar 
prod ■Qs tivii ta tea muncii 
cu 14 la sulă. Aceasta 
înseamnă a reducere 
euhatanțială a timpului 
neprod ■ctiv. extinde
rea mccanixirii la o 
seric do lucrări, extin
dere* forajului ea tur- 
bina ;i a eciorlihe me
tode de foraj de mare 
productivitate.

O mare atenție vom acorda 
fo’zîîrii utilajelor, mai ales a sa
pelor cu role, pentru a evita 
stagnările in producție din cauza 
avariilor. Anal acesta, numărul 
avariilor Ia sapele eu role dato
rate unei exploatări neatente a 
fost simțitor redus. Considerăm

V.ASILE BABAC
cor etponA talul _SriaU*i 

rieerrmfei- regnxaea
Ollnu
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Economii suplimentare in valoare

J
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Colectivul secției DAV de la Rafinăria Ploiești acordind o deo
sebită atenție folosirii materiei prime a reușit ca în luna august 
sâ realizeze importante economii la prețul de cosi. 
In fotografie : patru dintre cei mai pricepute gospodari .■ Cor
nelia Pirvulescu, inginer, Alexandru Angelescu și Alexandru 

Pîrvoiu maiștri, Romeo Holban operator chimist.
Foto : N. STELOR1AN

Creste numărul

elevilor la școlile 

profesionale
La 16 septembrie Încep curățirile 

școlilor profesionale, tehnice și de 
maiștri, din industria metalurgică 
și constructoare de mașini. Numai 
în anul 1 vor ii școlarizați Încă 
15 000 de tineri, numărul elevilor 
din aceste școli crescînd astfel cu 
6,5 la sulă fală de anul precedent. 
Școlile asigură învățămînt gratuit 
viitorilor strungari, electricieni, 
furna/iști, oțelari etc — tuturor 
ceior care se pregătesc în aproxi
mativ 50 de meserii. Anul acesta 
au fost introduse meserii noi, ce- 
iute de nevoile economiei noastre 
naționale : electricieni pentru ma
șini electronico și aparate termo- 
tchnicc, specialiști pentru lntreți 
r.crca agregatelor mecanizate și au
tomatizate, siderurgiștj pentru uzi
nele cocso-chimice, metalurgiști 
specialiști în acoperiri metalice 
ctc.

Viitorii muncitori și tehnicieni 
deprind târnele meseriei pe care 
și-au ales-o, de la profesori temei
nic pregălifi, de la ingineri și teh
nicieni cu experiență în producție.

(Agerpres)

■

de peste 12000000 lei
Piuă fn present, peste 40 Je 

întreprinderi industriale și uni
tăți economice din Maramureș 
și-eie realizat angajamentele 
mtult de economii. Printre a- 
cesten se numără exploatarea mi
nieri Herja. Întreprinderea fores
tieri Sighet, 1 profil „Tudor Vln- 
dimirescu** fi Combinatul „1 Mai" 
din Satu Mare, Fabrica da sticli 
„Victoria muncit" din Poiana Co
drului fi altele care, datorita re
ducerii consumurilor specifice, 
mrmiiiru lucrărilor cu volum

aurt ie munci fi reducerii chel
tuielilor de producție, fi-ax de
pășit angajamentele luate la în
ceputul anului.

Prin reducerea prețului do 
cost, colectivele întreprinderilor 
eparțirund industriilor republi
cană fi locală din regiunea Mara
mureș au realizat anul acesta 
economii suplimentare în ro* 
loare de 12 456 000 lei, succes in 
urma căruia au hotărit să majore
ze angajamentul anual cu încă 
2100.000 lei. (Agerpres)

Muncitor

cînteis 
tineretului

Organ Central
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\Culesul porumbului
a sediul gospodăriei colective din 
Popeai l-am găsit doar pe tova
rășul inginer Ștefan Ștp^iu. Abia 
sosise de pe o tarla și-ercr gata-să- 
plece spre alta. Explicațiile pe 
care ni le-a dat inginerul ne-au 
bucurat. Aici s-a început recolta

tul pe data de 9 septembrie. Preocuparea prin
cipală a conducerii G.A.C. este ca această lu
crare să se desfășoare intr-un timp cit mal 
scurt. Mai precis, cele 544 de hectare cu po
rumb trebuie strînse de pe cîmp, potrivit pla
nului, In 12 zile. Culesul va dura insă mai pu
țin. Că așa va fi, ne dovedește munca din pri
mele două zile. Pe 9 septembrie, au ieșit la re
coltatul porumbului 400 de colectiviști. Aproa
pe 300 erau tineri. Cum a fost organizată 
treaba ? Mai multe echipe alcătuite din 250 de 
colectiviști au recoltat știuleții. Alte echipe, 
însumînd 50 de colectiviști au tăiat cocenii. O 
echipă de 15 oameni a cărat cocenii așezîndu-i 
la marginea tarlalei. 27 de tineri conductori de 
atelaje au transportat știuieții de pe cîmp in 
pdtule. Ceilalți colectiviști au cărat coșurile cu 
știulete la căruțe, au încărcat și descărcat că
ruțele. Toate echipele au fost antrenate în în
trecere. Seara s-a făcut un bilanț. S-a Btrîm

șl transportat recolta șl s-a eliberat terenul pe 
o suprafață de 50 de hectare. Fruntașii zilei: 
echipa condusă de Tănase Spiridon, precum și 
tinerii Samoilă Panainte, Tița Fruntișeanu, Na
talia Racoviță, Vasile Chelaru. Tractoriștii pot 
să intre la arat. Presupunînd că s-ar lucra 
In acest ritm, recoltatul s-ar fi terminat In 11 
zile. Deci, o zi ciștigată. Participanții la consfă
tuirea operativă de seara au relevat însă noi

I
I
I

Smeeni, I 
in acest |

I
ganizare a muncii. Echipe de cule- ■
gători — printre care multi tineri 1
— înaintează prin lan adunînd știu- ■

I
Itransportă continuu știuleții și co

cenii dînd posibilitatea mecanizato
rilor să intre în brazdă pentru pre
gătirea terenului care urmează să o 

iu grîu. Acest sis- Ș 
inizare a muncii a ■ 
n primele trei zile ■ 
:olta de porumb de | 
de peste 150 de I 

hectare, depășindu-se media zilnică

în ritm mai intens!
de 25 de hectare. Pe 10 septembrie, au recol
tat și mai puțin, doar 17 hectare. Apoi aici 
există un mare decalaj între recoltat și trans
port. In ziua cînd am fost ddolo, 1M de tone tfe 
porumb, deși desfăcut, stătea pe cîmp. Se poate 
lucra mai intens ? Desigur, cu condiția însă, 
ca munca să fie bine organizată și la Murgeni, 
nu doar în satele componente — Rai șl 23 Au
gust. Pînă acum, din satele componente. au

Raidul nostru în raionul Bîrlad
posibilități de scurtare a timpului la recoltat 
prin repartizarea la aceste lucrări a încă 50 de 
brațe ce rămăseseră libere după recoltatul fio- 
rii-soarelui. Zis și făcut. Pe ziua de 10 septem
brie au ieșit la recoltatul porumbului 450 'de 
colectiviști.

Asemenea exemple pot fi lnlilnite 91 în alta 
gosDOdării colective din raionul Bîrlad.

Tot pe 10 septembrie, am lost și la Murgeai. 
Aici însă, din 600 hectare. In 5 zile de cînd s-a 
început această lucrare, abia s-au recoltat 125 
de hectare. Planificat este să se recolteze cite 
70 de hectare pe zl. Media realizată este lnsâ

defost mobilizate zilnic cîle 300—330 brațe 
muncă, în timp ce la Murgenf circa 
400 de brațe de muncă au lipsit. Nici 
organizația U.T.M, nu sprijină suficient condu
cerea gospodăriei în intensificarea ritmului de 
lucru la brigăzile de la Murgeni. Se mal pune 
o întrebare: Putea să fie transportat tot po
rumbul recoltat în cele 5 zile 7 $i în această 
privință răspunsul este afirmativ. Au fost f°‘ 
fosile însă doar 35 de atelaje în timp ce alte 
14 nu au lucrat.

Gospodăria colectivă din Murgeni nu este 
singura din raion care se află în asemenea si-

tuație. La Fforești, pe ziua de 10 septembrie 
au iești Ia recoltai doar 30 de oameni. Aici 
s-au recoltat doar 15 hectare din 331» i la Mă- 
lușteni același număr de brațe de muncă au 
recoltat, în două zile 10 hectare de porumb ,

Am vrut sâ vedem la consiliul agricol raio
nal, care este situația pe întregul raion ? Am 
aflat că din 23 273 hectare cultivate cu porumb 
s-a strîns recolta de pe numai 4456 hectare. 
Majoritatea din cele 42 de gospodării colective 
din raion nu acordă atenția cuvenită scurtării 
timpului de recoltat, transportului recoltei ia 
bazele de recepție și in pătule și eliberării te
renurilor pentru arături. Această situație tre
buie urgent îmbunătățită. Cei 42 de ingineri și 
27 de tehnicieni agronomi care lucrează în gos
podăriile colective de aici, împreună cu consi
liile de conducere să adopte asemenea măsuri 
incit această lucrare să poată fi terminată Vn- 
tr-un timp cit mai scurt și in raionul Bîrlad. 
Organizațiile U.T.M. din fiecare G.A.C. au da
toria ca — așa cum se procedează la Plopeni 
— sâ-i mobilizeze zilnic pe toți tinerii la re
coltat, tăiatul cocenilor, eliberatul terenului și 
transport.

CONSTANTIN SLAVIC 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Iași
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Pe această tarla, gospodăria 
agricolă colectivă din co
muna Cărpiniș, raionul Ti- 
mișoara va insâmînța griul. 
Tractoriștii brigăzii a IV-a 
de la S.M-T. Certei, acordă 
o mare atenție eaiității ară

turilor.
Foto : FLORIN TAG A

Soi (smmalografs \«s!t
Recent. In ceste 20 

de sate din reaiunee 
Crlșana an foat date 
In folosință cinemato
grafe noi. Alte aseme
nea unitâti vor Incene 
să funcționeze tn ca
drul celor 14 ei mine 
culturale ce se află în 
construcție in 
localități din

diferit* 
regiua*.
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A început 
fructelor

regiunea Maramureș a In-

recoltatul
de livadă

în 
ceput recoltatul fructelor de li
vadă. Pentru stringerea acesto
ra fără pierderi, producătorii și 
unitățile comerciale s±«j pre
gătit din timp. în raioeneti* Si- 
ghet și Oaș, de exemplu, unde 
se află cele mai mari livezi de 
pruni din regiune, au fost con
struite instalații mecanice de 
mare capacitate pentru uscat 
fructe, iar pentru Insiiozarea 
merelor, la Sigbet s-au construit 
noi spații care sporesc capaci
tatea de depozitare cu circa 450 
tone. In principalele bazine po-

Expoziție de produse agricole
1n sala mare a Casei de cultură 

din Turnu Severin s-a deschis o 
interesantă expoziție cu produse 
agricole. Aici au adus exponate 3 
gospodării agricole de stal și 14 
gospodării agricole colective din 
raionul Turnu Severin. Sin! expuse

di ie rile 3oiuri de grrj și porumb, 
roșii, castraveți, vartâ. doricei, 
fructe, pepeni verii In greutate de 
15-30 de kg, vinuri și multe alte 
produse. Mii de oameni, locuitori 
din oraș și din împrejurimi, au

v.LJU cip-~z:pn qgi i1- -W 
tea produselor rf rfcnâg efe0l 
c^ocrefe re.;c--jW Tsm 1

NICOLAE MARIN
corespon<-.~‘
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la lucrările din campania de toamnă I
I

prezent

VEȘTI DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI 
VOLUNTARI DE LA SATE

Punctuali ca întot
deauna, toamna a so
sit. Sînt multe acri
șori, din multe sate, 
care vorbesc despre 
preocuparea colectivi
știlor, în acest ano
timp.

Gherghina Bălărie 
din comuna Atîrnați, 
raional Alexandria, 
ne trimite o scrisoare 
în care arata ca: „In 
prima li, cînd a în
ceput culesul porum
bului, peste 400 de 
tineri au fost prexenți 
pe tarlalele gospodă
riei colective. Pină

seara porumbul de pe 
200 de hectare a foit 
recoltat. Terenul tre
buie grabnic eliberat 
pentru a ie pntea 
executa în bune con
diții lucrările în ve
derea îuiămînțării 
griului. Cînd termi
năm recoltatul, gi 
aita ae vi întîmpla 
peste cîteva zile, am 
sa va scriu din nou”.
Atît povestește scri

soarea, dar nu e greu 
■ ă-țî imaginezi entu
ziasmul cu care au 
lucrat tinerii și mai 
ales grija cu care a

I 
Ifost organizată aceas

tă acțiune.
Tehnicianul agro

nom Veronel Porum- I 
boiu, ne scrie de lai 
Fălciu, raionul Bîr
lad. In scrisoarea tri
misă, el ne arata în 
special 
muncesc colet 
pentru a asigura 
colta anului viitor. 
Deci, un scurt popas 
pe tarlaua de 670

GH. NEAGU |

(Continuare în 
pag. a I ’
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Sîntem pregătiți
să-i primim 
pe studenți
•m ' • . de medi
cină aii Timișoa
ra, creație a statu- 
hii «mtns demo- 

ală-
ȘN 

!««•-d»
JiuAl rupt'*'’ ( 
sîrd, re desrh
porti-.e, a primi țț
aoroaoe 1 000 de rt-

de r - - • a-
țixi de Cdâheâ, h mn-te
X3U de la mare, cu cele mai

frzim&ese impresii ți aviimiTi, 
ezit de sn:ar.pe tinereții.

/■ no»* an tnurervuar aere 
t-a ie?*** enrixd. studenții 

** ror bucura i* sod 
noile condiții de 

create in |abom:oare^ 
și dîi noastre.

Lobam?03rele precl»nice a« 
înzeidJe ew cele srsi mo- 

deme aptraie și materiale di- 
dacrpmtm buna ^esfățu- 
rare a procesului de ir.rdfd- 
ntr.î ți de cercetare științifici,

— inceDiad ev zecile de micro- 
scocpe biBoculare 1.0 JL, foto- 
metrr, P. H. metre, centrifugi 
electrice de mare turație, mi- 
croeeoape Lumi pan, hemore- 
fractomeire ți pină le laborato
rul de r-.îcroecopie electronică, 
înzestrat cu «b microscop elec
tronic, ultramicTotgame p ahe 
aparate cere îmbogățesc acest 
laborator.

Laboratorul de biof izică, pe 
lingă înzestrarea bogată pe cere 
o are, a mai fost dotat recent cu 
se mic laborator de izotopi 
radioactivi, cu toată aparatura 
necesari. Astfel, inrățămintul 
preclinic se poate desfășura in 
condiții optime.

Clinicile au fost înzestrate 
cu aparate medicale de inve
stigație ți tratament din cele

OK

mai moderne, pentru ca stu
denții să se familiarizeze cu 
folosirea acestor aparate, înce
pând de la cele mai moderne e- 
lectrocurdiografe, phonocar- 
diografe, electroencef alograf e, 
aparate de roentgendiagnostic 
ți terapie, spirografe, oxihe- 
mografe, aparate de ultrasunet 
ți pini la microscoapele chi
rurgicale, bronchoesofagoscoa- 
pe. aparate de anestezie ți re
animare, truse de chirurgie 
vasculari ți al ițea alte aparate 
de investigație clinică ți trata
ment, din cele

CUmca I 
fost înzestrata 
de televiziune, 
denții pot urmări toate opera
țiile importante, explicațiile 
fiind date de către operator

mai moderne, 
chirurgicală a 
cu o instalație 
prin care stu-

prin intermediul microfonului, 
tn cadrul Clinicii radiologice, 
a luat ființă un serviciu de co- 
baltoterapie.

Laboratorul 
care deservește toate clinicile 
și laboratoarele, a fost înze
strat cu toată aparatura mo
dernă. S-a primit, de aseme
nea, aparatura necesară pentru 
laboratorul central de izotopi 
radioactivi, pentru a cărui in
stalare Ministerul Învățămân
tului ne-a repartizat în prima 
etapă suma de peste trei sute 
mii lei. Numai în ultimii trei

de cine fiere,

prof. univ. Dr. ST. GlRBEA
Institutul de medicină 

din Timișoara

(Continuare în pag. a IV-a)



Pe șantierele de construcții 
ale Capitalei, 

organizațiile U. T. M. au 
în centrul atenției:

Reține atenția seriozitatea cu 
care au fost pregătite și s-au 
desfășurat aici zilele secreta
rilor. Antrenarea tinerilor la 
întrecerea socialistă, califica
rea și ridicarea calificării ti
nerilor constructori, gospodă
rirea materialelor pe șantier, 
aplicarea inițiativei tinerilor 
de la Uzinele „Tudor Viadimi- 
rescu“-București sînt numai 
cîteva din problemele dezbă

gurat ca în fața cadrelor 
U.T.M. să vorbească directorul 
D.G.C.M. (despre productivi
tate și preț de cost), șeful ser
viciului C.T.C. (despre calitate, 
în special la finisaj) etc. A 
vorbit, de asemenea, în fața 
activului U.T.M., secretarul 
comitetului de partid al 
D.G.C.M., despre sarcinile con
crete ce stau în fața organi
zațiilor de bază U.T.M., în ve

mulți tineri muncitori cu pu
țină experiență. Sprijinirea a- 
cestora spre a-și însuși temei
nic meseria și a-și ridica ne
contenit nivelul pregătirii pro
fesionale sînt sarcini pentru h 
căror rezolvare e axată munca 
politică desfășurată de organi
zațiile U.T.M. în toate între
prinderile de construcții au fost 
organizate cursuri de califi
care, de ridicare a calificării

ridicării calificării sale pro
fesionale, l-a îndrumat să 
se înscrie Ia un curs cores
punzător. După începerea 
cursurilor, membrii comite
tului au luat parte la fie
care lecție. Aceasta a dat 
posibilitatea organizației de 
bază U.T.M. să cunoască con
cret cum își însușesc tinerii 
cunoștințele, iar cînd unii au 
lipsit sau au venit nepregă

B
. I acureștlul este unul din marile șantiere de oon- 
’ | strucții ale țării. Anul trecut în Capitali au fost 

date in folosință oamenilor muncii peste 13 ooo 
de apartamente. Numărul apartamentelor care 

' se vor construi anul aoesta va fi și mai mare- 
Partidul a pus în fața lucrătorilor din construc
ții — din București și din întreaga țară — sar

cini aeoMcult de importante ; creșterea productivității mun
cii, scurtarea termenelor de dare în folosință a obiectivelor 
începute, concomitent cu îmbunătățirea continuă a calității 
lucrărilor.

Mobilizarea tineretului pentru a-și aduce contribuția efec
tivă la îndeplinirea acestor sarcini, cere organizațiilor U.TJI. 
o susținută muncă politică. Organiaațiile U.T.M. de pe șan
tierele aparținînd Direcției Generale Construcții-Montaj a 
Sfatului popular al Capitalei au dobîndit in această privință, 
o experiență bună care merită a fi cunoscută.

• Creșterea, productivității muncii
• Scurtarea termenelor de dare în
• îmbunătățirea calității lucrărilor

că pe șantier, mobilizînd în a- 
ceastă acțiune tineri ingineri, 
sugerînd teme pentru confe
rințele tehnice etc. Sa luăm 
și în această privință un e- 
xemplu : introducerea pe scară 
larga a materialelor și proce
deelor noi în instalații a nece
sitat o largă acțiune de pre
gătire a muncitorilor și tehni
cienilor întreprinderii de in- 
stalații-montaj și izolații. Pa
ralel cu mobilizarea tineri
lor la cursuri, organizația 
U.T.M., cu ajutorul specialiș
tilor, a organizat convorbiri, 
seri de întrebări și răspunsuri, 
expuneri cu scopul de a lă
muri tinerilor cele mai impor

folosință

Succesul muncii politice 
desfășurată de organi
zațiile U.T.M. pentru 

mobilizarea tinerilor construc
tori la îndeplinirea sarcinilor 
economice trasate de partid 
depinde și de competența cu 
care se ocupă cadrele organi
zației de problemele economi
ce, de măsura în care acesta

cadre cunosc temeinic proble
mele tehnice și economice ale 
producției. Iată de ce, comite
tul U.T.M. de la Direcția Ge
nerală Construcții-Mcntaj a 
Sfatului Popular al Capitalei, 
acordă o mare importanța 
pregătirii, instruirii cadrelor 
U.TAL pentru a cunoaște pro
blemele economice.

tută cu prilejul zilei secretari
lor, în jurul cărora s-a făcut 
un larg și rodnic schimb de 
experiența. Pentru cunoaște
re a teme în ică a p robie mei or 
privind creșterea productivită
ții muncii și reducerea prețu
im de cost în construcții, îm
bunătățirea calității și în spe
cial a finisajului, cu sprijinul 
comitetului de partid s-a asi

derea mobilizării tinerilor la 
îndeplinirea și depășirea pla
nului de construcții pe anul 
1963.

Pe șantierele de construc
ții de locuințe din Bucu
rești lucrează peste 8 000 

de tineri. Unii dintre ei au a- 
cumulat de pe acum temeinice 
cunoștințe profesionale. Ală
turi de aceștia lucrează însă

și de împrospătare a cunoș
tințelor profesionale. In mobi
lizarea tinerilor la cursuri, 1a 
însușirea cunoștințelor pre
date. multe organizații U.T-M. 
au obținut o bună experiență. 
La Șantierul nr. 1 Balta Albă- 
centru, de pildă, comitetul or
ganizației de bază U.T.M, a 
discutat cu fiecare tinăr în 
oarte problema calificării sau

tiți, comitetul a discutat ope
rativ cu ei, a cerut sprijinul 
unor muncitori virstnici, al 
comuniștilor, să le explice ti
nerilor că este in interesul lor 
fiă-și îmbogățească cunoștin
țele profesionale.

O contribuție însemnată 
au adus organizațiile de 
bază U.T.M. în organizarea 
muncii de propagandă tehni

tante probleme legate de în
trebuințarea țevilor din ma
terial plastic, folosirea panou
rilor prefabricate la instala
țiile electrice etc. Toate aces
tea au contribuit Ia folosirea 
mai largă a noilor materiale, 
la grăbirea ritmului de fini
sare.

Propaganda tehnică ocupă 
un loc important și în activi
tatea cluburilor. Tinerii de la 
I.C.M. nr. 1 au urmărit cu in
teres, la club, expuneri des
pre tehnologia finisajelor în 
construcții, despre procedeele 
de lucru la executarea rapidă 
a tencuielilor de zidărie, a lu

crărilor de dulgherie etc. 
Munca cu cartea tehnică se 
află, de asemenea, în atenția 
organizațiilor U.TJvl. „Cartea 
zidarului”, „Cartea zugravului” 
etc, au fost recenzate pe toate 
șantierele; pe marginea lor 
s-au făcut simpozioane, s-au 
organizat concursuri „Cine știe, 
cîștigă”. In activitatea clubu
rilor a luat o extindere din ce 
în ce mai mare organizarea 
unor acțiuni ca : „Seara zida
rului”, „Seara f ier ar-bet omă
tului”, „Seara dulgherului”, a 
instalatorului etc. Cu acest 
prilej, inginerii fac cu regu
laritate expuneri despre pro
cedeele industriale înaintate, 
muncitorii fruntași, cu o bună 
pregătire, împărtășesc din ex
periența lor.

Un loc important îl ocupă, 
în munca politică des
fășurată de organizații

le U.T.M. pentru mărirea con
tribuției tineretului la spori
rea productivității muncii și 
la scurtarea termenului da 
dare în folosință a obiective
lor începute, generalizarea 
largă a metodelor și procedee
lor moderne de construcție. 
Schimburile de experiență 
s-au dovedit, în această pri
vință, foarte eficiente. Așa, de 
exemplu, experiența căpătată 
de colectivul I.C.M. nr. 5 în 
folosirea panourilor mari pre
fabricate și cea a constructori
lor de la I.C.M. nr. 1 în apli-
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obișnuită
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TA e cite ori, cu mulți ani în 
jL_Z urmă, oamenii simpli a 

căror singură avere erau 
cela două palme adine crăpata 
de muncă nu își puneau între* 
horea ce-o să ajungă copiii lor. 
Si gîndurile »e opreau pline de 
speranfă la o fabrică cu pere
ții afumați sau cine știe— Așa 
porneau tinerii In viață pe dru
murile Intortochiate ale vremu
rilor de atunci. Acum drumul 
spre Îndeplinirea dorințelor • 
atll de firesc, Incit și acum 
cînd aștern aceste rînduri am 
impresia că o să povestesc un 
fapt foarte obișnuit. Drumul a 
Început In 1945 de la Școala 
profesională C-F.lt Ploiești. A 
dorit Ion Cotorceana id devină 
strungar și a ajuns. A lucrat 
mai multi ani în atelierele 
C.F.R. Ploiești. Dorea însă să 
învețe, și conducerea atelieru
lui l-a trimis la București, la 
Școala tehnică metalurgică. S-a 
întors tot Ja atelierul din Plo
iești, dar de data aceasta ca 
tehnician.

Atelierul avea nevoie de ca
dre tinere inginerești, și privi
rile tovarășilor din atelier s-au 
Îndreptat spre Ion Coiorceanu.

Alți 5 ani de studii la facul
tatea de transporturi, alți 5 ani 
de muncă încordată, dar și de 
satisfacții. La terminarea stu
diilor, i s-a propus sd lucreze 
în fabrici mari, moderne, dar 
proaspătul inginer a cerut sd 
meargă sd munceascd tot la 
atelierul de reparai materia! 
rulant, alături de oamenii care 
i au călăuzii paști In viață.

Acum e toi aici. Aproape nu 
există tînăr în acest atelier care 
să nu meargă la inginerul șei 
sâ-i ceară un sfal, sau ajutorul 
Intr-o anumită problemă.

Și inginerul șef, care nu e al
tul decit copilul de 14 ani care 
în 1945 dădea examen la școala 
profesională C.F.R., îi ascultd, 
pe fiecare cu răbdare, îi ajută 
din toate puterile. O biografie 
simplă, obișnuită, 
deosebește 
de alte mii 
gratii.

care nu se 
aproape cu nimic 
de asemenea bio-

ION MIREA 
tehnician

N i mi-aa făcut jurnal xil- 
■ic, Jar și firi el. • ai-mi 
amintesc multă vreme da 

silele minenste da concedia oe- 
treenta în fnunosis Hațiune Ci* 
bminești. Isai vei aminti cn pli- 
cere da prieteniile legate aici cn 
mnnâtori, ingineri, col ce ti riști 
din Întreaga |ari, earn ca fi mina 
■-« bncnrat da • deesehiti gri
jă dia partea condneerii itațianii, 
Imenrile pe aici aint minunate, 
hrana a fait hnnă fi gusteaaâ fi 
In nici a xi n an existat clipa 
de ptietiseall. Am participat la 
seri d« ptenie. am jncat șah, 
rensv, velei, am ficat exennii la 
Curtea da Arfei F Olănevti. am

partici pit la feativa] ■! fil
mului romîneuc, am admirat mi- 
îeitria artiatri emerita Angela 
Moldovan |i a lui Ștefan Li«i- 

reicn (i cite altele.
A foat un concedia parcă mai 

f rum a a decit toata cele de pînă 
acum. Curînd am al vă aeriu din 
nna, de data aeeaata da la locul 
meu da muncă unde eu forța 
preaapete voi contribui, alături 
de ceilalți lovarâși ai mei, la în
deplinirea aarcinilor de plan.

TRAIAN SIP06 
mjinrttflr la Fabrica Aa canfecții 

^Fladru"-Claț

Tineri cu mulți prieteni

Fiecare carte, dupd ce o ci
tești, îți devine un hun 
prieten. Din filele ei faci 

cunoștință cu oiatni deosebiți 
pe care h îndrăgești pentru ge
nerozitatea cu c*re iți împăr
tășesc viața, experiența lor 
Altă carte, al ti sfătuitori, alti 
prieteni Tot mai multi «int ti
nerii din regiunea Banat care 
și-au făcut pînă acum zeci, sute 
de asemenea prieteni sincer:,
devotați E de a ceteai

că ;□ prezer.t wz:
oe tJi*n psrtâzori a. în- 
.Pnetes ai cărui*, că 

in prunele 6 luni aie 
alți 5 000 au devenit

m amintim
42 000
srguei
Duma: 
anului
purtători ai ei.

Cărțile slot prieteni de care 
ai nevoie In uzină, pe ogor, în 
școală. Și tocmai pentru aceas
ta la Timișoara, Ozaoya sau 
Arad. Caransebeș si Reșița se 
organizează cu tineri! sftt lite
rare, simpozioane, seri de poe
zie. convorbiri despre emu unor 
cârti si multe altele. Acum alte 
mu de tineri din orație si sa
tele Banatului s-au înscris
particioo la concursul .IA :1 
cartea*, aite nr.: de timer;
cesc să lege c- cartea a pnere- 
z« trauridt------------------ -—

CALE
Tovarășii din con

ducerea Depoului 
C.F.R. Brafov erau 
într-o situație neplă
cută : locomotiva
130 108 trebuia si 
iași din depou peste 
cîteva ore, pentru ■

Tinerii pe care îi vedeți în fotografia de față, iac parte din 
brigada lui Simion Rush din secția construcții metalice a Uzi
nei mecanice din Timișoara. Brigada s-a angajat să realizeze 
pînă la sfîrșitu! anului 10 000 de lei economii prin reducerea 
consumului de metal. Pînă acum ei au realizat însă mai bine 

de 8 000 lei. Foto: FLORIN ȚAGA

HĂIMCIA TINERELOR 
COLECTIVISTE

, Miini!e mici ale fe
telor sînt în stare 
da lucruri frumoaie. 
Ne-au dovedit acest 
fapt fetele din gospo
dăria noastră colecti
vă. Ele știu nu numai 
să brodeze mărunt, să 
țeasă covoare, și să 
lucreze cu migală si 
pricepere ia grădină." 

Așa își începe una 
din scrisori tovarășul 
Tache Vasilache din 
G.A.C. Cindești, raio
nul Buhuși, unul dintre 
corespondenții volun
tari ai ziarului nostru.

„în ultimii doi ani — 
scrie mai departe co
respondentul — în co-

lectiva noastră s-au ri
dicat 6 grajduri a cite 
100 capete fiecare, o 
ingrașătorie pentru 
porci și o maternitate 
pentru scroafe, două 
podocuri pentru păsări 
și alte construcții”.

După această scurtă 
descriere, corespon
dentul arată că lipitul 
grajdurilor cu pereți 
lungi de 60 de metri 
și înalți de 3 metri și 
jumătate, nu-i o treabă 
ușoară. Gospodăria a 
încredințat fetelor a- 
ceastă muncă. Ele au 
răspuns cu însuflețire. 
De fiecare dată cînd 
începeau fațadele, fe

latele flrau prezente 
lucru. Era un șantier 
în toată legea. Cîte 
75—80 de fete și tinere 
femei lucrau cu spor 
pentru terminarea ur
gentă a construcțiilor 
zootehnice. Și totdeau
na ele au făcut o 
treabă foarte bună. Pe
reții slnt meșteriți de 
înîinile fetelor la fel 
cum li-ar fi făcut zida
rii. în plus, printr-o 
bună organizare a 
muncii, ele au econo
misit un număr însem
nat de zile-muncl.

N. BARBE

TEODOR KANTONA 
activist al Comitetului regional 

U.T.M. Banat.

LIBERA
transporta un tren do 
marfă fi echipa a ll~a 
de lâcătufi nu termi
nate încă reparațiile, 

intent nu mai spera 
ca aceasta fă fie gala 
in timpul scurt car a 
mai rămăsese.

lntirzierea insa nu 
se datora echipei de 
iăcituși ci faptului că 
la o revizie amănun
țită^ i-au descoperit 
mai multe defecțiuni- 

Cînd discuțiile 
erau in toi Ia șeful 
de pan lai au sosit a- 
proape toți licitu/ii 
din echipa a III-a-

— îi ajutăm nai 
e spus tînărul 

Constau tiu Sucaleicu.
— Dar aveți și roi 

da lucru. .Wuaca coaf
ară cina • juca *

— Am lăsat dai 
Ucătngi car a pot ter-

*mina reparațiile 
fără noi.

După citeta minu
te Constantin Sucu- 
lescu. Ion Burlucu. 
Gheorghe Strat, lan 
Tudoruț fi ceilalți, 
lucrau de zor alături 
da lacătufii echipei 
a II-a. L'rtul manipu
la zescsnalul pentru 
ridicarea unei osii, 
altul ajusta jrina unei 
asii, altul monta ser
tarele de distribuție-

Sjirfitul acestei ac
țiuni și bineințales 
al acrișorii mele... un 
fuarat prelung fi lo
comotiva a pirdait 
depoul la era stabi
liți pantru a remor
ca trenul te trebuia 
urgent du» Ia desti- 
italie.

C. DUMITRU
«jutsr mecanic

stagiuni muzicale gălălene

DUMITRU SANDU

„Dragoste de ligand, 
coit
ion 

pos- 
și o

din 
ale noii

ÎNVĂȚĂMÎNT

«Pnetexc no««?rd — cartea* (Ore de 
*; ț re - ’̂.îoteca întreprinderii „Do- 

r-hantuT din Ploiești].
In valoros schimb

Foto . .V. STELOR1AN de experiență

PENTRU NOUL AN

Pentru anul școlar 
1963—1964, Editura di
dactică și pedagogică 
a tipariț 564 titluri de 
manuale destinate 
școlilor de cultură ge
nerală și școlilor pro
fesionale și tehnice, în 
peste 22 500 000 ex
emplare, cu 1 200 000 
exemplare mai mult 
decîl în anul prece
dent. Elevilor din cla
sele 1—V/7 de la 
cursurile de zi le vor 
fi difuzate gratuit 
17 600 000 cărți șco
lare.

Au fost elaborate 
manuale noi de fizică, 
chimie, geografie, 
limbi străine. O parte 
din cele difuzate în a- 
nul precedent de în- 
vățămînt au fost îm- 
bunătățite prin inclu
derea de noi capitole, 
teme și lecții, precum 
și printr-o prezentare 
grafică atrăgătoare. 
Aproximativ 9 mili
oane manuale sînt îm
brăcate în vinilin sau 
legate în pînză.

De asemenea, 
tura acordă o mare a- 
tenție tipăririi și lito- 
grafierii manualelor și 
cursurilor necesare 
studenților. Pînă în 
prezent, s-au tipărit 
sau sînt în curs de ti
părire aproximativ 
200 titluri, în majori
tate lucrări originale. 
Printre acestea sînt 
cursuri de microbiolo
gic, genetică, biologia 
apelor, mecanica teo
retica, electrochimie 
generală, matematici 
superioare, teoria pro
babilităților, introdu
cere in calculul ten- 
soriai și altele.

In afara manualelor 
școlare și universita
re, Editura didactică 
și pedagogică a mai 
pregătit pentru noul 
an de învățămînt 56 
titluri de materiale di
dactice pentru elevi 
și studenți, care însu
mează aproximativ 
150 000 exemplare.

fAgerpres)

gospodinei colective din Frata, 
Slrmășan Visile, care a vorbit ti
nerilor despre dezvoltarea multi
laterali a gospodăriei, despre me
todele de muncă folosite pentru 
obținerea unor recolte bogate.

lntr-o discuție avută zilele 
trecute cu tovarășul Silviu Za- 
vulovici prim-dirijor și director 
al Teatrului muzical din Galati, 
el ne-a împărtășit cîteva 
obiectivele principale 
stagiuni:

— Prima premieră 
nil va fi „Tosca* de

a stagiu- 
Puccini s 

sperăm să ne înfățișăm publicu
lui cu un spectacol pe mâsura 
așteptărilor. Din repertoriu mai 
amintim baletul lui Paul Con- 
slantinescu „Nuntă în Carpați", 
și doud spectacole de estradă 
pe care le vom realiza cu con
cursul tovarășilor H. Mâiinea- 
nu, Florentin Delmar, Sadi Ru- 
deanu și Horia Șerbănescu. In 
repertoriul nostru mai figurea
ză de asemenea, și alte opusuri 
care urmează să vadă lumina 
rampei în noul sezon artistic: 
opera comică în trei acte „Don 
Pasquale" de Donizetti și „Po
vestirile lui Hoffman" de Offen
bach. Nu am neglijat nici spec
tacolele destinate celor mici / 
ani inclus în repertoriu opera 
pentru copii „Capra cu trei 
iezi" de 2irra. Mai pot aminti 
opereta, 
pe care o vom realiza cu 
cursul apreciatului solist 
Dacian (de data aceasta în 
tura de regizor), precum 
nouă lucrare romîneascâ pe 
muxied de Ion Vasilescu. Antre- 
y: ': la îwșaSînirea acestui pro- 

'•''măi. COn.f: Șl
ă 7;>:.ă.ae preze.“ilarea 

-de f r.f'.qqr yle Biuzicaîp cu cu- 
racier .educativ, precum șr vizi
tarea periodică a orașelor 
Brăila. Tecuci și Focșani, unde 
avem un public exigent, recep
tiv și interesat de producțiile 
teatrului nostru.

Activitatea pe care o va des
fășura Teatrul muzical din Ga
lați în stagiunea care nu peste 
mult timp va începe, cuprinde 
— în comparație cu anii tre- 
cuți, un plan mult mai bogat și 
echilibrat întocmit. Astfel, se 
va acorda un spațiu mai mare 
problemelor de pedagogie si 
educație muzicală- In acest 
sens, se va continua ciclul 
„Opera de-a lungul veacurilor', 
Si se vor introduce noi forme 
de educație muzicală care zd 
se Încadreze în profilul teatru
lui ; la realizarea acestui obiec
tiv vor ti invitat! să-și dea 
concursul muzicologi și compo
zitori apreciaJi. Pentru studen
ții Institutului politehnic și cei 
de Ia Institutul pedagogic, sta
giunea 1963/1964, va fi marca
tă printr-un număr sporit da 
spectacole — cedate : același 
lucru fiind preconizat și pentru 
tinerii muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la întreprinderii» 
și instituțiile orașului Galati. 
Pentru elevii școlilor medii se 
va relua de asemenea, ciclul 
de spectacole și prelegeri cu 
exemplificări din creația roma
nească. 1n satele din perimetrul 
regiunii se vor prezenta reci
taluri. concerte populare și 
spectacole de estradă. La acest 
capitol, mai amintim fi mani- 
festdril» prilejuite de activita
tea Umvermtății muncitorești 
de cultură muzicală la care își 
aduc contribuția și soliștii tea- 
Irului.

PREZENȚA CERCULUI LITERAR
La clubul Fabricii de rul
menți din Bîrlad s-a deschis 
o expoziție a pictorilor a- 
matori din fabrică. După 
cum se vede și din fotogra
fia noastră, artiștii amatori 

au destui admiratori.

Pe membrii cercului literar 
.Vladimir Maiakovski" de la 
Uzinele „Tractorul‘-Brașov
i-as numi elevi si în același 
time pedagogi la școala fru
mosului- Elevi — pentru că 
învață cu hărnicie, ca ucenici 
ai condeiului, sa aleagă cu- 
vîntul cel mai potrivit care să 
exprime frumusețile ce-i în
conjoară. Si-s pedagogi — 
prin pasiunea cu care se dă
ruie pentru propagarea poe
ziei, literaturii.

Membrii cercului 
sprijin concret și 
brigăzii artistice de 
faptele semnificative din la
boratorul muncii de creație a 
noului tin de tractor trec prin 
laboratorul cercului — îmbră- 
cînd haina versului.

La secția „economiști” comi
tetul U.T.M. își propune o 
dezbatere despre literatură. 
Inginerul Săpunaru, ca mem
bru al cercului literar, soco
tește o datorie a sa să dea o 
mină de aiutor. în adunarea 
cu tema el a prezentat expu
nerea ..Cartea, cultura. în 
sprijinul formării omului 
nou". Exemplul literar e Îm
pletit convingător cu exem
plul de viată, luat din ime
diata apropiere. Pasionat de 
literatură, tînărul inginer îm
părtășește din pasiunea lui și 
celorlalți. Si. fntr-un fel, îi 
obligă să-și ceară mai mult

dau un 
operativ 
agitație :

ÎN VIAȚA UZINEI
convins că multi tineri care 

„îndrăznesc” ar putea
E ... 
încă nu .. 
să scrie „îndemnul la a scrie 
e o metodă care dă rezultate 
— ne spune. începi cu cîteva 
rînduri la gazeta de perete și 
ai peste un time bucuria să-ți 
vezi numele sub articolul tău 
tipărit în ziarul de uzina".

Că adevărul e de partea in
ginerului Săpunaru ne-o do
vedește ziarul uzinei. Aproape 
că nu există număr în care 
membrii cercului să nu fie 
prezenți cu schițe sau repor
taje (cele semnate de Simion 
Săpunaru, Valeria Coliban ori 
Alexandru Handrea își au mai 
totdeauna izvorul inspirației 
în viata de fiecare zi a con
structorilor de tractoare).

Am asistat recent la o obiș
nuită ședință de lucru.

Aici, la ședințele de lucru, 
tinerii creatori 
noțiuni 
terară. 
tînărul 
amintit 
romînâ 
notă din cursul anului a fost 
9) de Droblemele discutate în 
cerc. Acestea l-au ajutat să

și-au însușit 
de critică și teorie li- 
Seralist într-a zecea, 
Aurelian Bîcîin și-a 

adesea la orele de 
(la care cea mai mică

aprecieze cu mai mare sigu
ranță conținutul operelor li
terare, depășind curînd sim
pla impresie. Așa se face că 
recenziile care le ține au ob
servații remarcabile asupra 
conținutului și măiestriei artis
tice. Și cel mai adesea aici, la 
ședințele de lucru, se nasc și 
inițiativele care îmbracă for
me eficiente de educație este
tică. Pe lîngă serile si șezăto- 
rile literare (în care fie că 
tinerii creatori citesc lucrări 
originale, fie că prezintă. în 
montai sau proces literar, un 
roman, un volum de versuri) 
cercul și-a propus să sprijine 
cu mai multă continuitate ca 
pînă acum activitatea din ca
drul concursului „Iubiți car
tea". Comitetul U.T.M. pe uzi
nă este preocupat să găsească 
forme eficiente de antrenare 
a purtătorilor insignei „Prie
ten al cărții" la o activitate 
ne măsura stadiului lor de 
lectură. A solicitat si ajutorul 
cercului. Ni se par meritorii 
în acest sens propunerile in
ginerului S. Săpunaru : un ci
clu de dezbateri pe tema „E- 
roismul în muncă reflectat în

literatura noastră contempo
rană". Discuțiile vor fi prece
date însă de o anchetă largă, 
printre tineri, pentru a li se 
cunoaște Dreferințele. părerile 
în legătură cu o lucrare ori 
alta. Dezbaterea presupune o 
cunoaștere profundă a proble
maticii literaturii noastre dar 
va constitui si prilejul unei 
aprecieri colective a ceea ce 
este mai semnificativ, mai 
înaintat si pilduitor în viața 
uzinei. Apoi, pentru prietenii 
cărții de la „șasiu". două in
teresante călătorii literare: 
ne harta patriei si De harta 
lumii. Loc de popas, în prima 
călătorie: satul nostru colecti
vizat ; în a doua ; țările în 
care ară tractorul realizat de 
constructorii din Brașov.

E de la sine înțeles că toa
te aceste manifestări îndrăgi
te si folositoare tinerilor se 
înscriu în planul general al 
activităților culturale din u- 
zină. Le-am relevat pentru 
aspectele valoroase prin care 
acest inimos colectiv de Mu
cenici ai condeiului" contri
buie la munca de educare es
tetică desfășurată în uzină.

Dar, cîteva observații se 
impun tocmai pentru că acest 
nucleu de creație se bucură 
de prețuire. Activitățile în aer 
liber sînt așteptate de toți ti
nerii 
mult _ __
membrii cercului pot să-și 
aducă din plin contribuția la 
realizarea acestora. Inițiativa 
bună de Dină acum — fiecare 
membru al cenaclului desfă
șoară o rodnică activitate în 
brigada de agitație din secția 
în care muncește — dovedește 
prestigiul și priceperea ciști- 
gată. Ea se poate manifesta 
si în organizarea unor seri de 
poezie în aer liber, a unor 
șezători literare (în fiecare 
secție si nu numai la nivelul 
uzinei), prin sporirea numeri
că și calitativă a dezbaterilor 
pe marginea cărților citite de 
tinerii din fiecare colectiv. 
Apoi, la dezbaterile cercului o 
largă participare a tinerilor 
ar fi deosebit de ulilă. Ședin
ța cercului poate să devină o 
tribună de popularizare și cu
noaștere a valorilor literaturii 
dacă ea se va desfășura — 
asa cum și-au propus cu cîte
va luni în urmă membrii cer
cului — cit mai des în sec
țiile uzinei, antrenînd cît mai 
multi tineri. Lucru dorit de 
aceștia și pe deplin realiza
bil.

uzinei. Solicitați mai 
de comitetul U.T.M.,

Restaurarea 
Cetății

Făgărașului

FLORICA POPA

Construită între anii 1300—1310, 
la j uoiătatea drumului dintre Bra
șov și Sibiu, in centrul tusei minu
nate depresiuni, Cetatea Făgărașu
lui a jucat un rol însemnat în tre
cutul istoric și social al patriei 
noastre, și în special in cel al țării 
și orașului Făgăraș

De-a lungul vremurilor, cetatea 
a fost fortiiicată cu ziduri și șan
țuri adinei de apărare. Ea are trei 
nivele, cu 78 de încăperi. In cela 
patru colțuri ala cetății propriu- 
zise se află 4 turnuri. Grosimea 
zidurilor, construite din piatră șl 
cărămidă, variază între 1-2,50 m, 
iar în jurul ei so află un lac avînd 
o suprafață de circa 4 hectare.

Preluată în ultimii ani de Sfatul 
popular al orașului Făgăraș, cetatea 
a fost propusă pentru restaurară. 
In prima fază a lucrărilor, accen
tul a fost pus pe consolidarea ei 
în general și amenajarea lacului 
care o înconjoară. Aceste lucrări 
au lost terminate. Au fost amena
jate, totodată, un debarcader șt o 
terasă care constituie pentru 
populația orașului unul din locurile 
preferate de recreere.

Pe măsura avansării lucrărilor 
de restaurare, în încăperile din in
teriorul cetății vor fi instalate bi
blioteca raională, muzeul raional 
și clubul central al orașului.

(Agerpres)
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earea metodei cofrajelor gli
sante, au fost pe larg popu
larizate In rîndul tuturor ti
nerilor de pe șantierele Bucu- 
reștiului. Prin vizitarea sec
toarelor unde se aplică aceste 
procedee moderne, prin de
monstrații practice, tinerii au 
fost ajutați să se convingă de 
marile avantaje economice ce 
se obțin prin folosirea lor, de 
importanța folosirii pe scară 
largă a utilajelor moderne cu 
care sînt înzestrate șantierele.

Comitetul U.T.M. de la în
treprinderea de instalații-mon- 
taj și izolații a organizat, cu 
cîtva timp în urmă, o consfă
tuire a tuturor tinerilor elec
tricieni pe tema îmbunătățirii 
calității lucrărilor de instalație 
electrică. La consfătuire au 
luat parte maiștri și șefi de e- 
chipă vîrstnici, șeful serviciu
lui tehnologic al întreprinde
rilor etc. Discuțiile s-au pur
tat pe marginea a două pro
bleme considerate esențiale: 
folosirea prefabricatelor în in
stalațiile electrice și mica me
canizare. în această perioadă, 
întreprinderea era înzestrată 
— printre altele — și cu dis
pozitive de fixat dibluri în be
ton. Ele însă nu erau folosite 
decît de doi oameni — munci
torul vîrstnic, Dumitru Brînzoi 
și utemistul Nicolae Padura
ru. Invitați la consfătuire, ei 
au demonstrat ce importanță 
economică are folosirea aces
tor utilaje. Dacă un om, lu- 
erînd cu dalta și ciocanul,

poate fixa 30—40 de console 
în 8 ore, în aceeași perioadă 
de timp, cu eforturi incompa
rabil mai mici și la un nivel 
calitativ mult superior, cu 
noul dispozitiv, se pot fixa 
180. Organizația U.T.M., ce
ri nd sprijinul conducerii în
treprinderii, a organizat mai 
multe demonstrații practice, 
instructaje etc. Intr-un mod 
asemănător a procedat și orga
nizația de bază U.T.M. de pe 
șantierul Mărășești. La un 
moment dat, în magazia șan
tierului au sosit pistoane de 
vopsit. Despre eficacitatea lor 
economică se vorbise în mai 
multe conferințe. De aceea, 
imediat ce au aflat de sosirea 
lor, zugravii din echipa con
dusă de Constantinescu Nico
lae au și cerut să le folo
sească. Exemplul lor a fost ur
mat și de echipa condusă de 
utemistul Marcu Haralambie. 
Ce a făcut organizația U.T.M. 
pentru a generaliza folosirea 
acestor utilaje ? Secretarul 
U.T.M. a scris un articol la ga
zeta de perete și a vorbit în- 
tr-o consfătuire de producție 
despre acest lucru.

In mobilizarea tinerilor con
structori pentru a contribui la 
realizarea unor construcții 
confortabile, frumoase, un loc 
important l-a avut și munca 
politică desfășurată de orga
nizațiile U.T.M. sub conduce
rea organizațiilor de partid, 
pentru îmbunătățirea finisaje
lor. Una din metodele folo

site o constituie analizarea 
acestei probleme în adunările 
generale U.T.M. în organizația 
de bază U.T.M. de la grupul 
1 — întreprinderi de instalații 
montaj și izolații, a devenit 
un obicei ca cel puțin odată 
pe trimestru, inginerul șef ad
junct al grupului, Vasile Ma
tei, să prezinte în fața tineri
lor cele mai importante pro
bleme privind lupta pentru 
calitate, și îndeosebi privind 
îmbunătățirea calității finisa
jului. Cu acest prilej, sînt evi- 
dențiați fruntași, generalizate 
metodele lor bune. In ultima 
adunare a fost evidențiată ca
litatea lucrărilor executate de 
echipele conduse de Alecu A- 
vram, Mihai Popovici etc. Dar 
a fost totodată criticată și 
munca neglijentă a unor ti
neri,

La un moment dat, condu
cerea șantierului din Balta 
Albă-centru a sesizat comite
tul U.T.M. despre calitatea 
mai slabă a lucrărilor efectua
te de dulgherii din echipa lui 
Aurel Ungureanu și zugravii 
din echipa lui Petru Constan
tin. Munca tinerilor din aceste 
echipe, conduse de utemiști, 
a fost analizată înîr-o adunare 
generală U.T.M.. Cu acest pri
lej s-a stabilit ca ingineri ti
neri, utemiști, să țină instruc
taje practice cu tinerii din e- 
chipele cu mai puțină expe
riență, să le ajute o perioadă 
pentru a se încadra în ritmul 
de muncă al echipelor frun

tașe. Așa au procedat tinerii 
ingineri Lucian Barna, Roman 
Dragomirescu și alții. Și a- 
ceasta a contribuit ca ritmul 
finisajului și calitatea acestu
ia să crească, ceea ce a făcut 
ca și prin contribuția tineretu
lui, alături de vîrstnici, să fie 
date în folosință, înainte de 
termen, blocurile 34 cu trei 
luni, 32 cu peste două luni, 31 
cu peste o lună.

La întreprinderea construc- 
ții-montaj nr. 3, 4 și 5 orga
nizațiile U.T.M. folosesc cu 
mult succes metoda orga
nizării unor convorbiri în
tre specialiști și tineri con
structori. Ingineri, maiștri, 
muncitori cu o înaltă califica
re explică tinerilor care sînt 
cele mai bune metode pentru 
creșterea ritmului de finisare 
și îmbunătățirea calității. Li 
s-a vorbit tinerilor, cu acest 
prilej, despre metodele nod fo
losite pe șantierul „Oltenița", 
la executarea lucrărilor de pe 
b-dul 1 Mai, despre modul cum 
s-au executat la blocurile de 
pe b-dul 1 Mal, de pildă par
doselile cu covor PVC fără 
plăci fibrolemnoase, P.F.L. li
pite pe mortar, introducerea 
de plăci de mozaic tiD mar
mură, de tapete lavabile din 
mase plastice pe suport textil 
etc.

Serile cultural-distractive, 
brigăzile artistice de agitație, 
gazetele de perete, stațiile de 
radio-amplificare, sînt, de a- 
semenea, cu succes folosite în

mobilizarea tineretului Ia îm- I 
bunătățirea calității finisaju- S 
Iui. La stația de radio-ampli- - 
ficare de la I.C.M. „Drumul I 
Murgului*1, de pildă, vorbesc I 
de regulă, despre experiența ■ 
lor, tineri muncitori eviden- I 
țiați în întrecere, sînt popu- I 
larizate cele mai bune meto- ■ 
de folosite pe șantier, specia-1 
liștii dau îndrumări prețioase® 
tinerilor etc. a

* 2
Experiența dobîndită de I 

multe din organizațiile U.T.M. | 
de pe șantierele de construcții 
de locuințe din Capitală e va- I 
loroasă. Ea dovedește că sîntl 
posibilități mari pe care orga
nizațiile U.T.M. de pe acestei 
șantiere trebuie să le folosea-] 
scă pentru a desfășura o mun- _ 
că politică vie. care să facă să] 
crească contribuția tineretului ] 
la îndeplinirea sarcinilor puse 
de partid în fața constructo- | 
rilor : creșterea productivității | 
muncii, reducerea termenelor 
de dare în folosința și îmbu- I 
nătățirea calității lucrărilor. |

Esențial este ca experiența - 
relatată în rîndurile de mai ] 
sus, cît și cea dobîndită șl de ■ 
alte organizații U.T.M., să de- | 
vină un bun al tuturor orga- ] 
nizațiilor U.T.M. de pe șantle- _ 
rele de construcții. (î

PETRU ISPAS 
ION ȘERBU

Se schimbă 
fața satului

Comuna Mihăieștii de Sus din 
raionul Drăgănești-Olt devine 
pe zi ce trece mai frumoasă. 
Colectiviștii se mîndresc cu co
muna lor care și-a schimbat 
mult înfățișarea. De la construc
ția clădirii Sfatului popular și 
a unei biblioteci dotate cu pes
te 2 000 de volume, am trecut 
la ridicarea a două localuri de 
școală cu mobilier nou și a unei 
uzine electrice.

Peste 100 de familii de co
lectiviști și-au construit case 
noi. Există de asemenea în co
muna noastră două aparate de 
proiecție care asigură prezenta
rea filmelor la căminul cultural 
de patru ori pe săptămînă. Sta
ția de amplificare cu aparatură 
din cea mal modernă deserveș
te peste 300 de difuzoare. In 
sat există de asemenea peste 100 
aparate de radio. In prezent, la 
cerecea noastră/a început con- 
stuirea unui mare magazin uni
versal.

VASILE BIȘAG 
colectivist

Un anunț care obligă
Noile blocuri de locuințe 
care lrt curînd își var des
chide ușile pentru locatarii 

din orașul Sibiu.

Pregătiri intense
La secția Hidrotehnică, ca 

și-n celelalte organizații -de 
bază U.T.M. din Combinatul 
siderurgic Reșița, pregătirile în 
vederea deschiderii noului an 
de învățămint politic U.T.M. 
sînt în plină desfășurare. 
Sprijinită de organizația de 
partid, organizația de baza 
U.T.M. a selecționat patru din
tre cei mai buni tineri pentru 
munca de propagandist. Voina 
Ion și Enache Constantin 
membri de partid, inginerul 
Criștiu Ion candidat de partid 
și utemistul Dumitrescu Nico
lae. Viitorii propagandiști sînt 
tineri evidențiați în producție, 
pregătiți din punct de vedere 
politic și cultural. Ei se bucură 
de stima și încrederea colecti

Zilnic, la Gospodăria agrî-< ‘ 
colă colectivă Glodeanu-Să-':'. 
ral, regiunea Ploiești se re-] 

coltează tone de pepeni. <] 
Foto : M. CARANFIL >

vului. Acum cîteva zile s-a în
cheiat și acțiunea de recrutare 
și repartizare a cursanților pe 
cercuri. Membrii comitetului 
U.T.M. împreună cu propagan
diștii au stat de vorbă cu fie
care tinâr in parte, au discutat 
pe larg despre problemele care 
vor fi studiate in cercuri, le-au 
indicat forma corespunzătoare 
pregătirii lui politice. Pe baza 
înscrierilor făcute, s-a hotărit 
ca în secția noastră să func
ționeze patru cercuri. Un cerc 
..Trăsăturile moralei socialiste 
în rîndul tinerei generații”, 
două cercuri „Să ne cunoaștem 
patria socialistă" și un cerc 
„Statutul U.T.M.".

calin nAstase
corespondent voluntar

• Vineri încep pe 
stadionul „Vas II

LevskT din Sofia 
tradiționalele Jocuri 
Balcanice de atle
tism. La actuala e- 
diție vor participa 
atleți și atlete din 
R.P. Romînă, R. P. 
Bulgaria, Turela, 
Grecia, Iugoslavia și
R. P. Albania. In ve
derea acestei impor
tante competiții, 
ni ere uri dimineața 
i părăsit Capitala, 
pierind cu trenul la 
sofia, echipa repre
zentativă a țării 
noastre. Din lot fac 
parte recordmana 
mondială Iolanda 
BaLaș, Florica Gre- 
eescu, Lia Manoliu, 
4na Sălăgeanu, Ma
ria Diaconescu, Ioa
na Petrescu, Z. Va
ro 05, A. Barabaș,
AI. Bizim, Gh. Po
pescu și alții.

Întrecerile se vor 
desfășura vineri, 
sîmbătă și duminică.

• Meciurile din 
Capitală ale etapei a 
4-a a campionatului 
republican de fotbal 
nu se vor mai dispu
ta duminică în pro

gram cuplat pe sta
dionul „23 August", 
așa cum s-a anunțat 
inițial. întîlnirea Di
namo București — 
2.S.M.S. lași va avea 
loc sîmbătă pe sta- 
iionul Republicii cu 
începere de la ora 
16,30, iar partida 
Steaua — Știința Ti
mișoara — duminică, 
tot pe stadionul Re
publicii (ora 16,30).

• După 11 runde, 
In turneul interna
tional de șah de la

Havana conduce 
Korcinoi (U.R.S.S.) 
cu 9 puncte, urmat 
de Pachman (R S. 
Cehoslovacă), Ght- 
ller (U.R.S.S.). —
8.5 puncte, Tal 
(U.R.S.S.), Ivkov (Iu
goslavia), Uhlmann 
(R. D. Germană) —
7.5 puncte, O’Kelly 
(Belgia) — 7 puncte. 
In runda a 11-a Kor
cinoi a cîștigat cu 
negrele la Trifuno- 
vici, Tal l-a învins 
pe Wade, Uhlmann 
pe Broderman, Pach
man pe Calero. S-au

terminat remiză par
tidele Barcza—Ghe- 
ller, Cobo—O'Kelly, 
Darga—Boboțov, Pe
rez—Ivkov.

(Agerpres)

Zntr-un pliant ilustrat* ti
părit de O.N.T. Timișoa
ra, pentru popularizarea 

unor stațiuni din regiune, ca 
Muntele Mic, Semenic, Debela- 
gora și Văliug, se spune: 
„Complexul de cabane de pe 
muntele Semenic vă oferă con
fort, restaurant bine asortat. în 
orice anotimp și posibilități de 
excursie în împrejurimi*.

Văliugul, cu barajul, Muntele 
Semenic si împrejurimile pito
rești, atrag Intr-adevăr sute, 
uneori mii de tineri din Reșița 
și împrejurimi, E șl firesc, după 
o săptămînă de lucru, oțelarii 
și minerii din împrejurimi să 
caute odihna în aceste locuri 
destul de apropiate șl liniștite.

De-a lungul telefericului care 
te poartă peste înălțimile Se- 
merticului sînt prinse pretutin
deni placarde impresionante : 
„Bine all venit 1". Da, o pri
mire frumoasă, telefericul care 
ușurează accesul oamenilor ve
nit/ Ia odihnă sau în excursie 
duminicală. Dar cum ajungi 
pînă la teleferic ? Avînd în ve
dere centrele foarte populate 
din apropiere și afluența tot 
mai mare de sîmbătă și dumi
nica, n-ar putea exista curse 
speciale, fixate după un pro

gram anume, pentru sfîrșitul 
săptămînii? Am văzut excursio
niști așteptind la marginea dru
mului forestier, o ocazie care 
nu se mal ivea. IGOR — În
treprinderea gospodărească Re- 
șița •— ar putea lua măsuri mă
car pentru sezonul viitor...

Ajuns sus la stațiunea de pe 
Semenic cauți „restaurantul 
bine asortat', „confortul" și ce
lelalte, despre care pomenea 
pliantul. O cantină la care mă- 
nincă oamenii veniți Ia odihnă 
— si cred că nu e totuși resta
urantul bine asortat de care era 
vorba ; pentru cei venii! numai 
sîmbătă si duminica nu poate 
fi asigurată nici o masă. Totul 
pare la început aici, si încă un 
început destuț de prost organi
zat. Același lucru poate fi spus 
și despre Văliug.

Sfatu] popular al raionului, 
ar trebui să dea mai multă a- 
ienție acestor stațiuni tocmai 
pentru că aici, în apropierea 
unor centre industriale alît de 
mari, oamenii simt nevoia O- 
dihnel, destinderii. Firesc, tre
buie asigurate condițiile a- 
cestea: confortul, restaurantul, 
posibilitățile de excursii In îm
prejurimi...

F. ALBU

Cerc 
al fotografilor 

amatori
GALATI (de la corespon

dentul nostru). —
înființat cu diva timp In 

urmă, cercul fotografilor am& 
tori de la clubul I.C.O.R. Ga
lați desfășoară o activitate 
fructuoasă. înzestrat cu apa
ratură necesară, laboratorul o- 
feră tinerilor constructori ai 
combinatului (amatori în arta 
fotografiei) posibilitatea de 
a-și dezvolta aptitudinile în a- 
cest domeniu. Gheorghe Cru- 
ceanu, Vasile Ifrim și Ermilov 
Pintilie sînt doar cîțiva dintre 
cei mai activi membri ai ace
stui cerc. Fotografii amatori 
cu mai multă vechime au des
chis și un curs pentru începă
tori la care participă 32 iubi
tori ai artei fotografiei. Mem
brii acestui cerc și-au propus 
ca în viitor să realizeze o ex
poziție cu cele mai bune foto
grafii din munca șl viața con
structorilor Combinatului ti- 
derurgic de la Galați.

CINEMATOGRAFE

0 nouă instalație de uscare a lemnului
La secția de timplfirie a lntreprndeiii economice raionale Tulcea a fost 

dât în folosință un uscător Artificial cu o capacitate anuali de uscare 
C.J 1 800 mc de cherestea. Noua construcție, executat! din fonduri de 
mică mecanizare, contribuie la îmbunătățirea calității mobilei si altor 
jbiecte din lemn ce se execută aici. Prin buna gospodărire a materiale
lor, la ridicarea acestei construcții s-a realizat a economie de 60 000 lei 
fată de deviz.

(Agerpret)

Ultimul tren din Gun Hill : 
Patria (ud MjUfev! 12—14), 
București Cbd. 6 Martie 6)_ 1 
Mai (bd. 1 Mai 322), Gh. Doja 
(Cal. Griviței 80), Grădina «'i- 
nematoțrafului 13 Septembrie 
(str. Doamnei fl). Stadionul Di
namo (șos. Stefan cel Mare). 
Babette pleacă la război : Re
publica (bd. Magheru 2), Eiena 
Pavel (bd. 6 Martie 14). înfră
țirea intre por aure (bd. Bucu- 
reștii-Noi), Grivița (calea Cri- 
viței — lingă podul Basarab), 
Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu 5), Stadionul Giulești. 
Tutunul: rulează la cinemato
grafele Magheru (bd. Magheru 
29), L C. Frimu (bd, 6 Martie 
16). Culisele varieteu! ui : ru
lează la cinematograful V. A- 
lecsandri (str. Grigorescu 24). 
Povestea unei veri : Tineretu
lui (caL Victoriei 48). Moșilor 
(caL Moșilor 221). Cel mai 
mare spectacol : rulează la ci
nematograful Victoria (bd. 6 
Martie 7). Oameni de afaceri :

Central (bd. 6 Martie 2), Volga 
(șou Ilie Pintilie 61). Misterele 
Parisului — cinemascop : Lu
mina (bd. 6 Martie 12). Pro
gram special pentru capii — 
dimineața la cinematograful 
13 Septembrie (str. Doamnei 
9) Moby Dick : Calea 13 Sep
tembrie — după-amiază (str.

Doamnei 9). Munca (Șos. Mi
hai Bravu 221), Program de 
filme documentare : Timpuri 
noi (bd. 6 Martie 18). O moște
nire cu bucluc: rulează la ci
nematograful Maxim Gorki 
(str. 13 Decembrie 5—7). Elena 
din Troia — cinemascop : 
Giulești (Calea Giulești 56). 
Numai statuile tac: Cultural

(Piața Ilie Pintilie 2), T. Vladl- 
mirescu (cal. Dud ești 97). Doi 
din alte lumi : rulează la ci
nematograful Alex. Popov 
(CaL Griviței 137). Clubul Ca
valerilor — cinemascop : — 8 
Martie (str. B uz ești 9—11). 
Vacanță la mare — cinema
scop : rulează la cinematogra
ful C-tin David (Șos. Cringașl 
42) Escondida rulează la ci
nematografele V. Roaitâ (bd. 
1 Mai 57). 23 August (bd. Di
mitrov 118). G. Coșhuc (piața 
G Coțbuc 1). Dracul și cele !• 
porunci — cinemascop : Uni
rea (bd. 1 Mai 143). Marele 
drum : rulează la cinemato
grafele Alex. Sania (caL Vă
cărești 21), Ștefan cel Mare 
(șos. Ștefan cel Mare — colț 
Lizeanu). Veniți mîlne : Fla
căra (caL Dudești 22). O fl asta 
dragoste ? — cinemascop:
Miorița (cal. Moșilor 127), Ho
rească (str. I. S. Bach 2).
Luna de miere fără bărbat: 
Popular (str. Mătăsuri 31).

Viață fără chitară: Arta (cal 
Călărași 153). Dintele de aur: 
16 Februarie (bd. 30 Decem
brie 88), 30 Decembrie (caL 
Ferentari 86). Fortăreața pe 
Rin — cinemascop : rulează la 
cinematograful M. Emines cu 
(str. M. Eminescu 127). Regina 
stației de benzină : rulează la 
cinematografele Ilie Pintilie 
Ooe. Colentina 84). O. Bacovia 
(șos. Giurgiului 3). Generalul: 
Libertății (str. 11 Iunie 75), 
Drumul serii (str. Drumul 
Serii 30). Camelia: Luceafărul 
(caL Rabovei 116). Tu ești mi
nunată : rulează la cinemato
graful Olga Banc ic (caL 13 
Septembrie 186). Gangsteri și 
filantropi : rulează la cinema
tograful Aurel Vlaîcu (șos Co- 
troceni 9). Nori albi — cine
mascop : B. Delavrancea (bd. 
Libertății 70—72), Războiul 
vesel : rulează la Grădina ci
nematografului Alex. Sahia 
icalea Văcărești 21).

Televiziune

Carnet plastic IU ni/IDflîA I COMUN - ACTUAIITATEA■ ele trei expoziții 
deschise recent în 
Capitală aparțin 
unor artiști încă 
în plină formare, 
chiar dacă nu sînt
la primele lor 

manifestări. Ele arată progre
sul dobîndit într-o activitate
nu prea de lungă durată. 
Două expoziții sînt ale unor 
graficiene — Angi Petrescu- 
Tipărescu, care a început să 
exnună din 1947. și Clarette 
Wachtel, — prima expoziție 
personala în 1958 — iar a treia 
este expoziția tînăruiui pictor 
Adrian Podoleanu, cunoscut 
de la unele expoziții colective 
Si care si-a avut la Iași prima 
expoziție personală în 1957. 
Este plăcut pentru un critic 
să constate, în cazul acestor 
trei artiști, dovada unei sus
ținute activități și mai ales a 
unui progres dobîndit în 
scurtă vreme.

Cunoscînd mal toate genu
rile șî tehnicile graficei, Angi 
Petrescu-Tipărescu (expoziția 
sa se află în Sala Galeriilor 
de artă din strada Kirov) pre
zintă gravuri în alb și negru 
și ilustrații colorate pentru 
diferite cărți. Gravurile sale, 
ca de altfel și ale Clarettei 
Wachtel (expoziția în sălile 
din Bd. Magheru) se inspiră 
din măreția, frumusețea și 
dinamismul vieții contempo
rane. Oglindind aspecte de pe 
șantiere și din laboratoare, a- 
mintind viața fericită a oame
nilor muncii în noile locuințe 
— Angi Petrescu aduce în 
gravurile sale o nota de poe
zie și distincție umană. înseși 
anotimpurile sînt interpretate

prin stările sufletești ale oa
menilor munciL Gravurile in
titulate „Primăvară", „Maca
rale” și „Pe litoral" sînt din
tre cele mai izbutite, ca și 
imaginea cu porumbei. To
tuși în tr- unele gravuri, ca 
Laborator- și „Culesul", ima

ginea nu este îndeajuns de 
clar compusă, nu este dis
tinctă și cu accentele puter
nice, pe care le permite teh
nica respectivă. în ilustrațiile 
de cărți, graficiană a obținut 
unele reușite, mai ales prin 
finețea liniilor și prin colori
tul adecvat — adică în stilul 
necesar — ca în ilustrațiile la 
poeziile chinezești „Flori de 
prunM. în schimb, basmele 
romînești șl basmele din 
„1001 nopți" ar fi putut fi 
mai adîncite în privința tipo
logiei personajelor și a unui 
colorit mai veridic și totodată 
mai sugestiv. Artista, în vădit 
progres, are nevoie să adân
cească în viitor mai mult in
dividualitatea personajelor, ex
presia umană și. totodată, 
să-și ducă la armonii mai 
subtile coloritul, db alocuri ba
nal.

Deosebită inventivitate în 
modul de organizare a imagi
nilor în linogravură dovedeș
te Clarette Wachtel. Dispu- 
nînd de o mai largă și mai 
pătrunzătoare sesizare a nou
lui din viața actuală, stăpî- 
nind — poate și datorită 
faptului că a studiat și sce
nografia — știința de a reda 
aspectele realității din felu
rite unghiuri de vedere, de a 
concentra tîlcul unor activi
tăți sau priveliști, de a suge
ra poetic fapta șl viața în

săși, de a le exprima uneori 
prin ingenioase metafore 
plastice, Clarette Wachtel a- 
duce în imaginile sale pros
pețimea vieții noi și. totodată, 
prezența gindului, a ideii con
structive, ce însuflețește pe 
artiștii cu adevărat contem
porani. O viziune nouă se 
manifestă In multe din ima
ginile colorate, ridicînd o- 
mul și viața la alegorie, la 
simbol, la poezie. Orașele și 
satele sînt văzute cu gîndul

Imemnări despre ex
pozițiile graficienilor 
CLARETTE WACHTEL 
ți ANGI PETRESCU- 
TIPĂRESCU ți n picto- 

rului ADRIAN PODO
LEANU

la nou și din variate perspec
tive, vădind contactul cu re
gia scenică și cu tehnica ci
nematografică modernă. Dacă 
în unele imagini desenate 
sintetic, cu accente bine gîn- 
dite și cu colorit vibrant 
vedem momente eroice din 
viața proletarilor (ciclul „Gri- 
vița, 1933) sau acțiuni carac
teristice făuritorilor socialis
mului (ciclul „Despre pace" 
și ciclul „Fabrica de confec- 
ții"), în altele apar șl fapte 
mal mărunte, cotidiene, dar

și acestea caracteristice pen
tru viața de azi. Scene din 
viața copiilor și a sportivilor, 
priveliști de pe litoral sau din 
sate transilvane, așezate pe 
dealuri și cu casele văzute e- 
taiat îneîntă ochiul privitoru
lui, ca și fermecătoarele ima
gini cu joaca celor mici (de
sene pe asfalt) sau aspecte de 
la circ. Clarette Wachtel are 
nevoie și ea — dincolo de a- 
ceste reușite certe — de o a- 
dîncire a expresiei umane, de 
mai multă diferențiere în 
construirea personajelor.

Pictorul Adrian Podoleanu 
(expoziția la galeriile din Ca
lea Victoriei) este de pe acum 
un peisaj ist format temeinic, 
care știe să surprindă noul 
vieții și caracteristicile unei 
priveliști. Atît în uleiuri cît 
și în acuarele, el valorifică 
pictural aspectele noi și cele 
istorice ale Iașilor. Priveliș- 
tele mai maestoase cu „Pala
tul culturii", „Universitatea” 
și „Cetățuia" sau cu blocurile 
muncitorești din Iași se ală
tură de altele, în care apar 
case și locuri mai modeste, 
dar și în unele, și în altele 
pictorul surprinde atmosfera 
specifică și îi conferă suflu 
poetic, precum face și în pei
sajele de la Sulina, evocate 
într-un colorit mai puternic. 
Cerurile Si colinele Iașilor a- 
par cu multe din variațiunile 
lor caracteristice și acest tî- 
năr pictor moldovean este a; 
cela care a înțeles cel mai 
bine poezia, muzicalitatea și 
armoniile lui Theodor Palla- 
dy, fiul Iașilor (născut acolo 
șl cîntîndu-1 frumusețile), du-

cindu-le mai departe prin fe
lul cum sugerează fluiditatea 
atmosferei ieșene și reflexele 
ei.

Noul apare în felul cum Po
doleanu oglindește, cu poezia 
și forța lor, construcțiile 
socialiste, activitatea din di
ferite centre ale țării — de 
pildă ..Cocseria nouă de la 
Hunedoara", „Cuptoarele Mar- 
tin-Hunedoara", „Ploiești-trî- 
aj* și „Blocuri la Copou-Iași“. 
Deosebit de interesantă este 
compoziția sa „Curioșii". Cine 
sînt curioșii ? Niște țărani, 
care privesc cu vie atenție, 
peste un gard al șantierului, 
noile construcții modeme, ce 
se ridică în ritmul caracteris
tic socialismului.

în compozițiile cu mari 
teme sociale și în portrete 
mai are încă multe de studiat 
mai ales în privința expresi
vității umane. Dar și aici Po
doleanu a obținut unele bune 
rezultate și a făcut dovada 
preocupării de a compune și 
construi viu și uneori monu
mental. Fiind un artist care 
nu se bizuie numai pe însu
șirile sale de colorist și nici 
pe certul lirism, cu care por
nește la lucru, Adrian Poda- 
'leanu caută să transmită ade
vărul și autenticitatea vieții 
cu ajutorul unor evoluate 
mijloace picturale. De aceea, 
expoziția actuală înseamnă 
mai mult decît un bun în
ceput, vestind un proces de 
amplă dezvoltare în viitor.

FETRU COMABNESCU

JOI 12 SEPTEMBRIE
19,00 Jurnalul televiziunii j 

19,15 Căpitanul Val-Virtej la 
Lacul Balaurului ; 19,40 Sfaturi 
medicale cu prilejul deschiderii 
noului an școlar ; 20,00 Filmul 
„Cereomușkr ; 21,30 O voce da 
neuitat > în încheiere : Buletin 
de știri.

Vedere parțială a fermentatoa- 
relor de regim din sectorul III 
de la Fabrica de antibiotice 

din Iași.
Foto: AGERPRES

M. T. Tc. - D. G. O.
ÎNTREPRINDEREA TELECONSTRUCȚIA — telefon 17.02.46

B dul Dinicu Gol eseu nr. 38

Primește înscrieri pentru Școala tehnică telecomunicații de 
2 șl 3 anL tineri din toată țara — vîrsta 17—25 ani, — ab
solvenți a 11 clase medii cu și fără examen de maturitate, 
înscrierile se fac pină la 20 septembrie 1963, lunea ți «îmbă

ta între orele 12—14.

Vlxitind regiune* Bacău, în pop uu rile ce le faceți 
vi stan la dispoziție restaurantele 91 grădinile de 
vară : Trotuș, din Adjud, Căluți, Boznov. Tarcău Băl- 
țăteștL Tt- Neamț etc. unde găsiți tm bogat «ortl 
ment de produie de artă culinară, preparate la grătar, 
băuturi alese, servire ireproșabilă, muzică.

Ministerul Industriei Construcțiilor 
Trustul I Construcții — București

In anul școlar 1963—1964 absolvenții școlilor medii de 
cultură generală se pot pregăti Ia:

CENTRUL ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII 
București — Șos. Mihai Bravu nr. 428

• TEHNICIENI — CU DURATA DE ȘCOLARIZARE DE 
3 ANI IN SPECIALITĂȚILE :

— Tehnician electromecanic mașini și utilaje
— Tehnician construcții civile și industriale
— Tehnician constructor instalații
Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cultură generală 

cu și fără examen de maturitate în vîrsta de 17—25 ani din 
regiunile : Bacău, Brașov, Galați, Ploiești, Oltenia, Banat, 
Hunedoara, Cluj, Iași, Dobrogea, Mureș-Autonomă Maghiară.

Examenul de admitere se va ține intre 25—30 sept. a.c. și 
va consta din :

•— matematică — scris și oral
— fizică — oral
• MUNCITORI CALIFICAȚI — CU DURATA DE ȘCO

LARIZARE DE 3 ANI în SPECIALITATEA :
— Electrician pentru întreținerea agregatelor mecanizate 

și automatizate.

Nu se dau examene de admitere
La înscriere se vor prezenta următoarele acte :
— Certificat de naștere
— Diploma de maturitate sau certificat de absolvire în 

original
— Certificat medical
— 2 fotografii
Informații suplimentare la secretariatul școlii din Șoseaua 

Mihai Bravu nr. 428 — telefon 21.76.99.



Miercuri seara a avut loc în 
sala Lectoratului central din 
Capitală, în cadrul ciclului : 
„înaintași al științei și tehnicii 
romînești”, o conferință orga
nizată de Consiliul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultu
rale științifice din cadrul Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, cu prilejul come
morării a 50 de ani de la 
moartea lui Aurel Vlaicu.

Despre personalitatea primu
lui zburător romîn a vorbit 
prof. univ. Victor Vilcovici, 
om de știință emerit.

Miercuri a părăsit Capitala 
arhitectul american Richard 
Neutra, care timp de zece zile 
ne-a vizitat țara la invitația 
Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare și a Uniunii Arhi- 
tecților din R,P. Romînă.

Cu acest prilej, oaspetele a- 
merican a vizitat noile con
strucții și monumentele isto
rice din București și din țară. 
Arhitectul Richard Neutra 
a avut apoi o serie de con
vorbiri cu arhitecții romîni și 
a ținut la Uniunea Arhitecți- 
lor conferința : Arhitectura 
— manifestare umană prin 
excelență.

Miercuri seara s-a înapoiat 
In Capitală, venind din Elve
ția. delegația Crucii Rogii a 
R. P. Romîne, condusă de to
varășul Anton Moiscscu, pre
ședintele Crucii Roșii a R.P.R., 
care a participat la manifestă
rile internaționale prilejuite d® 
Congresul centenarului Crucii 
Roșii internaționale, ce au a- 
vut loc la Geneva.

★

In întreaga țară s-a înche
iat săptămîna Crucii Roșii. In 
acest timp au avut loc nume
roase manifestări cu caracter 
educativ-sanitar. Au fost ți
nute peste 9 000 de conferințe 
la care au participat circa un 
milion de cetățeni. Conferin
țele care au fost ținute de me
dici din circumscripții sani
tare, din policlinici, spitale îi 
de cadre universitare au fost 
urmate de filme si programe 
prezentate de artiști amatori. 
In aceeași perioadă au fost or
ganizate 850 de concursuri 
„sanitarii pricepuți” la care au 
participat peste 100 000 de per
soane.

(Agerpres}

URMĂRI DIN PAGINA I
Mai mult țiței și la un preț

de cost cit mai redus
ca ți întreprinderea furnizoare, 
respectiv întreprinderea „1 Mai** 
Ploiești, trebuie (ă îmbunătățeas
că tehnologia de fabricație a a- 
cestor proiluae fiindcă de cele mai 
multe ori «variile provin din 
cauza calității necorespunzătoare 
a sapelor. Apoi va trebui »ă orga
nizăm mai bine aprovizionarea cu 
burlane |i cu ciment în sortimen
tele cerule. Nu rareori anul acesta 
sonde forate n-au intrat în pro
ducție (uneori chiar o luna de 
zile) fiindcă nu iii fost cimentate 
la vreme.

In cadrul dezbaterii au fost ri
dicate ți alte probleme. S-a ară
tat, de pildă, ca trebuie organi
zata mai bine aprovizionarea cu 
piese de icbimb. Parcul de sonde 
al întreprinderilor de foraj s-a 
îmbogățit în ultima perioadă cu 
instalații moderne. Odată cu ele 
n-au solit însă și piesele de 
ichimb necesare. Pentru înlocui
rea pieselor uzate trebuie trimise

mașini tocmai la Sinaia, uneori 
pentru o piesă destul de mică din 
lipsa căreia însă procesul de fo
rare atagnează. S-a propus de 
asemenea, conducerii M.I.P.C. ca 
ta Grupul școlar din Craiova pe 
lingă școala ce pregătește maiștri 
cbimiști să se înființeze și o 
clasă pentru maiștrii petroliști 
(mecanici șî sondori).

Aprecierea unanimă a partici- 
panților ia ședința consacrată 
discutării cifrelor de plan pe 
anul 1964 a fost aceea că sarci
nile ce revin în 1964 unităților 
petroliere din regiunea Oltenia, 
pot fi realizate la timp. Ei s-au 
angajat în fața conducerii de 
partid, în numele colectivelor pe 
care le reprezintă, să muncească 
cu avînt și hotărîre pentru în
deplinirea ți depășirea acestor 
sarcini, pentru a da patriei mai 
mult țiței și la un preț de cort 
cît mai redus.

k
cu oca-

Piedici în caleaS. U.A
calificării tinerilor

Aspect de Ja mitingul tineretului din Essen (R.F.G.), 
zia împlinirii a 24 de ani de la începerea celui de-al doilea 
război mondial. Participant! la miting purtau pancarte pe care 
se putea citi : „Vrem să trăim în pace și în muncă", fără legi 

excepționale !u.
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SÎNTEM PREGĂTIȚI

SA-I PRIMIM
ani ș-au primit din fondurile 
centralizate ale Ministerului 
învățământului și Ministerului 
Sănătății și Prevederilor So
ciale, aproape șase milioane lei 
pentru aparate medicale și de 
laborator.

Cu o astfel de bază materia
lă. studenții înscriși în cercu
rile științifice își vor putea 
desfășura activitatea de cerce
tare în condiții optime.

Cu privire la materialul di
dactic. majoritatea absolută a 
disciplinelor preclinice și cli
nice sînt acoperite cu cursuri 
și manuale la care se mai a- 
dauffă o serie de cursuri și în
dreptare de lucrări practice, 
terminate pînă La data de 1 
octombrie a.c.

Litografia institutului mai 
are în planul de tipărire, ineâ 
26 de titluri de cursuri pentru 
reeditare.

Biblioteca Institutului no
stru, care cuprinde aproape 50 
mii de volume, și-a lărgit spa
țiul și a fost înzestrată cu mo
bilier nou.

Pentru desfășurarea activi-

PE STUDENȚI
tații culturale a studenților 
noștri, echipele de teatru, cOr 
și de dans, au la dispoziție 
larga scend din amfiteatrul 
mare care a fost înzestrată cu 
cele necesare.

Căminul nostru și-a pus ia 
punct toate instalațiile sanita
re, sălile de lectură. Capacita
tea căminului a crescut cu 50 
de paturi.

La cantina din cadrul cămi
nului, blocul alimentar a fost 
complet modernizat, iar maga
ziile au un bogat sortiment de 
alimente.

Momentele de recreație, stu
denții noștri le vor petrece pe 
cele trei terenuri de sport din 
jurul institutului și căminului, 
înzestrate cu tot felul de apa
rate sportive.

Institutul de medicină din 
Timișoara este deci pregătit 
pentru a-și primi studenții săi 
în noul an universitar, care se 
ta deschide la 1 octombrie, 
tind se va sărbători și ziua in
stitutului nostru.
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Cel mai trist aspect al în- 
vătămîntului din S.U.A. 
este că el respinge pe a- 

cei care au cea mai mare ne
voie de carte” — scrie săptă- 
mînalul american „Time” în- 
tr-un articol consacrat învăță- 
mîntului profesional.

După cum arată săptămâna
lul, în cursul ultimului an, 
1000 000 de tineri au părăsit 
școlile americane înainte de 
absolvire. Pînă în septembrie 
1964, încă 1 000 000 de tineri 
vor fi siliți să procedeze La fel.

Soarta acestor oameni fără 
calificare este ilustrată de ci
frele prezentate în continuare 
în articol. In cursul ultimilor 
zece ani, slujbele disponibile 
în S.U.A. pentru cei fără stu
dii medii au scăzut cu 25 la

sută. Aproximativ două treimi 
din șomerii americani sînt oa
meni care nu au terminat 
școala medie.

Printre adolescenții oare nu 
mai urmează cursurile școlare 
procentul șomajului este 16,2 
la sută.

Printre factorii citați de „Ti
me" pentru a explica această 
situație figurează și proasta 
calitate a învățăm în tu lui pro
fesional în S.U.A. „învățămîn- 
tul profesional este îngrozitor 
de inadecvat pentru a face față 
cerințelor actuale — scrie săp- 
tămînalul. Majoritatea școlilor 
medii profesionale din S.U.A. 
oferă tinerilor atît de puțin 
îneît în medie clouă-treimi din 
elevi pleacă înainte de absol
vire...”

Demonstrații ale studenților 
sud-coreeni

renția United Press Inter- 
/I national relatează că la 

• ’ 10 septembrie in capitala 
Coreei de sud au avut loc de
monstrații ale studenților. De
monstranții au protestat cu ho- 
târîre împotriva actualei situa
ții politice din Coreea de sud. 
Ei s-au oprit In fața sediului 
partidului liberal al fostului 
dictator Li Sîn Man, condam- 
ntnd cu vigoare autoritățile 
care au permis reînființarea a- 
cestui partid. Studenții au dis
trus afișele de propagandă 9i 
au devastat sediul partidului.

Demonstranții au adoptat o

declarație în care se cere ac
tualului dictator, generalul Pak 
Cijan Hi, să plece de la putere 
«i să-fi țină promisiunea de a 
transfera autoritatea unui gu
vern civil. In același timp, stu
denții au condamnat și mane
vrele vechilor politicieni care 
se străduiesc să pună mina pe 
putere. înlocuind dictatura mi
litară cu un regim corupt și 
aflat în slujba străinătății. In 
declarație se spune că studen
ții „sini hotârîți să nu stea cu 
mîinile încrucișate" și să ia 
parte activă la evenimentele 
care vor urma.

Tineretul — prezent la lucrările
din campania de toamnă

hectare care va fi îo- vechi proverb popular. m«abnl«i. Altfel. îa 
sămînțată cu grîu. ae numără bobocii. 5 zile ei ia recoltat 
Pînă acum au foit Dumitru Leureitfiu, porumbul de pe «u- 
tiansportate pe acest un activ eoreipoa- prafața de 50 dc bec- 
tr.reu 1000 lonc gunoi dent al Bailruu aa tare. ■■ iacărcat ii 
de grajd ți 25 lone numiră bobocii... ei descărcat 17 tone de 
mperfosfat. Paralel hantrî. Și din a- porumb |i floarea 
cu aceasla ie lu- ceasta numărătoare loarclui. n pu> îo 
«trează la selecționa- rezultă că mecanîxa- taci 7 tone p«»rs3b 
rea ți tratarea lerain- lorii S.M.T. Hagieni, -are a foit trimis ba- 
ței. Soarta recoltei de din raionul Fetești au «clar de rerepție 
grîu a anului viilor realiaat 43 050 hecta- Acum alți 45 de elevi 
ie hotărăște acum fi re arălnrâ normală au plecat la G Ai. 
tocmai de aceea, în față de 40 898 cit era Gt.ndu. 12 la G.A.S. 
aceste zile de toana- planificat. c> a» făcut Balaciu fi 45 Ia G A 3. 
nă. colectîvîflii din economii la prețul de Borâ-^ști.
Fălciu acorda mare coil de peste 66 000 De-pre prearnpă- 
atrnție lucrărilor ' în lei. fi că acum meca- rî’e colectiviștilor în 
vedrrea însămiuțârii niaatorii de aici Ib- areit ae
griului. creară intens la pre- im ii Luce «i

Și cum nu există găurea terenului peu- Tibiranu
toamna fără struguri trn grîu. din Cv-.u,j Bi» aluri,
ți fără mult dulce să Urmeaii nu o alii raionul lăți, care ne 
facem un scurt pupai scrisoare, ci... un te- povcilesc 'R mnlte 
la gospodăria "gri- lefon. E de la i’on- amănunte deipre £=s- 
eolă colectivă din «o- stantin Tuți, lecretar tribuția tiz=ri!or la 
maul ScărIătcști. ra- al Comitetului raional trimportul 
ionul Făurei. Ne-a U.T.M. L’rxiceni. Ar fi de grajd la eîmp' ți 
invitat colectivistul trimis această veste pregătirea terenurilor 
Chearghe Avram. Pa- prin pofta, dar s-a ce vor fi plantate -■ 
tru camioane îucăr- giudit câ va ajunge pomi fructiferi. Gh. 
cate cu struguri dc la redacție prra tir- Dobretcu din Popețti 
masa an pornit spre sin. El ne-a informat Palanca, regiunea Ar- 
oraș. E al doilea că cei 218 elevi de la <ei a cărui scrisoare 
transport pe eiiia de școlile medii și medii e dedicată terminării 
azi. 10 hectare de vie tehnice din raion, care urgente a construi ții- 
âu și foit recoltate, au lucrat 5 zile la lor iootehni--e. Du- 
De ieri a început re- goipodăriile agricole mirru Radu din co- 
coltatnl strugurilor j, Bjlî j;n Buronești, mana Borduțeln. ra- 
peirtni vin. Se anunță r» . .. » r> - - t ci u - ■, , Hilaeii •. Ion Roata ionul blohozia, drift recolta nuna.

Tot toamna, după lu dat UQ P^l'o» ■“ Pre insilozare. Fnra- 
ciini ipune ți vn jutor la recoltatul po_ jelor. și mulți alții.

In preajma sesiunii
Adunării Generale O N U

NEW YORK. — Un comitet 
alcătuit din reprezentanții la 
O.N.U. a opt state afro-asialice 
(Camerun, Guineea. India, Irak. 
Liberia, Nepal, R.A.U., Sierra 
Leone) a hotărît să ceară 
grupului afro-asiatic sâ propti
nd dezbaterea în cadrul sesiu
nii Adunării Generale a O.N.U- 
a două probleme : compoziția 
Comitetului general al Adună
rii Generale a O.N.U. și distri
buirea echitabilă a locurilor din 
Consiliul de Securitate și din 
Consiliul Economic șj Social. 
Reprezentanții țărilor alro-asia- 
tice cer dezbaterea acestor pro
bleme în scopul realizării unei 
mai juste repartizări a locurilor 
în Comitetul general al Adună
rii Generale, în Consiliul de 
Securitate și în Consiliul Eco
nomic și Social, astfel îneît 
Asia și Africa să fie reprezen
tate în mod corespunzător în 
aceste organizații.

★

NEW YORK. — După cum anun
ță agenția Associated Press, numă
rul țărilor care cer să fie incluse 
pe ordinea de zi a sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U. problema 
respectării drepturilor omului în 
Vietnamul de sud s-a ridicat la 16.

Succesul exponatelor romînești j 
!a tîrgul internațional din l/iena I
VIENa 11 Corespondentul 

Agenției transmite : Pavilio
nul R. P. Romîne la cea de-a 
78-a ediție a Tîrgului interna
tional de toamnă de la Viena 
continuă să fie vizitat de un 
numeros public și de repre
zentanți ai cercurilor de afa
ceri din Austria și din ale țări 
care manifestă interes pentru 
produsele romînești expuse la 
tîrg. Sortimentul bogat și ca
litatea exponatelor se bucură 
de aprecierea unanimă a vizi
tatorilor.

Dună deschiderea tîrgului 
pavilionul tării noastre a fost 
vizitat de numeroase persoane 
oficiale din Austria, printre 
care și ministrul de interne 
Franz Olah care s-a interesat 
îndeaproape de exponatele ro- 
mînesti si Si-a exprimat con
vingerea că relațiile economice 
dintre Austria și Romînia se 
vor dezvolta. La rîndul său 
Franz Jonas, primarul orașu
lui Viena. vizitînd pavilionul 
R. P. Romîne, a subliniat ne
cesitatea intensificării relații
lor comerciale dintre Austria 
și Romînia.

Presa cotidiană si publicații 
de specialitate austriace au 
publicat diferite materiale des
pre pavilionul R. P Romîne.

Astfel, ziarul „Wiener Borsen 
Kurier” scria Ia 7 septembrie:. 
,.Romînia este unul din tradi-l 
tionalîi narteneri comerciali ai I 
Austriei. Fără îndoială, că. 
participarea Romîniei la Tîr-1 
gul international de toamnă de" 
la Viena. este o contribuție» 
importantă la dezvoltarea re-1 
lațiilor comerciale între cele I 
două țări”. ■
Revista „Praktische Chemie” I 

a publicat în ultimul său nu-" 
mar un articol privind dezvol- ■ 
tarea industriei chimice a ■ 
R. P. Romîne în care scrie." 
printre altele: „Romînia se 
poate considera azi unul din 
cei mai însemnați producători 
europeni de produse chimice”. 
In continuare, revista i_ 
fre care ilustrează dezvoltarea 
industriei noastre chimice ■ 
subliniază că „folosirea rațio-1 
nală a bogățiilor subsolului în " 
cadrul unei rețele de fabrici și 
combinate noi dintre cele mai 
moderne permite Romîniei să 
ofere străinătății produse de^ 
înaltă calitate”. Referindu-se,| 
în încheiere, la produsele in- ■ 
dustriei chimice expuse la pa
vilionul romîn, revista remarcă 
faptul că „ele oferă oamenilor _ 
de afaceri posibilitatea să ia| 
cunoștință de succesele indu
striei chimice romîne”.

I
ihimice”.! 
redă ci-1 
!voltarea I

i

I

I

UE PESTE HOTARE
NOI SEMNĂTURI 

PE TRATATUL 
Dl LA MOSCOVA

MOSCOVA. — Ambasadorul 
Austriei la Moscova, Heinrich 
Haymerle, care a semnat Tra
tatul cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor nu
cleare, a declarat că acest Tra
tat este un pas hotărîtor în 
destinderea actualei încordări 
internaționale.

El a spus că Austria, 
independent, consideră 
o sarcină din cele mai 
tante să sprijine toate 
rile care contribuie la 
legere reciprocă între puterile 
atomice. De aceea, a subliniat 
ambasadorul, guvernul aus-., 
triac a aprobat din toată inima 
Tratatul.

Semnînd acordul, a declarat 
Heinrich Haymerle, exprim 
dorința poporului austriac, ca 
acest tratat să fie prima treap
tă pe calea spre rezolvarea 
pașnică a tuturor problemelor 
internaționale litigioase și tot
odată, spre o pace trainică și 
îndelungată.

ca stat 
drept 

impor- 
efortu- 
o înțe-

Pînă în prezent la Moscow 
Tratatul a fost semnat de 77 de 
state.

WASHINGTON. — La 11 
septembrie reprezentanții sta
telor Austria și Sierra Leone 
au semnat la Washington, în 
numele guvernelor țărilor lor, 
Tratatul cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, spațiul 
cosmic și sub apă.

TE^DONȚE DNFILAȚDONISTE
• ÎN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

I
IReuler relevt

la conferință
1- _

I
I

PARIS. La Parii a luat siîrșit 
marți conferința miniștrilor de 
finanțe ai celor șase țări mem
bre ale Pieței comune. Agenția 

relevă că participanta 
î nu au reușit să a- 

jungă la o Înțelegere în nici 
una din problemele discutate 91 
anume .* acțiuni în domeniul 
: îmbăierii inflației, ajutorarea 
tarilor airicane asociate la Pia
ța comună și armonizarea poli- 

IliCii bugetare a țărilor Comuni
tății economice europene.

Cea mal mare parte a lucră
rilor eonierințel a lost consa
crată examinării tendințelor deI 

I
I 
I
I; 
|:
I 
I
I
li 
I: 
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Inflație
Eranța și Italia și a repercusiu
nilor lor posibile asupra situa
ției economice din Germania 
occidentală și țarii Beneiuxu- 
lui.

Intr-o conferință de presă ți
nută în seara de 10 septembrie, 
vicepreședintele Comisiei euro
pene (organul executiv al Pi®- 
ței comune), Robert Marjoiin, 
a declarat că în prezent „infla
ția a atins un nivel primejdios 
in Italia și îngrijorător în Fran
ța' . El a subliniat că în Franța 
echilibrul balanței comer {ului 
exterior esle amenințat, prețu-
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Cuvîntarea lui Dean Rusk
WASHINGTON. — Luînd 

cuvîntul la 10 septembrie în 
fața participanților la confe
rința anuală a „Legiunii ame
ricane”, care își desfășoară lu
crările la Miami, secretarul de 
stat al S.U.A. a trecut în re
vistă unele probleme ale si
tuației internaționale. Referin- 
du-se la Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în trei 
medii. Rusk a subliniat din 
nou necesitatea pentru S.U.A. 
ca Senatul să ratifice acest 
Tratat. Tratatul, a continuat 
Rusk, micșorează pericolul 
unei catastrofe nucleare, iar 
un refuz din partea Senatului 
S.U.A. de a-1 ratifica, dacă se 
va întîmpla așa ceva, va fi ex
trem de grav pentru poziția 
noastră în lume și pentru 
pace.

Subliniind că în actualele 
condiții „cursa înarmărilor nu 
oferă nimănui securitate”, 
Rusk a declarat că este posi
bil să se realizeze noi acorduri 
pentru a apăra omenirea îm
potriva unui război accidental, 
dintr-o eroare de calcul 
împotriva unui atac prin 
prindere. El a indicat că 
menea acorduri ar putea 
vede — printre altele — 
tarea unei reglementări a
blemei Berlinului occidental și 
a altor puncte de fricțiune în 
cadrul „războiului rece".

tinderea actualelor acorduri cu 
privire la schimburile între 
cele două țări,

I
palm oplimttl ai s*
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Dezbaterile 
din Consiliul 

de Securitate

sau 
sur- 
ase- 
pre- 
cău- 
pro-

WASHINGTON. — In ca
drul discuțiilor din Senatul a- 
merican în legătură cu ratifi
carea Tratatului de Interzicere 
parțială a experiențelor nttcle- 
are s-au produs, după cum re
latează agenția Associated 
Press, „schimburi dure de re
plici*'. Senatorul Richard 
Russel s-a opus unei propuneri 
a senatorului Mansfield de a 
se considera că Senatul a 
terminat discuția tratatului în 
linii generale și că se poate 
trece la dezbaterea rezoluției 
de ratificare. în urma obiecției 
lui Russel, s-a hotărît conti
nuarea discuțiilor. Alți opo- 
nenți ai tratatului, senatorii 
R. Long și Barry Goldwater, 
au anunțat câ vor propune a- 
mendamente condiționînd rati
ficarea tratatului de specifi
carea unor așa-numite „drep
turi" ale S.U.A. de a face uz 
de arma nucleară în anumite 
împrejurări. Senatorul Gold
water a mers și mai departe 
arătind că intenționează să 
formuleze rezerve legînd pro
blema ratificării tratatului de 
faptul ca S.U.A. să aibă mină 
liberă în vederea unor noi ac
țiuni ostile Cubei.

NEW YORK. — Consiliul de I 
securitate a continuat la 101 
septembrie examinarea proble- _ 
mei situației din Rhodesia de 1 
sud. 1

Tot la 10 septembrie a avut 
loc la New York o întîlnire a f 
reprezentanților țărilor africa- L 
ne independente, în cursul ca- - 
reia a fost examinat proiectul I 
unei rezoluții care urmează să I 
fie supus Consiliului de Secu- - 
ritate. Potrivit agenției Asso
ciated Press, proiectul de re
zoluție cere Marii Britanii sa . 
nu transfere autorităților Rho- I 
desiei de sud atribuțiile pe i 
care le deține în prezent ca 
putere colonială, pînă ce in a- 
cest teritoriu nu se va forma 
un guvern reprezentativ. Re
zoluția recomandă Marii Bri
tanii să nu I “ ' " .
acestui guvern nici un fel de 
forțe militare și cere ca Adu
narea Generală a C ’ 
examineze problema situației 
din Rhodesia de sud cu scopul 
de a găsi o soluție care să sa
tisfacă năzuințele populației 
frieane^..

Is
I

I
I 

mandă Marii Bri-| 
pună la dispoziția I 
srn nici un tel del

; ca Adu-» 
O.N.U. săi 

situației I 

:la- ■

iile cu amănuntul înregistrlnd 
o importantă creștere. In telul 
acesta, a continual el, în aceste 
două țări se manifestă o insta- 
bililate a echilibrului general, 
tendințele inflaționiste fiind in
tensificate de sporirea rapidă a 
cheltuielilor de stat și de lipsa 
de concordanță dintre venitiiri 
și cheltuieli. Subliniind că a- 
ceste tendințe inflationisle ne
liniștesc țările Pieței comune, 
Marjoiin a declarat că »,ele 
riscă să contamineze și econo
miile altor țări membre ale Co
munității economice europene, 
îndeosebi ale Olandei și R.F. 
Germane-.

Autoritățile colonialiste britani ce au măsuri severe în
scopul de a împiedica populația Sarawakului să ia contact cu 
membrii misiunii O.N.U, spre a-și exprima opoziția fermă 
față de planurile de includere a acestui teritoriu in proiectata 
Federație Atalayezd. In fotografie : poliția colonialistă per

cheziționează oameni pe o șo șea.
mim lilUIlllU!
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70 de luni peste cinci la sutâ din 
l&ria de muncă a tării.
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Dificultățile
economice
ale Turciei

I 
I 
I
I 
IANKARA. — Ziarul „Du-_ 

nya“ publică în ultimele sale _ 
numere o serie de articole și | 
materiale consacrate situației 
economice a Turciei. Păcînd o | 
amplă analiză a situației șî a 
perspectivelor economiei țării, I 
ziarul subliniază că „o țară cu | 
o balanță comercială deficitară g 
și cu produse agricole insufi- S 
ciente, care nu pot satisface • 
nici necesitățile consumului a 
intern, nu poate avea decît | 
perspective sumbre în ceea ce * 
privește viitorul eiu. In același g 
timp subliniază ziarul, în țară | 
numărul șomerilor este în . 
creștere, iar nivelul de trai al I 
populației scade continuu. Zia- I 
rul apreciază că situația eco- * 
nomică a țării este „foarte cri- I 
tică". I

Potrivit unor calcule preh t 
minare deficitul bugetar al 3 
Turciei pe exercițiul financiar I 
al anului 1963 se va cifra la - 
900 milioane de lire. încercind 1 
să găsească o ieșire din acea- I 
stă stiuație, subliniază ziarul. 
„Dunyaa, cercurile conducă-1 
toare . - ■
de noi 
lației.

preconizează aplicarea I 
impozite asupra popit-
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care au vizitat recent Cuba. Un 
număr de 15 studenți au primit in- 
ș&iintări să se prezinte In fața Ma
relui juriu federal, iar alți 10 vor 
trebui să compară în fața Comi
siei pentru cercetarea activity’ll 

‘l-americane. In afară de acuza- 
* că au vizitat Cuba lără permi- 

autorităților, fapt pcr.îru 
•re ei not ti i .cidamrtJ'.i la țr.<kî- 
>•»< w pînă la 5 ani <
intnn de 5 000 dolari, aulori- 
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locă o serie de numiri și demiteri 
înainte ca guvernul central al ie~ 
derației să preia controlul.

Cel de al doilea conflict s-a ivit 
între Malaya și Sarawak asupra 
problemei numirii primului guver
nator al Sarawakului In cadrul Fe
deralei Malayeze. Guvernul Ma- 
layez ar dori sâ numească în aceas
tă iunc/ie un om ai său.

ATENA. Ziarul ,.To Vima" a pu
blicat un comunicat al statului ma
jor qeneral al flotei maritime mi* 
li’.rre a Greciei, *-n care se arată 
'h între 16 si 26 septembrie in re- 
. mea Mării Mediterane vor avea 

msnevre aeriene militare Si 
militare al? N.A.T.O. Ma

nevrele se vor desfășura sub co
manda amiralului englez Holland* 
Martis.

NEW YORK. — Revista france-
Paris Match" informează că 

ta*ricile de televizoare americane 
au hotărît să aplice aparatelor în 

*s de construcție un ecran din 
cîă incasabilă. Necesitatea aces- 

inovațji s-a impus datorită fap
tului că tinerii americani în timpul 
vizionării filmelor de „cowboy", 
surescitai! de peripețiile urmăriri
lor, trăgeau șî ei cu revolverele 
lor în ecrane.
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Acțiuni
ale patrioîilor

sud-vietnamezi
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SAIGON, Agențiile occiden
tale de presă 
ultimele două 
regiuni ale 
sud, palrioții 
au lansat puternice atacuri Im. 
potriva trupelor diemiste. Lupte 
serioase s-au desfășurat marți - 
și miercuri în peninsula Ca I 
mau. Partizanii au reușit să a-l 
lunge trupele diemiste din ora - 
șui Cai Nuoc. capitala dislric* | 
tului cu același nume. După cel 
au ocupat orașul timp de mai . 
multe ore, unitățile de partizani I 
s-au restras în junglă. Ciocniri | 
de amploare au avut loc și în 
regiunea orașului Dam Doi I 
unde partizanii au provocat 
pierderi considerabile trucelorl 
diemiste. •

Trupele diemiste au suferit * 
grele înfrîngerî și în provincial 
Kien Hoa din Delta fluviului 

1 Mekong |

relateazâ că in 
zile în diverse 
Vietnamului de 
sud-vietnamezi
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