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entru sporirea continuă 
a producției de masa 
lemnoasă in regiunea 
Banat întreprinderea dc 
construcții
București a deschis 
Herculane

Construcția drumurilor
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Planul pe 9 luni
îndeplinit înainte de

ll med a 
cdvcrie ăd la 
roduriic;îă{’: 

cu U suta
prevederi, 
acestea, au mai 
realizarea îna

lt de termen a planu- 
de producție pe pri-

;c’a ce
Zz’cle 

c zunțat

mele noud luni, Ș< În
treprinderea .de carotaj 

i perforări din Ploiești, 
..Vulturur-Comarnic,*U- 
ziua mecanică din Itfo- 
rent. Fabrica de cără
midă Bucov și alte uni
tăți industriale din re
giunea Ploiești.

(Agerpres)

Pentru grăbirea culesului
O nouă fabrică 

de produse lactate
obiectivele 

ce a-au con- 
acest an în

Printre 
jyincipale 
itruit în 
industria alimentari ie
numără ți noua fabri
că de produic lactate 
din Constanța.

După ultimele probe 
de rodaj, cinci din cele 
țapte linii tehnologice 
■ le fabri cil au foit de 
curind puse în funcțiu
ne cu întreaga lor ca
pacitate. I.a celelalte 
două linii, instalațiile 
aînt în cura de mon-

tare, ele nrmind ii in
tre în producție >■ 
curtai anulai 
Noua fabrica, 
capacitate de 
100 00(1 litri lapte iu 
24 de ore. are toate 
procesele de fabricație 
mecanizate fi este de
servita de muncitori cu 
înaltă calificare, pre
gătiri special pentru 
fabricile din acest sec
tor.

viitor, 
ea • 
perie

(A 5-r pre,)

retransmisie

și transportului porumbului
o bună organizare a muncii!

Stafie de 
pentru televiziune la Reșița
La Reșița a fost 

dată în exploatare, 
de curind, o stație de 
retransmisie pentru 
televiziune. Noua 
stație, cu instalații 
automatizate, recep
ționează programele 
postului ' de televizi
une București prin 
stația de televiziune 
Timișoara și le re
transmite pe canalul 
4 pentru Reșița și lo
calitățile din. împre
jurimi.

Aparatura pentru 
Statui de retransmisie 
a fost elaborată de

unitctile speciali
zate ale Ministerulu. 
Transporturilor și 
Telecomunicațiilor.

Lucrările de proiec
tare. amplasare, con
strucția clădirii, a 
planului de susținere 
a antenei, racordul de 
energie etc. au fost 
executatg de munci
tori*.. tehnicienii ți 
inginerii de la Com
binatul siderurgic 
Reșița, precum și de 
alte întreprinderi ți 
instituții din oraș.

Lucrările au început anul trecut în 
februarie. La 31 decembrie 1062 pla
nul nu fusese îndeplinit decît în pro
porție de 53 la eută. Nici în acest an 
realizările nu sînt mai bune. în opt 
luni planul era îndeplinit doar în 
proporție de 72 la sută. Ritmul nesa- 
tisfăcător se datorește în primul rind 
nefalosirii utilajelor la întreaga lor 
capacitate. Acest Iot a fost dotat de 
conducerea șantierului cu numeroase 
mașini și utilaje : motocompresoare, 
concasoare, cilindri compactori, bul
dozer. excavator etc. Cum au tost 
ele folosite ? Motocompresoarele și 
conc as oarele au lucrat în trimestrul 
II din acest an doar cu o capacitate 
de 50 la sută, buldozerul cu G0 la 
sută din capacitatea nominală. Cu

forestiere 
Ia 

un șantier 
pentru construcția de drumuri. Au 
fost organizate mai multe loturi de 
lucru pe Valea Cernei. Piriul Neam
țului, la Cornereva etc.

Fiecare dintre aceste loturi trebuie 
să deschidă drum spre importante 
bazine forestiere. Unul din ele este 
cel de pc Pinul Smogotin. Punerea 
£n exploatare a acestuia, în cel mai 
scurt timp, depinde de modul cum 
se desfășoară lucrările Ia Cornereva. 
Constructorii de aici au reușit să or
ganizeze în așa fel 
lucrul îneît, cină 
la începutul ace
stei luni, pe a- 
proape trei sfer
turi din lucrare au 
executat finisa
jele. lucrările de 
artă fiind si ele 
în stare de fini
sare. Se preconi
zează ca lucrările, 
începute în pri
măvară. să fie ter. 
minate la jumăta
tea lunii octom
brie — cu 75 de 
zile înainte de ter
menul planificat.

Aceste rezultate 
ilustrează efortu
rile depuse de în
treg colectivul de 
muncă de pe acest 
strucția și darea în folosință a obiec
tivului. Imediat ce timpul a permis, 
s-a trecut la lucrul în două schim
buri, mai ales la utilajele de bază, 
cu ajutorul cărora s-au deschis fron
turile de lucru pentru celelalte echi
pe și brigăzi. Caracteristic aici, este 
faptul că aproape toți mecanicii 
Utilaje sînt tineri. Cei mai mulți 
dovedit că știu sâ lucreze bine, 
Simț de răspundere. Ion Panait, 
pildă, știe să îngrijească foarte bine 
motocompresoarele. Tot timpul el 3 
lucrat la două asemenea utilaje, con
tribuind în mare măsură la organi
zarea frontului de lucru. La fel ca 
eV a lucrat și utemistul Iile Banda, 
întreținînd bine mașina, rutieristul 
Alexandru- Sălaj an a realizat într-o 
lună (august) 4 800 tone 
față de 2 000 cît era planificat. El 
prelungit durata de funcționare 
tractorului cu peste 1100 de ere.

Pe acest lot a fost organizată și

în termenul stabilit!
lot pentru con- cîteva zile în urmă un concasor ză

cea pe traseu încă din luna Iunie, 
din cauza unor fleacuri: cîteva role 
Ia banda transportoare și o baterie 
de acumulatori care era la încărcat 
de... 10 săptămîni. Excavatorul stă 
ncfolosit din jurul zilei de 20 au
gust De multe ori defecte mici care 
pot fi înlăturate pe loc, creează greu
tăți. Este drept, în luna iulie a fost 
amenajat un atelier, dar conducerea 
întreprinderii de construcții forestie- 
ro-București nu s-a gîndit să aducă 
și un strung, o mașină de găurit, 
mașini foarte prețioase pentru gră
birea reparațiilor.

O analiză mai atentă arată că nu 
flUmăi' faptul ca utilajele nu sînt 
folosite din plin a determinat un 
ritm scăzut. Pe acest lot, organizarea 
muncii, eșalonarea lucrărilor nu s-au 
făcut în mod corespunzător. în pre
zent. aici, lucrările sint întinse pe 
zeci de kilometri. Bunăoară, finisă
rile se fac pe 
timp ce unele echipe au trecut de 
kilometrul 20. împrăștierea pe un 
teren atât de lung îngreunează mun
ca de îndrumare ș> control, dirijarea 
transporturilor este dificilă. Din a- 
ceste cauze lucrările nu au fost în
totdeauna de calitate corespunzătoa
re, a trebuit să se revină pe anumite 
porțiuni pentru remediere.

Tn condițiile lucrărilor pe un drum 
de munte, nu numai organizarea 
necorespunzătoare este cauza princi
pală a împrăștierii oamenilor pe un 
teren destul de lung. Aici mai inter
vin obstacole naturale, care sînt 
înlăturate mai greu, unele alunecări 
care reclamă consolidări serioase etc.

do 
au 
cu 
deTractoarele au cimp deschis 

pentru lucru. Pentru insămin- 
țarea culturilor do toamnă 
fî-au și pregătit 200 de hectare 
de teren, iar 30 de hectare au 
fost, deja însă mi n ța te cu secară 
furajeră.

Paralel cu recoltatul se achi
tă obligațiile către .stat. Cele 3 
camioane fac cite 5 transpor
turi pe zi. iar carele unul — 
seara. în felul acesta se trans
portă zilnic la bază cite 80 tone 
de porumb. Contravaloarea 
muncilor S.M.T. a fost achi
tată, iar acum se predau can
titățile contractate. în cîteva 
zile recoltatul va fi terminat, 
iar

știi au venit cu soluții practice, 
înainte de începerea recoltatu
lui. ei au construit grilaje din 
lemn înalte de 2.5 metri, au 
pregătit araci, iar acum au im
provizat chiar aici, in cimp, 
patulo temporare foarte ieftine 
care conservă bine recolta.

col tare. Prin planul acțiunii s-s 
stabilit ca fiecare car sa facă 
cel puțin două transporturi pe 
zi. Și fiindcă majoritatea pur
tătorilor de atelaje sint tineri, 
comitetul U.T.M. a ținut o șe
dință operativă cu aceștia in 
care li s-a arătat importanța Au

e cele 50 de ha 
unde de dimineața 
so începuse culesul 
porumbului ia gos
podăria agricolă 
colectivă ..Congre
sul al Ifl-tea al ■

P.M.R/' din Băi Iești, lucrul se 
apropia de. stilat 'Tăriaua era 
tăiata de cuiuoere lungi pe 
care era un neîntrerupt dute- 
vino de camioane și care. în 
stingă, cimpci era eliberat de 
coceni, iar cele 14 tractoare ce 
deservesc gospodăria tăiau 
brazde adinei.

— Cu tarlaua aceasta — 
spunea tovarășul Ion Fătzașcu. 
secretarul corni temi ui de par
tid pe G-A-C„ totalizăm peste 
600 de hectare recoltate. Am 
l^at-o puțin îrair.tca graficu
lui stabiLt icițiul. Va trebui să 
mergem insa și mai repede. 
De mime vom aduce la per-mb 
ți cele două brigăzi de la floa
rea soarelui, care termină 
această scări. Viteza de tojua- 
tare va fi astfel mai mare.

De la tovarășul secretar am 
aL-t că această eamparue ae 
desfășoară in baza unui p‘~*n 
întocmit cu minuțiozitate, care 
prevedea ca recoltatul celor 
peste 1100 de hectare cui:, va te 
cu porumb să nu curtase 
muit oe 15 zde (pmă acm 
prevederile au fot: departe, 
adică timpul a fost scurtatk 
Recoltatul era concipezai insă 
de capacitatea de transport 
Tarlalele cu porumb ae află •> 
15 km de sec.ui gnspoaârei $i 
ce baza ce recepție ae la 
Băîiețti. Gospodăria rru dis
pune decit ce 30 de ateaje si 
3 au tocamicane. Capaci rate»
ce transport era cu mul: mai 
nucă cecit capac Las ea ce re-

RAIDUL NOSTRU
kilometri 

a 
a

la

rl'7.
li

de la 1 octombrie se va

VASILE BABAC 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Oltenia

o 
brigadă complexă care a cuprins 
echipe de zidari, dulgheri, fierar-be- 
toniști. echipe de suprastructură. A- 
plfcînd metoda de lucru „în lanț" — 
cantitatea lucrărilor fiecărei echipe 
fiind stabilită prin programe de lu
cru — s-a putut înainta repede, atît 
cu lucrările de săpare, taluzare, pre
gătire a patului drumului cît și cu 
cele de terasamente, fundații, întin
dere și compactare a macadamului 
ele.

Iată însă un alt lot, din cadrul a- 
celuiași șantier : Valea Cemei. Dru
mul construit in acest sector trebuie 
să ajungă — trecind pe Lingă Băile 
Herculane. urcind Ia „Șapte izvoare“ 
și crăbătind cheile „ Medved*4 și 
..Piatra Pușca tă“ — la izvoarele 
Cemei, In mijlocul unuia din cele mai 
mari ha rine forestiere înfundate din 
țară. es'.e cea mai importan
tă lucrare de drum forestier din Ba- 
naL Dar ritmul în care se lucrează 
aici, pare tâ nu ilustreze acest fapt.

primii kilometri, în

(Agerpres)

date in folosința

cooperative.

Complexe comerciale

fContir.uare în pag. a VIa)

ELIE BRINDESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Banat

(Continiuire în pag. a Vl-a)

Recent, în Turda, 
Năsăud, Dej, Gherla 
$i Cluj au fost date 
în folosință noi com
plexe comerciale cu 
unități de desfacere 
a oroduselor alimen. 
tare, confecții. încăl
țăminte, cu restau
rante, cofetării etc.

In primele opt luni 
din acest an. spațiile 
comerciale din regi
une au crescut cu a- 
proape 7 000 m. p. A-

cum funcționează în 
regiune D«te 1 300 de 
unități ale comerțu
lui de itat și nume
roase
Piua la sfirșiiul anu
lui. numărul unități
lor va spori cu încă 
50.

Noile unități, ca si 
cele existente, au fost 
dotate cu mobilier 
nou. utilaje frlxzt.- 
fice etc

UTILAJE MODERNE
re cu troliL 
încărcarea, 
descărcarea 
ajutorul autotroliilar, iar 
în deporîtrle finale Gă- 
îrjti ți Ștefanefti manipu
larea lemnului se face cu 
încărcat oare electrice gi 
automacarale.

Ca urmare, colectivul 
întreprinderii forestiere 
Pi leg ti a reufit • ■ îndepli
nească planul la toți in di

De asemenea, 
triuiportu] gi 
le executa cu

CÎi ți pe sortimente. Prin 
valorificarea superioară a 
maici lemnoase, întreprin
derea forestiera Pitești a 
livrat în opt luni industri
ei, peste plan. 5 600 m.c. 
de lemn de stejar și 2 200 
m.c. lemn de fag. De ase
menea, 
nuarie- 
lizate, 
mii în
lei.

perioada ia-în
-iulie au fost rea- 
pesle plan, econo- 
valoare de 895 000

(Agerpres)
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Izvoare și brazi, e- 
vocînd iosorlri de 
vacanța zile cu 
aerul ăulce ră
coros ca un tonic. 

„Dumneata ești din 
Rîmnicu-Vîlcea?' Omul surî- 
de, cu o mândrie gata^gata «ă 
devină orgoliu. Da, e din Rim- 
nict și are ce arăta tuturor! 
Cărturarul aspiră'cu volupta
te mireasma străveziilor 
teascuri, a primelor tipărituri 
românești, artistul se glndește 
la neprețuite monumente de

artă (Cozia. Horezu. Amota), 
îri timp ct inginerul rid-ză, 
mental, pararnetrii cetății rn- 
dustriale a Gcvorei. leagăn al 
chimiei moderne, iar excursio- 
nistul simte pe frunte adierile 
Oltului, fieristnind printre 
munți.

...Se adaugă ynunfii de sare 
și-calcar, singele negru și gras 
al țițeiului, răbufnind pnn 
miile de incizii care prlsîează 
colinele; se adaugi turmele 
albe de fagi și stejari, trans
formate in. furnir estetic 
mobilă lină : se adaugă cî*n-

psda cu wmrxivi Ktl i • ; H 
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lAjr 1 f ergir <r C~rfC VMM 
ptstr aisnlr per^t.
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OLTULUI
♦re. eauessa .-sd site crede rec- 
LMU. S-c- =£• paîeu adăuga 
si aZ'e cifre, dvi. ară difer-.ti, 
m o czrg Coprinde,
D*ieric. rocui ’XZorza locului 
Disc Ls er» cTberăm- (Sâpc- 
-.vr-lg crr.eologice întreprinse 
in rare aceaxzo, la Govora, de 
către ai «Xasătni
VHrii* ri specic?yi ci Accde-

c-i decorul multor ccsedețară 
d’-n Vilcto, așa cum arătau ele 
enm 20—30 de ani.* aceiecji 
obiecte sărace, cioplite cu bar
ca intr-un trunchi de stejar 
sau rotunjite, cu palmele. 
I*îul fierbinte. în erele copi
lăriei omenirii ca s» în secolul 
cr.frjei electrice; ceeleari in- 
irrument^ rudimentare ae lu-

•r. sldHmsf ta AugBst *4L
©• fWta «ador 

di luHadria. • dcU « Xmu H

/ăodcrv i- te^i’xn ct w h- 

tird — c* cptedoM<s« vtajord

Un stîlp ai noii 

priveliști
Stiloul de boltă al noii pri

veliști, situat gravitai în ar
borescenta de booafii a ținutu
lui. e Urina de produse sodice 
de la Govora. Cetate modernă.

creație pnără a industriei chi
mice rămineșîi (in toamna a- 
eeaxta sa împlinesc 4 ani de 
la pnma șarja de sodă caus
tici elaborata aici}, ea dă em
blema si măsura contempo
rană a locului. ^Vîlcea cu va
cante si nunăsîiri" a intrat, 
prin Govora, în timpul con
temporan. printre principalele 
unități industriale din țară. 
Construcția a fost ridicată în- 
tt-Un ritm record. Parcurgind 
cele cprocDe 200 de hectare o- 
cunate de urina-cetate. «ridbă- 
tind aleile cu arbori decorativi 
cert despart aglomerarea de 
hale, instalații fi agregate 
dintre care unele ating înălți
mea unor blocuri de 9—10 e- 
taje), trecind de la arhitecturi 
somptuoase ți reci la fantezia 
policromă de panouri florale. 
a tablourilor de comandă de
servite de tineri operatori, vei 
Fuji o dată cu coordonatele 
cpmplexe ți stabile ala price 
lijtii. nenumărate fapte și date 
oii, desprinse din mișcarea co
tidiană- Fapte și date care dau 
măsura interioară și, poate, 
cea mai exactă a locului. în 
primele 7 luni ale anului, uzi 
na a dat peste plan 1288 tone 
sodă calcinată și 484 tone soda 
caustică ; în aceeași perioadă 
s-au livrat, peste prevederile

planului, 2000 tone sodă calci
nată si 4000 tone sodă caustică 
de calitate superioară. Vom a- 
lătura încă o cifră, elocventă 
pentru ritmurile uzinei: 54 de 
inovații aplicate în primul se 
mestru al anului (din 114 va
loroase propuneri), care aduc o 
economie anuală de peste 
3 000 000 lei. Pasiunea noului, 
lupta pentru progresul tehnic 
necontenit, spiritul modern — 
vizibil nu numai în concepția 
tehnică, ci si în practica di
urnă a muncii — sînt prezenta 
pretutindeni aici, Și cei 200 de 
muncitori care frecventează 
cursurile de ridicare a califi
cării sînt trecuți toți, de pe a- 
ctim în „fișele de urmărire' 
ale cabinetului tehnic, ca vir
tuali inovatori si raționa Ora
tori ai producției

— Cînd a-nceput construc
ția uzinei — îmi povestea Șe
ful unei echipe de zidari Ba
dea Marin, vechi meșter lo
calnic. ridicat in anii din urmă 
la nivelul de specializare al 
„constructorului industrial" 
dormeam pe unde apucam în 
corturi si barăci improvizate 
mâneam din fugă în picioire,

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. 4—5)
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ercetarea științifică a devenit o coordonată defi
nitori* a activității didactice universitare.

In activitatea de cercetare științifică depusă 
chiar de la începutul muncii In învățămîntul su
perior, cadrele didactice iți formează profilul, in
tră în adtncul profesiunii lor. Are lac în 
cursul acestei activități o completare a profi

lului fi o verificare a capacității creatoare, pasiunii pedago
gice a celor chemați să educe generațiile de viitor specialiști 
în diverse compartimente ale științei și tehnicii.

Activitatea de cercetare desfășurată in institutele de învă
țământ superior, spre deosebire de cea a institutelor de cerce
tare se caracterizează printr o seri» de particularități printre 
oare cea mai importantă este aceea a necesității de a tm-
birizx, în mod dt mai armonios, activitatea de cercetare cu 
cea didactică. La prima vedere ar părea că aceste activități 
ar fi opuse, aă una ar lua timpul celeilalte.

Experiența dobtndită In ultimii ani în toate institutele de 
tnvățămtnt superior din tara noastră demonstrează contra

riul. Munca științifică, rezolvarea de către cadrele didactice 
a unor probleme de prim ordin ce stau în fața industriei 
noastre, legarea si Crin activitatea de cercetare științifică a 
cadrelor didactice de viață, de problemele producției, fecun
dează munca didactică, duce la continua ridicare a activității 
pedagogice, la ridicarea cursului la nivelul tehnicii contem
porane.

în această simbioză, stabilită între activitatea de cercetare 
științifică ți munca didactică, membrii corpului didactic uni
versitar rezolvă în același timp o serie de probleme tehnice, 
științifice de reală importanță economică, contribuind la con
tinuul avint al economiei noastre.

în dorința de a prezenta cititorilor noștri experiența do
bândită de membrii unor catedre din învățămîntul superior 
tehnic în această direcție, publicăm în numărul de astăzi 
contlnuînd o suită de articole mai vechi, declarațiile făcute 
unui redactor al ziarului nostru de către profesorii ieșeni 
D. Atanasiu ți M. Răvăruț.

Prof. unlv. fna.
D. ATANASIU

decanul
Facultății de construcții 
a Institutului politehnic 

Iași

Fiecare tânăr sau vîrstnlc 
cadru didactic din catedrele 
Facultății de construcții a In
stitutului nostru, desfășoară 
paralel cu activitatea sa didac
tică, ca asistent, șef de lucrări, 
conferențiar sau profesor, o 
activitate permanentă, plani
ficată de cercetare, de creație 
științifică.

Practica muncii noastre 
ne-a dovedit adeseori că cer
cetarea științifică reprezintă o 
condiție esențială a unei fruc
tuoase activități didactice, că 
rezolvarea unor probleme teh- 
nica-stiințifice o use de pro
ducție, schimbul de păreri ce 
se stabilește în cursul rezol
vării acestor probleme intra 
inginerii si tehnicienii din în
treprinderi si cadrele didactice 
din facultatea noastră lărgesc 
orizontul științific al cadrelor, 
contribuie. într-un mod nemij. 
looit, la ridicarea calității acti
vităților didactice, la ridicarea 
nivelului cursului predat în 
Politehnică.

Trebuie să spunem cu mîn- 
drie că zecile de tinere cadre 
didactice din facultatea noas
tră, care au desfășurat o sus
ținută muncă de cercetare în 
ultimul timp, și-au format și 
cu ajutorul acestei activități o 
experiență didactică de va
loare.

Abordarea unor probleme 
științifice cerute de producție 
a adus rezultate interesante, 
soluții noi și originale, care au 
fost imediat aplicate în prac
tică.

Să vă dau din acest punct 
de vedere cîteva exemple care 
sînt mai elocvente decît orice 
teoretizări.

Colectivul condus de prof. 
Anton Sesan a cercetat și a 
rezolvat o serie de probleme în 
legătură cu calculul seismic al 
construcțiilor. Cadrele noastre 
din catedra de construcții, îm
preună cu alți cercetători din 
București, studiază în prezent 
trecerea la experimentarea

Cercetarea științifică - 
parte integrantă a activității 

didactice universitare
construcțiilor de acest tip pen
tru verificarea lor.

Deosebit de interesante sint 
realizării/» în domeniul blocu
rilor ceramice. S-au făcut ex
perimentări pe standul ac Ir.- 
cercări ai institutului noctra 
care au condus la rezultate 
bune. întrecrinderiie cons
trucții din bras vor ridica eu- 
rind un bloc ex pe rimez ral 
după acest sistem, care aduce 
economii substanțiale <Je ma
teriale de construcții. In ca
drul catedrei de drumuri Șl 
poduri s-a studiat un nou sis
tem de construcție a drumuri
lor înlocuindu-se astfel o sc
rie de materiale (balast, pia
tra) deficitare în regiune. Șo
seaua iași-Aroneanu a fost de 
acum construită după acest 
sistem

Am stabilit, de asemenea, zi
lele acestea o serie de colabo
rări cu Trusturile de construc
ții din Bacău si Suceava, cu 
Combinatul siderurgic Galați 
(colaborarea stabilită vara a- 
ceasta in zilele cînd cadrele 
didactice îndrumau și contro
lau practica studenților) care 
sperăm că vor duce la reali
zări importante.

în sfîrșit, aș vrea să subli
niez în mod deosebit faptul că 
Ministerul Învătămîntului SÎ 
Sfatul popular orășenesc ne-au 
acordat un ajutor substan
țial pentru continua per
fecționare a cercetărilor 
noastre, pentru a asigura 
baza materială necesară rezol
vării de către noi a unor pro
bleme legate de practică. A- 
vem în prezent la dispoziția 
noastră o stație pilot pentru 
încercări rutiere si un stand 
de încercări de betoane pre-
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tă problemă la G.A.S. „Iile
Pintilie" din regiunea Iași.
Cercetările au dovedit că prin 
administrarea vitaminelor A și 
E peste 70 la sută din vacile 
fără antecedente patologice au 
reacționat favorabil. Cercetă
rile Întreprinse pe 77 de vaci 

! de rasă bălțată și metis au dux 
la o eerie de concluzii Impor
tante pe baza cărora au fost 
stabilite o serie de măsuri pen
tru o alimentație rațională a 
vacilor care să nu ducă la avi
taminoză, la lipea unor vita
mine (A și E) de mare impor
tanță pentru dezvoltarea unad 
fecundități normale.

Metodele preconizate în In
stitutul nostru se aplică nu 
numai în GA^. în cana s-au 
întreprins cercetările, ci și la 
centrele de însămînțări artifi
ciale din Iași, Botoșani, Sebeș, 
Oradea. Asemenea amănunta 
tehnice — cu puternice rezo
nanțe practice, economice — 

j s-ar putea da pentru fiecare 
dintre cercetările noastre.

îndrumînd munca de cerce
tare științifică, conducerea In
stitutului nostru a acordat în
treaga atenție nivelului știin
țific al lucrărilor elaborate, 
respectiv problemelor legate de 
orientarea tematică ți conținu
tul problemelor atacate, a do
cumentării bibliografice, a in
terpretării datelor, a tehnicii 
experimentale, a eficienței 
ecoTiomice a acestor cercetări, 
a necesității stabilirii unei te
meinice colaborări in munca 
de cercetare științifică.

Cu toate realizările obținute 
de cadrele noastre didactice — 
dintre care foarte mulți sint 
tineri — în cele mai diversa 
compartimente ale științelor a- 
gricole. trebuie să subliniem 
în să faptul că pină în prezent 
noi nu am reușit să întreprin
dem o serie de cercetări com
plexe. mai largi, să înjghebăm 
colective largi de cercetători 
care să rezolve — în totalita
te» ei — o problemă științifică 
de larg interes, de mare im
portanță. Ecențial ar fi, din a- 
acest punct de vedere, să se 
stabilească în viitorul apropiat 
colective de muncă în care di
verși xpecialiști să conlucreze 
in rezolvarea multilaterală a 
tuturor implicațiilor unei pro
bleme complexe.

Noi avem certitudinea că în 
anul universitar care începe 
curind, cadrele noastre vor 
desfășura paralel cu munca 
didactica și o intensă activi
tate de cercetare, indispensa
bilă oricărui lucrător pe tări- 
mul științei și culturii.

TR. POTERAȘ

Activitatea științifică repre
zintă unul din momentele cele 
mai importante ale muncii 
desfășurate de cadrele noastre 
didactice.

Analele institutului, multe 
■lîe Dubli ca ții de specialitate

Dragoste de natură — dragoste de artă.
Folo : Prof. V. ORZA

Altfel lucesc stelele toamnei, 
an alt contur orizonturile 
■lt ecou — amintirea.

K «n «c»«n txsda» 
Neclar resturi șl pâaAH 
șl «varo

In câte vis terii 
acum, natura, 
adună timpul nostru — aur 1

în laboratorul de spectroscopie al Institutului de Pizică al 
Academiei R.P.R.

Potoi O. PLECAM

Cărți în ajutorul 
calificării noastre

DfBIT.IRrA
Cartea cuprinde tehnologia 

debitării barelor, țevilor și di
feritelor profile de laminate 
metalice, acordtndu-se o im
portanță deosebită debitării ra
ționale a tablelor prin metoda 
planurilor de croire complexă.

Se arată modul corect de a- 
legere a procedeului sau va
riantei de debitare și cum se 
stabilește planul de debitare 
economici la ștanțare.

Cartea prezintă un procedeu 
modem de debitare combinată 
dirijată cu ajutorul unui dis
pozitiv special, procedeu care

GĂȚIE
Auzi cum se închid
— atâtea chei
șl vistiernici, peste toate — noi !

Bogați — ca marea-n soare și neliniște, 
deosebim alt cin tec orei
și amintirii alt ecou—

FLORENȚA ALBU

Adîncuri luminate culorile
în jur zac minereurile unde 
Vin negurile să se înmulțească. 
Insă pămîntul, iată, se pătrunde 
De strălucirea noastră omenească.

Nn sînt nici stelele cuprinzătoare. 
Nu sînt nici vînturile-n ore line. 
Lutul păstrează urme de la soare. 
Cu noi în mină, soarele revine.

în trăsături vibrează, greu, pămîntul 
Comunicăm cu lumea pe tăcute, 
Prin galerii, cînd se întoarce gîndul, 
Cînd ochii tree prin negurile mute.

De amintire, fruntea noastră arde : 
Treceam printre coloane fără nume.
Și cînd veneam aci, veneam în moarte 
Și Miorițe se-ntîmplau în lume.

Acum sintem tn mină ca n amiază 
pe fețe — a rămas frumos lumina.
Șl vîrste-n minereuri grav vibrează 
Și ochii noștri luminează mina.

ADRIAN PAUNESCTJ

Cîntecul a umplut amfiteatrul
Pină la ferestre,
Pînă la noi...
Caietele albe, înclinate pe bănci
Par niște flori mari cu lr4— •» 
Spre țară.

E drumul lung, In sus. 
Dar nu mă tem de drum.
String clipa-n pumn
Și se preface-n floare,
O dimineață tînără acum 
Iml cere, pură, zare după z

String clipa-n pumn
Și se preface-n foc.
Iar bucuria-n rize mă-nflșoară 
Și-atît de dens culorile respliă-n 
C-a? vrea să le acopăr
C-o mină
Să nu ardă...

MARIANA FILIMON

METALELOR
duce la scăderea considerabilă 
a deșeurilor și prin aceasta la 
economie de materiale.

Lucrarea prezintă procedee
le moderne în procesul de de
bitare cum ar fi debitarea 
cuprului cu arc electric con
centrat, debitarea prin proce
deul arc-aer, debitarea cu pie- 
tre-disc abrazive subțiri, debi
tarea prin procedeul airbrazive 
etc. și dă noțiuni despre pro
tecția muncii la lucrările de 
debitare.

Lucrarea descrie, de aseme
nea, mașinile și utilajele folo
site la debitare, precum și me
todele de lucru la aceste ma
șini.

Cartea se adresează munci
torilor, tehnicienilor și maiștri
lor care lucrează în atelierele 
pentru debitarea metalelor din 
industria constructoare de ma
șini.

I. D. lAzArescu

Toleranțe, 
ajustaje, 
calibre

Lucrarea, elaborată pe baza 
rezultatelor obținute de autor 
și a experimentărilor și cerce
tărilor făcute la noi în țară, 
prezintă problemele legate de 
toleranțe, interschimbabilitate, 
lanțuri de dimensiuni și veri
ficarea dimensiunilor cu aju
torul calibrelor.

Prima parte a lucrării tra
tează noțiunile de bază ale to
leranțelor, ajustajelor ți in
terschimbabilității, toleranțelor 
și ajustajelor în sistemele 
S.T.A.S., G.O.S.T., O.S.T. și
I.S.A., erorile de formă și po
ziție și metodele de rezolvare a 
diferitelor tipuri de lanțuri de 
dimensiuni. De asemenea, se 
tratează toleranțele și ajusta
tele asamblărilor cilindrice și 
conice netede, asamblărilor cu 
pană de caneluri, rulmenților 
și roților dințate.

In partea a doua a lucrării 
se prezintă calibrele folosite 
pentru verificarea dimensiuni
lor diferitelor asamblări și cal
culul toleranțelor calibrator.

Lucrarea se adresează tehni
cienilor și inginerilor din uzi
nele constructoare de mașini 
Si din institutele de proiectări, 
precum gi studenților din în- 
vățămîntul tehnic superior.

Avancronică
muzicală

Înaintea unul luna turneu de 
concerte In cîteva fări din Europa 
occidentală, Pilarmonlca bucuxeș- 
teană deschide sulta de manifeslOri 
■âptdmlnale cu un program de lu
crări Interesante : Suita din bale
tul „Nunta In Carpați" a compo- 
xitorului Paul Constantinescu, Con
certul pentru pian și orchestra de 
Robert Schumann și Simfonia fan
ta atică de Berlioz.

Inaugitrlnd fa Începutul stagiu
nii obișnuita noastră avancronică 
In care ne propunem să prezentăm 
ascultătorilor una sau alta dintre 
piesele care vor ii audiate, să ofe
rim asfiel Înaintea concertului ele
mentele unul „ghid" necesar În
țelegerii unor lucrări programate 
In cadrul concertelor, ne propunem 
să ne oprim de aslădată asupra 
Simfoniei fantastice, celelalte două 
lucrări Hind cunoscute cititorilor 
noștri f

‘ir
„Acum, cînd, în sflrșlt am reu

șit să eparg lanțurile rutinei, văd 
desfășurîndu-se în. fala mea un 
clmp imens — scria Berlioz în 
1829. Dar, după ce l-am auzit pe 
Beethoven, acest gigant Infricoșă- 
for, știu la ce culme a ajuns arta 
muzicală. Misiunea noastră este sa 
ducem arta mai departe... Se mai 
poate crea ceva nou, o simt cu 
intensitate extremă și te asigur 
că, de-mi va fi dat să trăiesc, eu 
voi face ceva nou“.

In lungul șir ol declarațiilor de 
multe ori contradictorii ale lui 
Hector Berlioz, cuvintele acestea, 
scrise la 26 de ani, reprezintă a 
sinteză a crezului artistic al Între
gii sale viefi.

Una dintre cele mal reprezenta
tive lucrări programatice beriiozi- 
ene este Simfonia fantastică.

In ultimele 14 decenii pufine 
opere muzicale au stîrnii mai mult 
condeiele comentatorilor ca aceas
tă „simfonie autobiografică" ber- 
lioziană devenită un simbol al ro
mantismului muzical.

„Fantastica" s-a născut In lunile 
anului 1830, In zilele In care Ber
lioz cutreiera străzile Parisului, 
mistuit dg dragostea ce a purta 
uneia din marile interprete ale lui 
Shakespeare — Henrict Smithson. 
Simfonia reprezintă spovedania a- 
cestei romantice pasiuni.

folosind detaliile de program 
date de Berlioz, să urmărim cîteva 
din ideile cuprinse în cele S părți 
ale simfoniei.

Partea 1, intitulată „Visuri — 
Pasiuni", redă tulburarea sufleteas
că a eroului. După un episod rar, 
viorile aduc lntr-a mișcare rapidă 
„melodia care redă chipul iubitei" 
melodie care va reveni sub diferi
te înfățișări de a lungul simfoniei. 
Partea a 11-a „Un bal11 — ne zu
grăvește zgomotoasa veselie a 
unei petreceri la care asista eroul ■, 
„Tumultul serbării nu poate însă 
să-i distreze, ideea fixă 11 tulbură 
din nou șl melodia scumpă iace 
sG-1 bală inima In timpul unui vals 
strălucitor".

„Melodia iubitei,, dispare însă 
curînd si ritmul legănat al valsu
lui continuă.

Partea a llj-a, intitulată „Scenă 
pe cîmp" continuă povestea erou
lui refugiat în mijlocul naturii. De 
departe se aude cîntul a doi pă
stori și acest „duo pastoral li 
cufundă Intr-o delicioasă visare. 
Melodia femeii iubite reapare pen
tru o clipă... Inima 1 te siringa de 
dureroase presimțiri.. Unul din 
păstori reia cîntul-. său naiv, celă
lalt nu-i mai răspunde. Soarele se 
culcă... Zgomote ale unei Îndepăr
tate furtuni... singurătate... tă
cere...".

în partea a lV-a, „Marșul spre 
supliciu? eroul visează că „a ucis 
pe cea care o iubește, că e con
damnat la moarte și că asistă Ia 
propria sa execuție... La siîrșH, 
„melodia reapare ca un ultim gînd 
de dragoste, întrerupt de lovitura 
fatală", iar în ultima parte „Visul 
unei nopți de sabat", eroul conti
nuă tenebrosul său vis înfr-o orgie 
macabră.

Berlioz a dat acestui fantastic 
subiect o interesantă tălmăcire 
muzicală în care este pe deplin vi
zibilă marea sa artă în iolosirea 
resurselor expresive ale orchestrei. 

Bineînțeles că In aceste rîndurl 
nu am putut creiona decîi cîteva 
din elementele acestei captivante 
povestiri simfonice.

Pentru cititorii care vor detalii 
suplimentare cu privire 1° această 
simfonie, cu privire la Berlioz și 
opera sa în general, ie recoman
dăm și cîteva lucrări de popu
larizare a muzicii ce se găsesc In 
librării: „Memoriile Iul H. Berlioz", 
monografia „Berlioz" de M. Nico‘ 
lescu, și capitolul închinat compo
zitorului francez în cartea iul A. 
Brumaru „Romantismul în muzică".

IOSIF SAVA

vorbi despre in
spirație concretă in 
creația muzicală 
pare — la prima 
vedere — o pro
blemă delicată, dat 
fiind că, se știe,

arta sunetelor se conduce după
legi diferite de cele ale creației 
literare. într-o simfonie, de 
pilda, sau într-un cvartet, vom 
recunoaște mai greu și mai rar 
aspecte directe ale realității : 
nu uzina ca atare, nu proble
mele cotidiene ale gospodăriei 
colective vor fi oglindite in 
creația muzicală, ci doar emo
ția compozitorului, starea sa 
sufletească născută de cunoaș
terea unor asemenea realități. 
Dar această trăsătură specifică 
a muzicii nu pune cu mai pu
țină acuitate în fața creatoru- 
ruluj necesitatea de a lua con
tact cu viața noastră nouă, sub 
multiplele ei aspecte, proces 
fără de care arta lui riscă să 
devină sterilă, lipsită de vita
litate. Este un fapt recunoscut 
și confirmat de toți compozito
rii noștri indiferent de virstă
sau gen.

Cum se pune însă oare pro
blema în domeniul creației de 
muzică ușoară? Unui cîntec 
bun sau unei melodii de 
dans reușite i se cer îndefinitiv 
frumusețea și accesibilitatea 
melodiei, caracterul antrenant 
al ritmului — calități care de
pind în primul rind de inspi
rația și meșteșugul autorului 
lor. înseamnă oare aceasta că 
autorilor de muzică ușoară li 
se pretinde mai puțin cunoaș
terea realității ?

A domnit multă vreme — și 
mai persistă și azi pe alocuri
— prejudecata că tema com
poziției de acest gen îl privește 
exclusiv pe autorul versurilor
— denumit de obicei, cu un 
cuvînt puțin peiorativ, „tex

tier". Nu o dată s-a întîmplat 
ca un compozitor să imagineze 
la pian o melodie care, dată în 
mina „textierului", să-și dobîn- 
dească un conținut la bunul 
plac al acestuia: dacă versu
rile-se „potriveau" pe muzică, 
putea să fie vorba și de o dra
goste, și de o despărțim, 
și de munte, și de mire — 
aceasta părea să fie o pro
blemă „extramuzicală”.

Realitatea e însă cu totul 
alta. Viața dovedește efi în 
orice domeniu al creației pro
blema se pune în același fel : 
nu poți cînta ceea ce nu cu
noști, nu poți transmite oame
nilor un sentiment, cită vreme 
nu cunoști preocupările, frfi- 
mîntările și gusturile tor.

Pentru ca aceasta să nu pară 
o simplă afirmație desprinsă 
de practica realității, ne-am 
adresat direct cîtorva dintre 
creatorii din acest gen. Iată ce 
ne-a spus, de pildă, autorul 
„Serenadei tinereții", al com
poziției „Spre soare" (premiată 
recent la festivalul de pe lito
ral) și al multor altor creații 
iubite de tinerii ascultători :

George Grigoriu
„Am vizitat în ultima vreme 

o serie de mari întreprinderi 
bucureștene („Semănătoarea", 
,,23 August"); am fost în clu
buri sportive („Steaua"), în cî
teva comune din regiunea 
București (Cornetu, Otopeni, 
Jilava, Bragadlru), am vizitat 
cinci gospodării agricole colec
tive, am colindat șantierele 
Bucureștiulul, i-am cunoscut 
pe siderurglștii de la Hunedoa
ra și pe minerii de la Petrila... 
Din toate aceste vizite s-au 
născut cîntece, inspirate di
rect de cele văzute : „Dragul 
meu", prezentat în primă au
diție la Deva, vorbește despre 

dragostea unei soții de miner, 
care așteaptă reîntoarcerea 
bărbatului de la lucru ; „Ia te 
uită ce mai fete" zugrăvește 
viața Hunedoarei... „Mergea un 
om" descrie frumusețile noii căi 
a Griviței, comparate cu viața 
grea din trecut a acestor locuri. 
..Saluți aurie" — primul cîn
tec de muzică ușoară interpre
tat de Angela Moldovan — 
surprinde un aspect din viața 
gospodăriilor colective... Dar, 
dincolo de aaemenea rezultate 
imediate, este vorba și de lăr
girea orizontului creatorului, 
de primenirea ini pi rației

Frumosul se inspiră 
din viată

însemnări pe marginea creației de muzică ușoară
tn contact cu diversitatea vie
ții. Uneori ești pus în fața unor 
aspecte atît de emoționante In
cit șovăi înainte de a le găsi 
cea mai inspirată întruchipare 
muzicală. Mă preocupă și as
tăzi ideea de a crea un cîntec 
pe măsura unui moment pe 
care l-am trăit într-o gospodă
rie colectivă: o fată de 16—17 
ani, de o frumusețe cuceritoa
re, lucra ca îngrijitoare la un 
incubator ; m-a impresionat 
grația și farmecul cu care-și 
desfășura gingașa îndeletnici
re. Voi putea descrie in muzică 
un moment atît de delicat? 
Voi putea dispune de un text 
atît de nuanțat 7.-*

Vom opri aci discuția cu 
George Grigoriu. Ea este sufi
cientă, credem, pentru a de
monstra că procesul creației de 
muzică ușoară eete departe da 
a se reduce la simpla inspira
ție întîmplătoare, în fața pia
nului și a mesei de lu
cru, la „găsirea" unei me
lodii „reușite". Mărturiile 
compozitorului ridică cel pu
țin două probleme : aceea că 
însăși substanța muzicală de
pinde direct de contactul crea
torului cu realitatea, și faptul 
că textul poetic nu reprezintă 
nicidecum o simplă potrivire 

a unor cuvinte pe muzică, cî 
este rezultatul unui proces 
analog, născut din experiența 
de viață a poetului. Iată, în a- 
cest sens, părerile unui alt com
pozitor, nu mai puțin popu
lar, autorul „Lalelor" și al 
„Oneștiului" care a parcurs în 
ultimul timp cam același itine
rar ca și George Grigoriu dc- 
bîndind, alături de acesta, unul 
din premiile de pe litoral (cu 
cîntecul „Zorile").

Temistocle Popa
„Am scris, pentru siderur- 

giștl, „Valiul Hunedoarei' ; 

pentru constructorii șantierului 
de la Galați „Orașul de la Du
năre". Am văzut Săvineștii în 
cursul unui turneu cu teatrul 
„C. Tănase" și am compua 
cîntecul „Fata de la Săvinești". 
O scrisoare a unui constructor 
din Onești, m-a determinat să 
închin un cîntec acestui oraș. 
S-au scris multe despre lună 
șl stele, se vor mai scrie poate, 
dar mi se pare că sarcina prin
cipală a compozitorilor de mu
zică ușoară este să cînte aspec
tele concrete și variate ale 
vieții noastre noi. Am profitat, 
ca și Grigoriu, de faptul că la 

aceste deplasări ale noastre au 
participat, întîmplător, și „tex
tieri" ca Romeo Iorgulescu, 
Angel Grigoriu, Mircea Block, 
(spun întîmplător, pentru că 
pe atunci realizam împreună 
un spectacol la Deva și am 
putut cunoaște împreună regi
unea Hunedoara). Sînt convins 
că muzica bună se naște prin- 
tr-o colaborare strînsă, de la 
început, între autorul textului 
și al muzicii (de preferință și 
prin consultarea viitorului in
terpret al cîntecului).

Or, deocamdată, din păcate, 
deplasările autorilor de texte, 
prilejurile de a cunoaște reali
tății* vieții împreună cu el șl 

de a realiza cîntecul împreună, 
rfnt rare, sporadice, pentru 
că nu s-au creat de către 
Uniunile de creație respective 
posibilități egale de documen
tare."

Poate că afirmația aceasta vi 
lămuri multora de ce ce în
tâmplă atft de des ca o melo
die izbutită de muzică ușoară 
să nu aibă un text la Înălțimea 
ei, de ce, chiar atunci cînd 
apar în muzică idei originale, 
mai întîlnim în text atitea pla
titudini. Calitatea creației de
pinde într-o măsură hotărî- 
toare de împrospătarea și îm

bogățirea continuă a expe
rienței de viață a autorilor ei.

S-a scris atît de mult despre 
banalitatea și lipsa de relief a 
unor melodii, despre dependen
ța tor vizibilă de „șlagărele" 
occidentale, îneît aproape nici 
nu mai trebuie demonstrat că 
progresul în domeniul muzicii 
ușoare depinde de noutatea te
mei, de prospețimea formei, de 
caracterul național al Intona
ției și ritmurilor — calități 
care nu se nasc niciodată „din 
aer", ci dintr-un strîns contact 
cu realitatea.

Dar iată o nouă mărturie 
dinti-o discuție cu un compo
zitor care, fără • m fl dedicat 

exclusiv muzicii ușoare șl-a 
creat un loc stabil și în a- 
c&st gen :

Mauriciu Vescan
— După cite știu, ați părăsit 

adeseori în ultimul timp 
„Bucureștiul iubit" pentru a 
colinda regiunile țării.

— Am fost trimis de Uniu
nea compozitorilor și de „Scîn- 
teia tineretului" în regiunile 
Brașov, Argeș și în Hunedoara 
(aceasta din urmă pare a fi 
predilecție a creatorilor de 
muzică ușoară ! n.n.). Caietul 
mi s-a umplut de notițe de or
din muzical și literar, frînturi 
de teme sau cîntece întregi, 
idei sau chiar... versuri, 
pentru că, de la o vreme sînt 
nevoit să substitui uneori și 
munca „textierului". Un ziarist 
care e și tînăr poet, A. I. Zăi- 
nescu, m-a însoțit într-una din 
deplasări, devenind și autorul 
versurilor cîntecului „Orașul 
fără noapte" închinat Hune
doarei. Alteori, ca în piesa 
„Floarea florilor", scrisă anu
me pentru interprețil amatori 
din comuna Gliganu, raionul 
Costești, versurile sint de pro
veniență... locală, fiindu-mi 
oferite de un colectivist. Lu
crez, firește, și după versurile 
poeților, în special ale vechiu
lui meu colaborator Eugen 
Frunză („E țara mea și a ta"). 
Pot spune că, anul acesta, în
treaga mea creație stă sub 
semnul contactelor cu oamenii 
muncii din diferite colțuri ale 
țării. Este fără îndoială abso
lut necesar un asemenea con
tact, care trebuie mereu reîn
noit (în aceleași locuri sau în 
altele). Mai ales că el este util 
nu numaî creatorilor, cl yi co

lectivelor vizitate, care pot cu
noaște mal Îndeaproape pro
blemele de creație și îșl pot 
dezvolta propria lor mișcare 
artistică de amatori.

— Nu vi se pare că Impre
siile culese aci se pot răsfringe 
și în genuri mai complexe de
cît cîntecul și dansul din mu
zica ușoară ?

— Fără îndoială. La Hune
doara, de pildă, s-a născut 
ideea unei operete ; aștept li- 
bretistul. Cîntecul „Orașul fără 
noapte" abordează într-o mă
sură genul lied-ului. M-am 
gîndit la o lucrare — nu știu 
în ce gen — destinată țesători
lor de covoare de la Cisnădîe... 
Pentru aceasta e nevoie insă 
în primul rind...

Suspensia aparține autorului 
acestor rînduri. Este evident că 
Mauriciu Vescan, ca și George 
Grigoriu, ca și Temistocle 
Popa, ca și atîția alți compozi
tori cu care am stat do vorbă 
cu alte prilejuri, se referă la 
aceeași rămînere în urmă a 
textului și din păcate de multe 
ori și a muzicii.

Problema este desigur mal 
vastă, și cele cîteva aspecte ri
dicate aci nu-și propun decît 
să demonstreze că întotdeauna 
creația de orice gen — și im
plicit genul muzicii ușoare — 
depinde de un contact cît mai 
fitrins, cît mai susținut al crea
torilor cu viața. Nu unul fes
tiv ci firesc, de o colaborare 
complexă și multilaterală a 
autorilor muzicii și textelor, 
menită să ridice cîntecele și 
dansurile noastre la nivelul ce
rut de exigențele publicului, 
de frumusețea vremurilor pe 
care le trăim.

L HRISTEA
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u există lecție în 
fabrica uoaslrs >□ 
care posturile Ute
mist® dc control să 
nu-și aducă contri
buția la mobilizarea 
tinerilor în produc

ție. Eficacitatea activității lor 
constă în faptul că, în majoritatea 
cazurilor, cele 17 posturi utemiste 
de control, care sînt în fabrică, 
ți-au îndreptat atenția spre pro
blemele esențiale din activitatea 
productivă a tinerilor. Evident că 
pentru aceasta comitetul U.T.M. 
s-a preocupat îndeaproape de in- 
itruirea membrilor posturilor 
utemiste de control, dc orienta
rea operativă a activității acea
tora.

în afara ședințelor trimestrial® 
organizate dc Comitetul orățrne’c 
U.T.M. Bîrlad, noi organizam de 
cîte ori este nevoie consfătuiri 
cu reaponsabilii posturilor nte- 
miste de control ți responsabilii 
cu producția ți calificarea din 
comitetele organizațiilor <le bază 
U.T.M. La ultima consfătuire 
avută în lima august, ing. Ale
xandru Dunâtrache a vorbit des
pre unele probleme specific® 
uzinei noastre în legătură cu 
creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea continua a calită
ții producției ți întărirea disci
plinei în producție a tineretului. 
Pornind de la situația concretă 
din sectoarele fabricii, expunerea 
a dat o orientare precisă activi
tății posturilor utemiste do con
trol. Așa, de pildă, dacă în ceea 
ce privește atrungăria accentul ■ 
fost pus pe folosirea integrală a 
timpului de lucru, extinderea 
metodei de prelucrare a ichimbu- 
lui din mers, la forjă s-a subli
niat necesitatea gospodăririi mai 
judicioase a metalului, iar la re
parații mecanice s-a «cos în evi
dență contribuția mărită ce și-o 
pot aduc® tinerii la prelungirea 
vieții marinilor prin scurtarea 
timpului de reparații ți ridicarea 
calității acestora la un nivel su
perior. Acestea sînt ți direcțiile 
în care posturile utemiste de con
trol acționează în momentul <!<■ 
fața. La strungărie, de pildă, au 
dat rezultate hune raidurile or
ganizate la începutul și sfîrșitul 
lucrului. Ele au contribuit la 
creșterea răspunderii tinerilor 
pentru predarea mașinii în con
diții optime <1® funcționare. Is 
întărirea disciplinei Sn producție.

Dar consfătuirile periodice a-

tniniite au menirea <i de a con
tribui la generalizarea experien
ței bune a activității onor po»- 
turî utemîite de contrai. Ion 
Durbacă, reiponiabilul poilului 
utemiit de control de la reparații 
mecanice, de pilda, cu prilejul 
unei aaemenea conifătuiri a «or
bit pe larg despre modal în care 
s-a ompat 
control de 
produselor.

modul înei

postai ntrmiit de 
problemele calitît'i 

Raidurile orxanirate 
care viu deafâfuial

|i cari caturilor publicate la ga
zeta podului ■lemitt de control, 
muncitori virttnicL, cn nare pre«- 
tigin. maițlri, ingineri au fost 
invitați ai diicni® ca tinerii de«- 
pre comportarea aceatora în pro- 
dncțic. La sugestia poitaloi nte- 
mîat de control, atitudinea fata 
d- munca a constituit |i obiectul 
dezbaterilor intr-o idnnir* eene- 
ralâ U.T.M. Comitetul U.T.M. pe 
fabrică a organizat in aceaită 
iccțio o dezbatere „pe concret'’

îiidrajBire i activ îtițîi p«f tari
lor uteaiite de contrai daar l> 
dezbaterii® dia ședințele 1 anar® 
• ia triia ea triale. Activitatea ail- 
aîcâ pentru îndeplinirea «arcini- 
lor d« plan ridică în aad firetc 
prnWeiae variate care neceaiti ■ 
rezolvare practică operativă. Iată 
d- ce, sembrii cowitetalni 
U.T M. pe fabrică, repartizați pc 
organizații de bază, au în ră«- 
punderea lor l> aprijinirea comi
tetelor organizațiilor de bază în

Posturilor utemiste de contro! - 
îndrumare temeinică, operativă

ele, jaxeitiile primite de la tineri, 
mai «Ic» în legătură co perfec
tionarea profesionala, auțeitiile 
date comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. în vederea difuză
rii mai largi a anumitor cărți 
tehnice de specialitate etc., «iul 
doar cîteva din multiplele pro
bleme care au preocupat postul 
utemiit de control în legătură cu 
calitatea.

Rezultatele obținute de «cest 
post ie datoresc îi modului în 
rare a foit îndrumat ți controlat 
de comitetul organizației de baza 
U.T.M. A ici ■ devenit un obicei 
ca. periodic, responsabilul postu
lui utemist de control ia infor
meze în adunări generale U.T.M. 
despre activitatea «a. Iu ședințe 
de comitet i-a analizat munca 
postului |i, ceea ce este foarte 
important, lugeștii!n date de poi- 
tnl utemiit de control. Comite
tul U.T.M. le-a primit întotdea
una cu atenție, asigiirînd aplica
rea în viața a celor valoroase. 
Despre toate aceste lucruri a vor
bit pe larp tovarășul Gheorghn 
Bncănțt. wretarnl organizației 
de bază U.T.M. de la «ecția re
parații mecanice. într-o ședință 
<i activului U.T.M. pe întreaga 
fabrică.

Generalizarea experienței hune 
nu se face numai cu prilejul a- 
uiinlit. Postul utemist de coulrol 
de k M. J .-uri lecția rectificare, 
■ acumulat o buna experiență în 
întărirea disciplinei în producție 
a ținerilor. In afara articolelor

a activității postului utemist de 
control, care a avut rezultate 
dintre cele mai hune. Cu acest 
prilej au fost criticate ți unele 
aspecte formale manifestate în 
special la posturile utemiste de 
control de la forjă care iți re
duceau activitatea in acra peri
oadă doar la publicarea unor 
ticole de gazeta.

Practica ne-a dovedit că 
este bine aă reducem munca

ar-

nu
il«

îndrumarea concretă a activității 
posturilor utemiit® de control. Să 
luăm ți în această privință cî
teva exemple : Elisabeta Tip
ica, membră a comitetului 
U.T.M., răspunde de îndru
marea activității organizației de 
bază U.T.M. de la iculerir. Ea 
a observat la un moment dat o 
«camă de nereguli în activitatea 
postului utemist de control: nu

activau teti mrmbrii. articolele 
de la 1 »ing«ra activitate in
acea perieadăj cran generale, 
■ee fi ca ce. in tîaap ce »■ secție 
ie panean cn leală eeriozilatea 
problnae privind twniasiirti 
de materiale, întărirea duci plinei 
muncii ele. La sngeitia ei, ceaii-l 
te tul organizației de bază U.T3L 
■ analizat într-e ședință «peciali 
activitatea poftului utemist de 
control. La fedințâ au participat 
fi iccretirul organizației de par
tid. maistrul, mai urniți nanari- 
lori vîrstnici. Măturile stabilite 
— orzanizarea unor raiduri |i c« 
participarea membrilor coaaîtetv- 
Inî, informarea în adunări gene
rale asupra modului în care ac
tivează postul utemist de coatrol 
—• au făcut ca in momentul de 
fată postul utemist de control d* 
aici (responsabil Hie Pascal) aă 
fie considerat unul dintre cele 
mai active din fabrică. Și exem
ple in aceasta privința ie mai 
pat da.

Tată dar pc scurt unele aspec
te ale modalul în c*re se ocupă 
comitetul U.T.M. de îndrumarea 
activității posturilor utemî'te de 
control.

ALEXANDRU PORUMB 
secretarul comitetului U.T.M. 

de la Fabrica de rulmenți 
Eirlad
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Raidul întreprins de mem
brii postului utemist de con
trol din secția motoare a 
Uzinelor „23 August" a fost 
din nou rodnic. Pentru ga
zeta postului au lost pregă
tite cîteva articole ți o cari

catură*

(iun vom organiza ciclurile

■
 oamna este o eta

pă hotărîtoare 
pentru asigurarea 
unei producții a- 
gricole sporite 
pentru anul care 
vine. în această 

campanie stațiunea, mecaniza
torii noștri au de îndeplinit 
sarcini importante : 45 688 de 
hectare arătură normală. Acest 
volum de lucrări planificate 
cuprind arăturile adinei pen
tru însăm în țările de toamnă, 
alte lucrări pentru pregătirea 
unui bun pat germinativ, însă- 
mințările propriu-izise, ogoa
rele de toamnă.

brii brigăzilor, să fie mobili
zați la efectuarea intr-un timp 
cit mai scurt a arăturilor pe 
terenurile eliberate de porumb.

Organizatorii grupelor U.T.M 
au primit sarcina ca înaintea 
începerii acestor lucrări să 
discute cu tinerii mecanizatori 
și împreună cu șefii brigăzilor 
să le explice temeinic sarci
nile pe care Ie au de îndepli
nit, importanta lor. întorși la 
brigadă, organizatorii grupe
lor U.T.M. au inițiat consfă
tuiri operative în toate cele 12 
brigăzi. Pe baza cunoașterii 
exacte a sarcinilor ce le au de 
îndeplinit, tinerii mecanizatori

de conferințe penlru tinerii
• • < «I

Obiectivul activității grupelor U. T. M,

din hrigăzile de tractoare

I»

► ’

•

Realizarea exemplară

a sarcinilor din
i | n raionul nostru, vor funcționa 198 de cercuri

HW politice U.TM. care vor cuprinde peste 7 000 de 
MM xineti. Avem însă ' șf ‘ttfiteri* (aproape 1 700) d?W’ 

gospodăriile agricola colective, din gospodăriile 
agricole de stat și S.M.T. care nu au putut fi cu-

I mKI prinși în cercuri ale învățămintului politic U.T.M. 
in primul rînd din lipsa de propagandiști temei

nic pregătiți. Pe baza indicațiilor C.C. al U.T.M., noi am sta
bilit organizarea — în rîndul acestor tineri — a 18 cicluri de 
conferințe dintre care 12 — în gospodăriile agricole colective, 
4 — în. gospodăriile agricole dc stat și 2 — in S.M.T. Fiecare 
dintre aceste cicluri cuprind între 5—6 teme de conferințe ue 
care noi le stabilim în raport cu necesitățile educației comu
niste a tineretului, cu condițiile specifice fiecărei comune sau 
sat și cu dorințele tinerilor cărora o să ne adresăm. Spre 
exemplu, în comuna Berveni și in satele aparținătoare am 
organizat șase cercuri de învățămint politic U.T.M. care cu
prind 185 detineri.în centrul do comună Berveni insă, exista o 
gospodărie colectivă puternică și multilateral dezvoltată. In 
sectoarele producției vegetale și în cel zootehnic lucrează 
peste 300 tineri romîni și maghiari, dintre care 200 n-au pu
tut fi cuprinși în cercuri de învătămînt politic U.T.M. din lip
să de propagandiști. Comitetul organizației de bază U.T.M. 
din G A.C. a stat de vorbă cu acești tineri și, la cererea lor, 
a stabilit următorul ciclu de conferințe : 1. „R.P.R. — stat 
al oamenilor muncii de la orașe și sate’’ ; 2. „P.JI.R. — pă
rintele iubit al tineretului" : 3. „Uniunea Tineretului Mun
citor — organizația revoluționară de masă a tineretului din 
R.P.R. Conducerea de către partid — izvorul forței și tăriei 
U.T.M.’’. 4. „Munca în socialism — o chestiune de glorie și 
eroism ’ ; 5. „Satul ieri și azi" ; 6. „Colectivismul — trăsătură 
a moralei comuniste” ; 7. „Munca înfrățită a tinerilor romîni 
șj a tinerilor aparținînd minorităților naționale".

Cicluri asemănătoare de conferințe am stabilit și în comu
nele Andrid și Acîș, iar în prezent consultăm tinerii din co
munele Tiriam, Tîșnad, Santău, dis» satul Domănești și altele. 
Subliniem faptul că temele 1 și 4 din ciclul de conferințe 
mai sus amintit, vor fi ținute în fața tuturor tinerilor care 
nu au fost cuprinși în cercurile de învățămînt politic U.T.M. 
De exemplu, în satul Pișcari, unde avem unii tineri.care mai 
cred încă în superstiții. în puteri supranaturale, r.oi am sta
bilit — pe baza unei largi consultări următorul ciclu : 1. 
„R.P.R. — stat al oamenilor muncii de la orașe și sate“ ; 
2. „Uniunea Tineretului Muncitor — organizația revoluțio
nară de masă a tineretului din R.P.R Conducerea de către 
partid — izvorul forței și tăriei U.T.M.*’. 3. ..Munca în socia
lism — o chestiune de glorie și eroism**; 4. „Avutul obștesc — 
temelia orinduirii socialiste” ; 5. „Originea și evoluția omu
lui” ; 6. „Omul învinge natura”.

Organizațiile de bază U.T.M. au fost îndrumate Si ajutate, 
alît de către membrii biroului comitetului raional cit și de 
instructorii teritoriali U.T.M. să stabilească cicluri de confe
rințe adecvate. Ele s-au angajat să mobilizeze ne toți tinerii 
necuprinși în învățămintul politic pentru a audia — fiecare 
dintre ei — toate conferințele cuprinse în ciclurile stabilito. 
Un stimulent puternic în mobilizare îl vor constitui activită
țile cultural-educative pe care le vom organiza după fiecare 
conferință. Amintim cîteva dintre acestea : seri de recitări și 
cîntece revoluționare pentru tineret, seri de întrebări și răs
punsuri, concursuri „Cine știe, cîștigă", călătorii pe hartă etc- 
Ne vom strădui, de asemenea, ca in colaborare cu casa de 
cultură, sâ însoțim conferințele cu caracter științific de un 
bogat material intuitiv și, cînd va fi posibil de vizite ale 
unor brigăzi științifice.

N-am scăpat din vedere nici faptul că în perioada de iarna, 
în gospodăriile agricole de stat și S.M.T. vor lucra o seamă 
de mecanizatori care — datorita specificului muncii lor — nu 
au putut fi cuprinși în învătămintul politic U.T.M. Cu aceș
tia vom organiza tot cicluri de conferințe, urmate insă de 
discuții, iar unele — chiar de seminarii. Spre exemplu, din 
ciclul stabilit în S.M.T. Cărei, fac parte și conferințele : .Ro
lul S.M.T. în dezvoltarea agriculturii noastre socialiste", 
.Comportarea tineretului în societatea socialistă". ..îngrijirea 
avutului obștesc” și altele Teme tot atît de actuale și legate 
de specificul preocupărilor tineretului vor cuprinde și ciclu
rile de conferințe pe care le vom tine in cele patru gospodării 
agricole de stat din raionul nostru. Cine vor fi lectori? Ac
tiviști dc partid și de stat, ingineri medici, profesori, oameni 
bine pregătiți dar care din pricina sarcinilor multiple pe care 
le au, nu pot conduce ca propagandiști un cerc politic U-T.M. 
înaintea deschiderii învățămintului, biroul comitetului raio
nal U.T.M. va sta de vorbă cu ei. în mod temeinic și detaliat 
asupra expunerilor pe care urmează să le țină fiecare

Stadiul în care ne aflăm în prezent cu organizarea cicluri
lor de conferințe în raionul Cărei, ne permite să afirmăm că 
în prima jumătate a lunii viitoare vom încheia toate 
nile legate dc pregătirea deschiderii în bune condiții 
vățămîntului politic U.T.M.

acțiu- 
a în-

’•■J

campania de toamnă

LUDOVIC SU’LYOK
secretar al Comitetului raional U T.M. Cărei

♦ A Început școala. Frumusețile, amintirile vacanței, care a. luat sfirșit, sînt i 
J subiectele primelor lucrări ale membrilor cercului literar de ia Școala medie . 
; nr. 33 din Capitală. In fotografie : cîțiva utemiști, membri ai cercului literar, ♦
♦ se sfătuiesc asupra lucrărilor scrise în vacanță, stabilesc masuri pentru vii- •
♦ toarea activitate. *
« «

SEARĂ DEDICATĂ

FRUNTAȘILOR
La Uzina ..Emailul 

roșu" din Mediaș, numă
rul muncitorilor antre
nat? in întrecerea socia
listă depășește cifra de 

1 200. iar numărul evi- 
dentiaților este dc peste 
300. La întrecere parti
cipă și peste 700 de ti
neri muncitori. Din cele 
9’9 000 lei economii rea
lizate de la începutul a- 
nului și pină in prezent, 
420 000 lei sint realizați 
dp tinerii din întreprin
dere. Iată numai cîteva 
cifre din care putem 
desprinde hărnicia co-

lectivului de muncă de 
la „Emailul roșu.” și a 
tinerilor noștri.

Printre cei mai har
nici tineri se numără 
Florin Sîrbu, Vasile 
Cimpeanu, Rudolf Sch
nabel. Elisabeta Vaida. 
Ecaterina Fultz și mulți 
alții. Recent organizația 
U.T.M. a organizat la 
Teatrul de vară din par
cul orașului o seară de
dicata tinerilor eviden- 
țiați în întrecerea socia
listă. La această mani
festare au participat

muncitori. teh-J.'renl și 
ingineri de la l^-reor ^- 
derca noas-.ră rit si de 
la fabrica ^Vitrometan', 
Fabrica textilă și Fa
brica „8 Mai’*.

Evidențiații au fost 
felicitați de mulți rorbi. 
tori, li s-au oferit JLori. 
Festivitatea s-a încheiat 
cu un frumos program 
artistic prezentat de for
mațiile artixtîce ale uri
nei noastre.

EUGEN SALCAlANU
tehnician

Experienta ne-a arătat că e- 
xecutare3 la timp și de calita
te a tuturor lucrărilor din a- 
ceastâ perioadă depinde și de 
activitatea politică și organi
zatorică pe care o desfășoară 
organizațiile U.T.M. în rîndul 
tinerilor mecanizatori. în ca
drul S.M.T. sînt 12 brigăzi de 
tractoare. în fiecare din aces
tea își desfășoară activitatea 
grupe U.T.M. Grupa U.T.M. 
este centrul activității noastre 
în campaniile agricole. In scur
tul răgaz de cîteva zile dina
intea începerii din plin, cu toa
te forțele, a lucrărilor din cam
pania de toamnă, am făcut 
pregătirile activităților pe care 
le vor desfășura grupele 
U.T.M.

Ce am făcut concret ? îndru
mați de organizația de partid, 
comitetul U.T.M. a organizat 
instruirea organizatorilor gru
pelor U.T.M. La ședința de in
struire a fost invitat și tova
rășul Siosis Miroslau, dispece
rul stațiunii. Dînsul a explicat 
amănunțit planul stațiunii în 
această campanie, cum și cînd 
trebuie executată fiecare lu
crare. Iată, pe scurt, cu ce în
vățăminte și sarcini au plecat 
la brigăzi organizatorii de 
grupă U.T.M. Grupele U.T.M., 
prin munca politică pe care o 
vor desfășura, trebuie să asi
gure ca utemiștii, toți mem-

au fost ajutați să-și ia anga
jamente concrete în întrecerea 
socialistă privind executarea 
lucrărilor agricole la timp, e- 
connmisirea de carburanți, 
lubrifianți, piese de schimb.

Iată, de exemplu. cum a 
procedat grupa U.T.M. din bri
gada de tractoare de Ia G.A.C. 
Cărpiniș condusă de Vasile 
Farcaș, în antrenarea tinerilor 
mecanizatori în întrecere. Toți 
cci 13 tractoriști (cinci sînt 
membri și candidați de partid, 
iar 7 utemiști) în consfătuirea 
avută pe brigadă s-au angajat 
să realizeze în această campa
nie 500 de hectare de arătură 
normală peste plan, să reducă 
prețul de cost pe fiecare hectar 
arătură normală cu 1,7 lei, să 
obțină economii de combusti
bil, lubrifianți și piese de 
schimb în valoare de 9 800 lei. 
Grupa U.T.M. din această bri
gadă a hotărît ca întreaga el 
activitate să fie îndreptată 
spre îndeplinirea acestor o- 
biective. Tn acest scop. împreu
nă cu șeful de brigadă, orga
nizatorul grupei U.T.M. a dis
cutat cu fiecare tînăr din bri
gadă, explicîndu-i care sînt 
mijloacele cele mai potrivite 
și ce posibilități trebuie să fo
losească pentru executarea în 
timpul optim a lucrărilor din 
campania de toamnă.

In această perioadă însă,

mult timp pentru ședințe 8Î 
discuții nu avem. Munca a în
ceput din plin și grupele 
U.T.M. sînt ajutate să se ori
enteze și să ia operativ o seamă 
de măsuri privind mobilizarea 
tinerilor mecanizatori la efec
tuarea lucrărilor la timp și în 
bune condițâi. Grupa U.T.M, 
din brigada de tractoare din 
comuna Cenei (organizator de 
grupă Petru Scheușean), de 
exemplu, pentru a face fată 
în bune condiții sarcinilor de 
plan din această toamnă eu 
agregatele ce le posedă, a ve- 
nit la conducerea stațiunii cu 
propunerea organizării schim
burilor de noapte. Cererea s 
fost aprobată și inițiativa gru
pei U.T.M. de la Cenei s-a ex
tins și în celelalte brigăzi. Multi 
tineri au cerut să lucreze în 
schimbul II. Acum la arat, 
din 130 ide tractoriști, 43 lu
crează în schimbul de noapte. 
Ne străduim ca și schimbul I! 
să fie la nivelul celui de zi. In 
acest scop, organizația U.T.M, 
a luat din vreme o serie de 
măsuri. Astfel, cei mai buni 
u tem iști, mecanizatori cu 
multă experiență au fost r«-i 
partizați să lucreze în schim-, 
bul de noapte.

în tot timpul campaniei a- 
gricole, organizatorii grupelor 
U.T.M. țin o strînsă legătură 
cu organizațiile U.T.M. din 
brigăzile de cîmp ale gospo
dăriilor colective. In ședinț® 
comune ei discută despre cali
tatea lucrărilor, despre disci
plina în muncă, ajutîndu-se re
ciproc în rezolvarea treburi
lor la ordinea zilei. Periodic, 
în grupele U.T.M. se organi
zează ședințe operative în 
care se discută cum au mun
cit tinerii în fiecare decadă. 
Dacă se ivesc cazuri de indis
ciplină, grupa U.T.M., discută 
operativ fiecare caz în parte 
și face propuneri privind în
dreptarea lucrurilor.

Toate brigăzile de tractoare 
sînt dotate cu biblioteci vo
lante înzestrate cu cărți de 
specialitate și literatură bele
tristică. Organizatorii grupelor 
U.T.M. au și în această direc
ție sarcini importante. Ei pun 
la curent tinerii cu noutății® 
sosite Ia bibliotecă. Merită evi
dențiată grupa U.T.M. din bri
gada de tractoare de la Otelec, 
(organizator Petru Ruja) care 
aproape în fiecare seară orga
nizează lectura în colectiv a 
cărților de specialitate sosita 
în bibliotecă. La brigăzi zilnic 
sosesc ziare. Cele mai impor
tante articole sînt citite în 
pauză.

Am relatat pe scurt cîteva 
aspecte din activitatea grupe
lor U.T.M. din stațiunea noas
tră în ceea ce privește mobili
zarea tinerilor mecanizatori la 
realizarea sarcinilor de plan 
din campania de toamnă.

MARIN CAZACE 
secretar al comitetului 
organizației U.T.M. din 
S.M.T. Cenei — Banat

Din primele zile de școală o bogată activitate
rima zi a anului 
șzolar reprezintă'sl 
pentru utemiștii 
din școala noastră 
începutul unei noi 
etape de muncă. 
Timp de 3 luni,

preocupările noastre au constat 
în organizarea și participarea 
la interesante excursii, vizite, 
întreceri sportive și alte acțiuni 
recreative. Acum însă, odată 
cu reînceperea cursurilor, acti
vi lalea utemiștilor. a organiza
țiilor U TJ^Î. din scoală se in
tensifică îndreptîndu-se spre 
realizarea sarcinilor de mobili
zare a tuturor elevilor la obți
nerea unor rezultate bune la 
învățătură și disciplină. Cu 
cîteva zile înainte de începerea 
anului școlar, cei 11 membri ai 
comitetului U.T.M. rămași în 
școală după plecarea celor din- 
lr-a unsprezecea, neam întîlnit 
în prima ședință de comitet. 
Cu acest prilej am discutat 
despre modul cum trebuie să ne 
organizăm activitatea, cu ce 
trebuie să începem. Am stabilit 
obiective precise și am repar
tizat sarcini concrete fiecărui 
membru din comitet.

Iată care sînt aceste sarcini 
la rezolvarea cărora am pornit 
îndată după sosirea elevilor in 
scoală. Mai înlii, despre orga
nizațiile și grupele U.TM din 
clasele a IX-a, a X-a, a Xl-a. 
Desigur, utemiștii din aceste 
clase au experiență, își cunosc 
sarcinile din anii trecuți. Ei 
și-au reluat îndată viata de or
ganizație, au început să se pre
ocupe de organizarea muncii. 
La clasele a X-a. biroul orga
nizației si responsabilii grupe
lor U.T.M. au și stabilit la pri
ma întîlnire cu tovarășii diri- 
qinli modul cum vor face ana
liza muncii depuse în anul tre
cut precum și masurile ce tre
buie luate pentru mobilizarea 
elevilor la un studiu intens, sis
tematic incâ de la începutul 
primului trimestru.

Săptămina viitoare, după ce 
va avea loc plenara cu activul 
U.T.M. din școli la nivelul ora
șului, comitetul U.T.M. al școlii 
va trece la instruirea birourilor 
organizațiilor U-T-M. pe ani de 
studiu si a responsabililor de 
grupe U.T.M. Pentru ca instrui
rea să fie cit mai eficientă ea 
se va tace pe ani de studiu, ți-

nind cont de specificul muncii 
din fiecare clasa. Pe baza anali
zei activității din anul trecut 
am stabilit, încă de acum, ca 
in cadrul instruirii să punem 
un accent deosebit pe metode
le de planificare și organizare 
a muncii, mai ales in cadrul 
grupelor, pe generalizarea me
todelor bune de formare și În
tărire a opiniei colective în
dreptată spre combaterea ca
rurilor de delăsare la învăță
tură. de indisciplină. Dar n-am 
lăsat totul pe seama instruirii. 
Chiar în prezent membrii co
mitetului. repartizați pe clase, 
ajută birourile organizațiilor și 
responsabilii grupelor U-T.M. 
-•5 se preocupe de rezolvarea 
unor sarcini importante. Așa, 
de pildă, biroul organizației 
U.T.M- din clasele a XI a. care 
cuprind 190 de utemiști. a fost 
îndrumat să se îngrijească de 
asigurarea unei frecvente bune 
la lecții, de întărirea discipli
nei școlare si să se preocupe 
de ajutorarea elevilor cate in 
anul trecut au dovedii o pregă
tire mai slabă. Cu multă alentie 
se preocupă comitetul U.T.M. 
și de elevii din clasele a Vlll-a,

de organizarea activității celor 
peste 50 de utemiști nou veniți 
în școală. La clasele a Vlll-a au 
fost repartizați 4 din cei mai 
buni membri ai comitetului și 
anume Macovei Dan, Chiru 
Doina, Șerbănescu Luminița, 
elevi în clasa a X-a și Neicu 
Ghcorghc din clasa a Xl-a. 
Utemiștii din aceste clase sînt 
ajutați să dea dovadă de ini
țiativă. să mobilizeze în jurul 
lor și pe ceilalți elevi pentru 
obținerea unor rezultate bune 
la învățătură, să trăiască o bo
gată viață de organizație chiar 
înainte de desfășurarea alege
rilor. La clasele a Vlll-a au 
început și înscrierile pentru 
invățămîntul politic U.T.M.

Si ciclurile de conferințe ce 
se vor organiza pentru elevii 
din clasele IX—XI constituie 
încă de acum o preocupare alît 
a comitetului U.T.M. cit și a 
birourilor organizațiilor de ani 
de studii. In această privință, în 
anul trecut organizațiile din 
școala noastră au avut destule 
lipsuri. Nu s-au tinut toate te 
mele propuse, nu a lost respec
tat graficul întocmit, lapt cc a 
dus la îngrămădirea în unele

perioade a mai multor conferin
țe. In unele cazuri, conferințele 
stabilite n-au fost elaborate pe 
măsura interesului șl cerințe
lor utemiștilor, ele repetînd 
probleme studiate la diferite 
obiecte de învățămînt. Pentru 
a nu se mai repeta astlel de si
tuații, în acest an, la stabilirea 
expunerilor, pentru fiecare ci
clu, vom proceda la consulta
rea largă a utemiștilor.

Neîntreruptă nici In timpul 
verii, activitatea cultural-artis- 
tică constituie, de asemenea, o 
preocupare a organizațiilor 
U.T.M. din școala noastră. Cu 
sprijinul tovarășilor profesori, 
comitetul U.T.M. a trecut Ia 
reorganizarea echipelor artisti
ce. a tarafului de muzică popu
lară. a formației de teatru și a 
brigăzii artistice de agitație. In 
colectivele acestor formații sînt 
atrași noi elevi printre care 
mulți din clasele a VI!l-a. In 
acest an, pentru a cuprinde cit 
mai mulți elevi la activitatea 
cultural artistică vom căuta sâ 
sporim numărul acestor forma
lii. Printre altele vom crea și

un ansamblu de dansuri popu
lare. Organizarea activității 
cultural-artistice se desfășoară 
pe baza planului comun de ac
tivități întocmit deja în proiect 
de comitetul U.T.M. și direc
țiunea școlii. 'Acest plan, îmbo
gățit cu propunerile elevilor, 
va ii discutat la primul consiliu 
pedagogic. Șl fără îndoială nu 
putem trece cu vederea activi
tatea postulai utemist de con
trol și a gazete! de perete- Co
lectivele posturilor utemiste de 
control șj a! gazetei de perete 
au fost completate si reorgani
zate. Ele si-au început munca. 
Atlt la gazeta de perete cît si 
la gazeta posturilor utemiste 
de control au apărut primele 
ediții: articole mobilizatoare, 
îndemnuri la un studiu siste
matic și perseverent.

întreagă această activitate va 
face ca în procesul instructiv- 
educativ elevii școlii noastre 
să obțină rezultate tot mai 
bune.

STANCIU AURELIA 
secretarul comitetului U.T.M., 
Școala medie nr. 2 Constanta



5’POftT-flWT
china de fotbal 
„Farul” din Con
stanța. intrată în 
plutonul echipelor 

i do categoria A în 
, urmă cu cîțiva 

ani. a cîștigat cum 
era și firesc, simpatia stator
nică a iubitorilor fotbalului 
de dc litoral și, periodic, a a- 
vut suporteri înflăcărați și în 
alte colturi ale țării, Explica
bil, căci „Farul” a practicat, 
de multe ori. un fotbal curat, 
clar, spectaculos, cu ieșire spre 
tocul modern. In meciuri 
internaționale, mai ales, „Fa
rul” a cucerit victorii de pre
stigiu și uneori de o manieră 
care i-au atras laudele spec
tatorilor. Iar în ediția compio- 
natului republican 1962z1963, 
constăntenii au înfrînt o serie 
de echipe de prestigiu, ocu- 
nînd primul loc în tur și al 
cincilea, după terminarea în
trecerii.

Si> totuși, cel care au urmă
rit atent comportarea echipei 
în discuție de-a lungul între
gului campionat au trăit sentL 
mente contrarii, „Farul” do- 
vedîndu-se o echipă caprici
oasă. cu inexplicabile scăderi 
de formă. Evoluția constank- 
nilor în 19fl2z63 ne_a oferit 
surprize de Ia o etapă la alta. 
Echipa care în toamna lui 1962 
sâ clasează pe primul Ioc cu 17 
puncte, în finalul întreceri! 
luptă din răsputeri să se men
țină la un oas de granița care 
duce spre categoria b. In re
tur. timp de 9 etape, a marcat 
doar două soluri te^4 care o 
aduce in zona candidatelor la 
retrogradare. Dar cîuct
susținătorii din tribună 
dacă mai întrevăd țunsr de 
valoare pentru echipa - 
i'ită. jucătorii fac din Eij do
vada puterii lor de luo*s «i 
cîstigfi meciuri hotăritiiire. D» 
sub ochiul lanterne4, 
rul” urcă, surprinzător, pe 
cui V. Satisfacția dorr.n^fe= 
răsi în tribune. amAricftMB 
înfrîngerilor de al:’ dat;, s-a 
risiDit.

Dar strălucirea e dr acurtă 
durata. La înocuîuî nov' 
campionat (edil: a 1»63 19M.I 
situația ..Farului" dcv^-„- *
răși foarte critic*.
etapă : 0—7 cu Dinaaow-B- -- 
rești, apoi o pUpîir-z di- ■- 
de speranțe, și - n 2 • ' ’
în fata lextlliștlbw «i* Ar*< 
Dar nu atît scorurile _ 
strate cit factura ioc 4 . are*
stat de cons*Interi tn tlriL 
confuz. învechit, fără rurwi — 
a nemulțumit fi ‘
nemulțumească * aswrlstrr-i 
stadManelor unde 
echipa lui Dinuloacu. Morala» 
nu. Bukossi. Plr= rtz

Cauza șterse! -*ramaătAr1 ■ 
„Farului” stă, dus* ci’x nr 
dat seama. în spirit..
turnire dulceagă uo cw 
prins pe jucători < pe crcdi^- 
cătorii tehnici ai clutou;-: 
momentul cînd «-au vtxnt, 1»« 
tîî în fruntea 
vorba de turul camp: c. 
1962 63) si apoi la adăpostul 
unei eventuale retrogradări. 
Altă 
dată. întrucît echipa, cum sa 
prezintă astăzi, n-a suferit mo. 
dificări structurale în forma
ție, ea dispune în continuare 
de jucătorii cu care a întrecut 
echipe străine cu nume de ră-

(Agcrpres)

■ ii n

explicație nu poate fi

t)b.> U: 4» ■— trac

in excursie pe Munții Ciucaș.

Godin: rulează la Patria 
(10; 12,15; 14,30; 16.45; 19;
21.13). Babette pleacă la răz
boi : rulează la Republica 
(9,30; 11,30; 13.30; 16,45: 19;
21.15) : E. Pavel (9; 11; 13; 15;
17; 19; 21,30); Grivița (10: 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21); Alex. 
Sahia (10; 12; 14; 16; 18; 20.45): 
Ștefan cel Mare (10,30: 12.30; 
15,30; 17.45; 20); Cain al XVIII 
lea : rulează la Magheru (10; 
12; 14,15; 16,30: 18.45; 21.15):
I. C. Frimu (10; 12; 14.15;
16.30; 18.45; 21); Gh. Doja
(9,30; 11,45; 14; 16.15; 18.45;
21); Giulești (10,30; 12.45; 15; 
17,15; 20); Ultimul tren din 
Gun Hill : rulează la Bucu
rești (9,15; 11.30; 13.45: 16.45; 
19; 21); 1 Mai (10; 12.15: 14.30; 
16,45; 19; 21,15); V. Boaită (9;
II. 15; 12.30; 15.45; 18: 20.151;
G. Coșbuc (10; 12: 14; 10; 18.15; 
20,30); Lebede sălbatice: ru
lează la Tineretului (9.30;
11.15) ; Dracul și cele 16 po
rnnei: rulează Ia Tineretului 
(13; 15.30; 18: 20.30); Cel mai 
mare spectacol : rulează la 
Victoria (8,15; 11-15; 14,15;
17.15; 20,15); Alex. Popov (9,15; 
12.15; 15.15; 18.15; 21.15); Es
condida : rulează la Central 
(9.45; 12; 14,15; 16,30; 18.45 ;
21); Floreasca (11; 16; 18,15 : 
20,45); Noaptea pe autostradă: 
rulează la Lumina (10; 14: 16; 
18,15; 20.30); Tu ești minuna
tă : rulează la 13 Septembrie 
(13,45; 16; 18.15; 20,15 — dimi
neața. (10) Program pentru 
copii : Program de filme do
cumentare : rulează la Tim
puri noi (10—12) după amiază; 
Dintele de aur: rulează la 
Maxim Gorki (14,30: 16.30:
18.30; 20.30); Cultural (11: 16: 
18,15; 20.36); Tutunul : rulează 
la înfrățirea între popoare 
(10; 16; 19,15); Arta <16; 19,15); 
23 August (9: 12; 15; 18; 21): 
Vacanță la Mare : rulează la 
8 Martie (16: 19,15: 20.30): Clu
bul cavalerilor: rulează la 
C-tin David (10; 18,15; 20.30); 
Veniți mîinc : rulează la Uni-

I 
I
I
I
&

II
I
ITeleviziune

JOI 20 SEPTEMBRIE 1963
19.00 Jurnalul televiziunii ; 

19,15 Emisiunea pentru copii 
19.35 Autorii zîmbetulul (do
cumentar); 20.00 Săptămina ; 
21.00 Alfred de Vigny ; 21.30 
Pod peste Caspica (documen
tar) : 21.40 Muzică ușoară cu 
Gisela Knuth și orchestra 
..Silver’'. în încheiere : Bule
tin do știri.

lasunet în fotbal și echipe de 
noi temute peste hotare.

Este bine cunoscut faptul că 
antrenamentele, desfășurate în 
mod științific, constituie cheia 
succesului. La „Farul”, însă, 
de multă vreme, jucătorii 
muncesc insuficient, desorga- 
nizat si fără pasiune la Șe
dințele de pregătire. O evoluție 
superioară în sport, la nivelul 
cerințelor de categoria A. cere 
o cantitate de efort deosebită, 
ambiție si voință. La Con
stanța acest lucru a fost dat ui
tării. antrenorii neglijează în 
mod ne perm is pregătirea for
mației în ansamblu, pe com
partimente și oameni. $i acea
sta centru că și conducătorii 
tehnici, poate mai mult decît 
jucătorii, in momentul cind 
ocupau locul I in clasament, 
au pierdut simțul realității 
a_au înfumurat

Ameb Ji <i ea de succese, 
conducere® clubului „Farul", 
secția dr fotbaL a slăbit via
bil exigenta < rr-ntro’ul ce 
privește nreciurev. fotbaliști
lor. Mai mr.h a trecut cu ve
derea greșeli^ coletîî-.-j'. ui de 
antrenori mar, listate în pro- 
cesul ins:? .•r-:An-

..Farul“ Constanta
echipă care evoluează 

sub posibilități
O

rea (16; 18; »): Do* dia alte 
lumi : rulează Flacăra 'le, 
18.15: 20,30); Gangsteri fi fi
lantropi : rulează la T Vladi- 
mirescu (16; 18; 20): Cumpă
ră-ți un ba>M : rulează :a 1< 
Februarie (15.45; 18: 2015»;
Generalei : ru’.earA ia Miorița 
(10; 12: 14: 16; 18 15-: 30 De
cembrie (18; 18; 20^
vărgat: nneaza la Munca <’15; 
17; 19: 2b: Maby Dirk : rulei- 
ză la Popular tl€; 18.15; 20 30): 
Reeco și frații săi : ruiează a 
Moșilor <15 30: OimwI de
afaceri : rulează la M £zn:- 
nescu (16: 18.15, Aurel
Vlaicu (15: 17; 19: 2b, Fortă
reață pe Râb : ruieaza la L 
Pinulie 416, 18.15; Elena
din Treia : rulează la Vtrfga 
(10; 12.15; 15.3C; 18.: Mare», 
drum : rulează k Libertății 
(10; 12; 14; 16: iă; 2v), Oîga 
Bancic (15; 17; iSi: Miraeaiul 
lupilor : rulează la G. Bicov» 
(14.30: 16.45; 15; 21.15»; O fi 
asta dra<oatc?: rulează la Dru
mul Seri: (16: 18)

CETĂȚILE
OLTULUI

(Urmare din pag. II

castronul în mină, zorițicu ...
de-un singur gînd : să termi
năm cit mai iute

Citi ani au trecut de atunci? 
Ct'ti ani — cu intensități de 
decenii — și-au rotit anotim
purile uimitor de fertile, trans- 
formînd priveliștea cu barăci 
și cu corturi în uzina modernă 
și somptuoasă de azi ?

Dar cit a trecut de cînd un 
savant patriot ca Gh. Spacu, 
elaborînd proiectul unei fa
brici de sodă Pe bază de sare, 
s-a trezit singur, izolat pe mica 
lui insulă de iluzii, înconjurat 
de tăcerea ostilă a oficialității 
burgheze și de concurența 
trustului Solvay', care impu
sese Romîniei produse sodice 
fabricate aiurea ? „Vreți 
construiți o uzină ? — a 
nat atunci avertismentul capi
talului străin. N-o să rezistați 
concurenței noastre! N-o să

să
su-

vele

campionatului trecut s-au ac
centuat în toamna aceasta. 
Principiile de bază ale pregă
tirii la antrenament au fost, 
unele anulate, altele întoarse 
De dos. Astfel, metoda pregă
tirii individuale a fost înlătu
rată. la antrenamente se mun
cește numai cu formația în an
samblu. cu scopul vădit de a-i 
forma pe jucători doar pentru 
obținerea celor două puncte. 
Răul principal constă, după 
noi. în deplasarea obiectivului: 
de la fotbal de calitate, la ob
ținerea de puncte. Cîndva, 
constăntenii anunțau că ei vor 
lupta să se mențină în zona 
locurilor 9—II. Se pare că 
principiul a fost reînoit. Dar e 
o performantă minoră, care de 
la bun început nu poate mo
biliza toată capacitatea de 
luptă a echipei. Orice echipă 
de categoria A (aici nu încape 
lipsa de modestie) trebuie să 
aibă 0 tel cucerirea unui loc 
fruntaș în întrecere și. dacă se 
pc*ate, r :<erlrea primului loc. 
Iar iucătorii să lupte pentru 
«aiod-fa de a fi selecționați in 
reprezentativa țării.

La JF*ani’“. lipsind obiecti- 
•evărat de perfor-

a-trinamentele se des- 
îmhUtI la un nivel mediocru. 
JocAtoTn

St 
jMifeascâ 
tehnice, 
poseda un olan individual de 
pr^zKire. rar om care să-1 >1 
îndeplinească, majeritatea din. 
tr-" ei persistă In deficiențele 
semr.slate de atîtea ori in 

sau la ședințele de ana- 
lizră a iccurilor- Astfel, Bu- 
kcssi nu reușește să controlez^ 
cu precizie balonul cu piciorul 
s:îr*£. iar Piesa si Olcgu nu 
-.•:bu:esf să centreze bine la 
distante mari, să mute jocul 
de De o parte Pe alta a tere
nului. Stancu si Bibere. jucă
tori care prezintă un plus de 
• rcuxgte și ar trebui să pre
lungească antrenamentele, sint 
primii care pâră-esc terenul îi 
DU * de akrgâri. In sfîrț;t 
F‘ j si Vasitescu se pre- 
xlsnLii la antrenamente numai 
a «â L-x??plinească o obliga .ie.

Vsi singur exemplu bun : Di. 
nuiescu care =■» pregătește su- 
rW D» aoeca n

tits : mă rar» 
la nFrai

>•? dcc-.âră repede 
nu îiiCcAFCd să—și in
suficiente cunG3-ințe 
Cu toate că fiecare

aceste

operă 
mîi-

izbîitdiți niciodată în 
proiecte naive

Uzina din Govora — 
a nartidului, făurită cu 
nile miilor de constructori ta- 
ientați și entuziaști — g, ală
turi de celelalte cetăți ale in
dustriei noastre, o afirmare 
vie. întărită prin prestigiul 
faptelor, al uriașelor resurse de 
energie eliberate de revoluție.

Triunghiul 

comorilor
...Dar uzina — spuneam — 
doar un stâlp al noii prlve-p___  .... __ _ ___  ,

liști. O înconjoară alte bogății. 
Ea a devenit. în anii aceștia, 
inima unui vast „triunghi al 
Comorilor'. ale cărui laturi sînt 
anele Oltului, munții de sare 
a? Ocnelor si. în zona limitrofă 
raionului, munții de calcar ai 
Bistriței-Arnotei. Govora —

O altă lacună a constanțenî- 
lor. de data aceasta de ordin 
tactic, este aceea că aplică ri
gid sistemul cu patru fundași. 
Fundașii n-au mobilitate și 
cind unul dintre ei părăsește 
zona din fata porții, ceilalți 
parcă uită că trebuie să aco
pere si spațiul rămas gol. In 
general ei nu cunosc bine or
ganizarea iodului, dinamica lui 
și sarcinile precise pe compar
timent Si posturi în acest si
stem. De altfel, însemnările 
antrenorilor scot și ele în evi
dentă faptul că la acest capi
tol nu s-a îmbinat în mod su
ficient teoria cu practica.

*
Fotbaliștii constănțeni 

fost adesea priviți cu simpatie 
de către suporteri nu numai 
pentru meritele lor sportive. 
Dinulescu. Ghibănescu, Vasi- 
lescu. sint deosebit de apre- 
ciați și la locul de muncă- Dar 
în formație se află și jucători 
tineri : Pleșa. si Ologu. a căror 
comportare Iasă de dorit. Cei 
doi frecventează des restau
rantele făcind excea de al
cool. Din aceasiă 
cu toate că sint 
si dâîșun de calități 
evidente, bat pasul 
in ceea ce privește desăvârși
rea măiestriei sportive. Juca
ta-..! Piesa, component de 
bază in lotul U.E.F.A., ediția 
1M3. era odinioară un tînăr 
modest, disciplinat Astăzi s-a 
înfumurat sfaturile antrenori
lor ți lunecă pe Lingă urechi 
S* ca urmare, cind intră pe te
ren. toacă sub posibilități.

L’- EÎndim că și promovarea 
lui în lotul republican de ti
neret a devenit problematică...

Am prezentat în aceste rin- 
duri cîteva Dăreri asupra cau
zelor care fac ca echipa din 
Constanța să evolueze r.eco- 
resounzăior, practicind un 
fotbal de calitate îndoielnică.

Considerațiile acestui articol 
nu trebiue luate — dat fiind 
complexitatea problemei — ca 
niște concluzii complete, defi
nitive. Am vrut ca aceste pă
reri să constituie o bază pen
tru o analiză ce trebuie făcută 
la conducerea clubului cu mult 
simt de răspundere. Jucătorii 
..Farului" trebuie să-și cunoa
scă în mod obiectiv toate că
lită! ile. dar și toate Unsurile. 
Si în funcție de constatările 
făcute să se stabilească, cu a- 
iutorul antrenorilor, un plan 
de intensă activitate. Subli
niem că ..Farul” Constanța, 
este o formație mult apreciată 
de amatorii de fotbal de ce li
toral și chiar din țară și are 
obligația morală de a se re- 
drasa în cel mai scurt timp pe 
linia practicării unui fotbal de 
calitate.

ȘTEFAN’ COVACI 
2-,-rcRor «edcral 
FANUȘ NEAGU 
VASILE RANGA

inimă și focar — a adunat a- 
ceste bogății disparate într-un 
singur mănunchi, smulgîndu-le 
din cercul de gravitație al au- 
tocontempldrii solemne, intro- 
ducindu-le în circuitul trepi
dant al industrializării socia
liste.

In munții de calcar jurasic 
ai Bistriței, sus, la 1800 de me
tri, acolo unde cărțile de isto
rie consemnează doar broderia 
de piatră a Arnotei, s-a des
chis o vastă și modernă „ca
rieră in trepte", cu procesul 
de producție în întregime me
canizat. Străpuns de sondeuze, 
smuls de explozii, ridicat în 
cupele excavatoarelor, zdrobit 
în concasoare, trecut prin e- 
cuațiile de oțel ale stației de 
clasare si încărcat în convoaie 
de trenuri, calcarul ia drumul 
Govorei. ca materie primă 
pentru producția sodei. Jos, la 
poalele muntelui, a răsărit — 
in numai doi ani — un orășel 
de blocuri cochete și străzi 
rectilinii, care-și lărgește ver
tiginos teritoriul. Străvechiul 
sat de cocioabe întemeiat, 
cîndva, de robii țigani ai bo
ierilor craioveni, e pe punctul 
de a fi definitiv cucerit. Ulti
mele spatii de liniște și stag
nare sînt spulberate de febra 
construcției, totul vibrează de 
ritmuri înnoitoare, adinei: dar 
aceasta este numai o latură a 
„triunghiului de comori".

Cealaltă latură este Oltul.

pricină, 
talentati 
tehnice 
pe loc

: Fabrica de Bufleu, A
■'produce un larg sortiment de 

conserve din legume, fructe r'
■ etc. In fotografie: magazione-

■ iul fabricii Mânu Licurg. ur- 
mărește Îndeaproape felul lnt ' 
care se ambalează si etichetea-, '

ză conservele. <?
“• .................................

Conferința nauona’ă 
de derramoiogie

Joi dimineața, in sala mică a 
Palatului R. P. Romîne, au în
ceput lucrările conferinței na
ționale de dermatologie, orga
nizată de Uniunea Societăților 
de Științe Medicale din R. P. 
Romînă — Societatea de der
matologie.

La conferință iau parte aca
demicieni, profesori, medici din 
întreaga țară, precum și spe
cialiști în domeniul dermato
logiei din 13 țări.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof. dr. Scarlat 
Longhin, președintele Socie
tății de dermatologie. Confe
rința a fost salutată de Sandu 
Ioan, adjunct al ministrului 
sănătății și prevederilor socia
le, de acad. Ștefan Milcu, pre
ședintele U.S.S.M., vicepre
ședinte al Academiei R.P.R., 
precum și de conducători ai 
delegațiilor de peste hotare.

Luînd apoi cuvîntul, acad. 
Ștefan G. Nicolau, președinte
le de onoare al Societății de 
dermatologie, a vorbit despre 
etapele de dezvoltare ale der
matologiei ca știință și legătu
rile ei cu celelalte ramuri ale 
medkinei.

FolO: I. P/TI5 
ajusfor

trecut din poezie în plină fe
bră industrială. Evenimentul 
s-a petrecut cam în aceeași 
vreme cu deschiderea, „minei 
la zi" de la Bistrița-Arnota, 
fiind hărăzit aceluiași scop : 
producția sodei. ' (Detaliu pito
resc : „industrializarea' bătrâ
nului rîu a mai fost încercată. 
Întemeind. în secolul 18, so
cietatea „Goldwaschergesell- 
schaft", austriacii, stăpini ai 
Olteniei, legiferau ca reală o 
legendă c°-re fascinase nu o 
dată ținutul, chemind spre țăr
mul rîului bejenii de oameni: 
aurul din apele Oltului. Des
pre rezultatele societății aus- 
triace nu ne-a parvenit nici o 
știre. A existat oare, intr-ade
văr, aur fn Olt ? Singura măr
turie e de ordin oral : cuvin
tele comandantului austriac, 
generalul Bawr, ce pretindea a 
fi văzut cu ochii săi „inele și 
vaze făcute din aurul care se 
găsește prin straturile de nisip 
ale Oltului". Localnicii au con
tinuat să scormonească nisipul. 
N-au aăsit aur. N-au găsit ni
mic. Au renunțat, redînd Oltul 
poeziei și liniștii milenare, fără 
să le treacă, poate, prin gînd 
că se va naște într-o bună zi. 
ne aici, o foarte autentică și 
serioasă industrie !).

Captate Și pompate la mari 
presiuni, apele gonesc pe ape
ducte spre dealurile. Ocniței, 
unde întâlnesc cea de-a treia 
latură a triunghiului: zona de-

Măsuri pentru buna desfășurare

Si

a campaniei
In podgorii a început culesul 
vinific&rea strugurilor. Uni

tățile agricole socialiste și cen
trele de vinificare s-au pregă
tit intens pentru buna desfă
șurare a acestor lucrări, creind 
astfel nosibilitâți ca recoltarea 
și vinificarea strugurilor, cît 
si denozitarea vinurilor să se 
facă în condiții mai bune decît 
în anul trecut.

Pentru efectuarea culesului 
în timpul optim, in vederea 
realizării unei cantități maxi
me de vin la hectar și de bună 
calitate, recent. Consiliul de 
Miniștri a stabilit noi măsuri 
ce urmează să fie aplicate în- 
cepînd din toamna acestui an. 
Hotărîrea stabilește pe fiecare 
podgorie concentrațiile de za
hăr ce trebuie să le aibă stru
gurii la începerea culesului, 
precum și limita maximă la 
care trebuie terminată această 
importantă lucrare îb scopul 
înlăturării pierderilor de re
coltă. Se prevăd, de asemenea, 
preturi stimulative pentru uni
tățile producătoare la strugurii

0 expoziție despre prietenii 
cărții

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). —

La Șantierul Naval-Galați 
s-a deschis recent o interesan
tă expoziție. Panourile și foto
montajele vorbesc despre locul 
cărții în viața constructorilor 
gălățeni, munca ce se desfășoa
ră în șantier pentru ca fiecare 
tinăr să devină un prieten sta
tornic al cărții. Este înfățișată 
bogăția bibliotecilor șantierului 
(peste 45 000 volume din care 
peste 20 000 sint cărți tehnice 
de specialitate) ; privind ima
ginile și graficele poți recon- 

FABRICA DE ZAHĂR 
„CLUJ"

cLn orașul Luduș — Regiu
ne* Mureș — Autonomă 

Maghiară

ANGAJEAZĂ 
DE URGENȚĂ

mecanic pen- 
șef adjunct 
principal me-

i
electrician

— Inginer mecanic pen
tru șef serviciu mecanic șef

— Inginer 
tril mecanic

— Inginer 
canic

— Inginer
— Inginer electromeca

nic sau mecanic pentru 
automatizări.

— Ingineri chimiști sau 
chi miști

— Șef serviciu aprovizio- 
nare-desfacere-transport

— Economist principal 
salarizare

Se asigură locuință în 
blocurile fabricii.

numită de geologi a „colinelor 
terțiare', zona sării, altă mate
rie prima pentru soda Govo
rei. Aliniate pe o culme de 
deal, oglindindu-se în lacuri 
cu nume voevodale („Loco- 
voi", „Lacul Doamnei'), 10 
sonde care luminează în nop
țile ttrgușorului ca niște brazi 
de Anul nou extrag, cu ajuto
rul apei, 
dîncimi, 
conducte 
încheiat, 
comorile 
nunchi, o unică 
ple cu severberațiile 
zontul...

sarea de la mari a- 
trimițînd-o pe alte 

Govorei. Ciclul s~a 
triunghiul și-a strîns 
într-un singur mă- 

energie urn
ei ori-

Meșterul Ursea

intră în timp
...$i totuși, ciclul prefaceri

lor industriale ale ținutului 
este departe de a se încheia, 
spațiul noilor bogății și re
surse de energie întinzîndu-se 
mult mai departe, înglobînd, 
an de an, alte și alte teritorii.

Sondele Ocniței, streașină 
de lumină a nopților târgului, 
pierd simțitor din strălucire 
cind le compari, fie pildă, cu 
vastele plantații de sonde pe
trolifere de pe dealul Babani
lor, sau cu cele incluse în pe
rimetrul Întreprinderii de fo-

Prezentarea scrisorilor
de acreditare de către
ambasadorul Finlandei

de acreditare

*tâb*sadotul 
a declarat : 

prezenta Ex- 
acrioorilc prin

La 19 septembrie președintele 
Consiliului de Stat a! Republicii 
Populare Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit pe am
basadorul extraordinar ți ple
nipotențiar al Republicii Finlan
da, Martti J. Salomiei, cate ți-a 
prezentat scrisorile 
in R. P. Romînă.

Cu acest prilej, 
Marții J. Salomiei 
„Am onoarea de a 
celenței voastre 
care sint acreditat pe lingă dv. 
în calitate de ambasador extra
ordinar ți plenipotențiar al Re
publicii Finlanda. Aceasta sim
bolizează dezvoltarea favorabilă 
a relațiilor prin tradiție excelen
te dintre țările noastre.

Rog Excelența voastră, a 
vorbitorul, să fie sigură că 
vesc ca sarcină principală 
tinuarea ți consolidarea 
relații pentru a justifica încre
derea pe care președintele Repu
blicii Finlanda mi-a arătat-o nu- 
mindu-roă în postul de răspun
dere ca primul ambasador al 
Finlandei în Romînia”.

In încheiere, ambasadorul Mart-

spua 
pri- 
con- 

aceetor 
încre-

de vinificare
livrați în prima parte a peri
oadei de cules.

Unitățile agricole socialiste 
sînt stimulate astfel să culeagă 
strugurii în momentu] cînd 
boabele au cea mai mare greu
tate și pot realiza 
mai bună producție 
guri la hectar.

Hotărîrea prevede 
ce revin Consiliului 
al Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Comi
tetelor executive ale sfaturilor 
populare pentru urmărirea 
mersului coacerii strugurilor șl 
stabilirea datei începerii și 
terminării culesului pe podgo
rii, respectarea strictă a pro
gramărilor de livrare a stru
gurilor contractați, folosirea 
întregii capacități a utilajului 
dp vinificare și asigurarea bu
nei depozitări a vinului.

Ccnsiliul Superior al Agri
culturii si Ministerul Indu
striei Alimentare au și luat 
măsuri centru îndeplinirea 
prevederilor hotărîrii.

cea mai 
de stru-

sarcinile
Superior 

Ministerului

destifui în expoziție cele 130 
acțiuni cu cartea care au «wt 
loc ca de pildă, seri lllenare, 
simpozioane, recenzii etc. și la 
care au participat și sute de 
tineri. Rezultatele acestor ac
tivități pot fi apreciate și prin- 
tr-o cifră care vorbește ea în
săși despre dragostea de carte : 
de la începutul anului au fost 
citite din literatura beletristi
că și tehnică peste 34 100 Vo
lume.

A N U N Ț
Școlile tehnice financiare din

BUCUREȘTI — Calea Grivitei nr 2 bis telefon 14.42.82
BRĂILA — str. Bolintineanu nr. 16
BRAȘOV — str. Lungă nr. 188
BAIA MARE — str. Progresului nr. 45
CLUJ — str. 1 Mai nr. 19

telefon 1767
telefon 1664
telefon 1289
telefon 3136
telefon 2789IAȘI — str. Sărăriei nr. 35

TIMIȘOARA — str Simion Bărnutiu nr. 9 telefon 6132

pregătesc cadre financiar — contabile pentru unitățile 
sistemului financiar și de credit și întreprinderile in

dustriale de construcții șl transporturi.
Se primesc absolvenți ai școlii medii de cultură 

generală cu examen și fără examen de maturitate.
Durata de școlarizare este de 2 ani.

După terminarea școlii absolvenții sînt repartizați 
în producție, în posturi financiar — contabile.

Examenul de admitere se va ține la 30 septembrie la 
limba romînă și matematici.

rai Rm.-Vîlcea. Iar istoria a- 
cestor inedite „Văi ale Praho
vei' e prea bogată pentru a fi 
epuizată prin cîteva rinduri> 
prea vie pentru a fi constrîsisă 
într-o discripție ; s-o privim — 
pentru a o cuprinde și a o îu- 
țelege — prin destinele oame
nilor.

Un nume, dintr-o mic ; Vin
tilă Ursea, brigadier la Între
prinderea de foraj Rm.-Vîlcea. 
L-am cunoscut mai demult, 
pe vremea cînd, tînăr țăran, 
se zbatea, sufocîndu-se, în lan
țurile care-l legau de-un ogor 
deluros si arid. Tabloul — ex
cesiv de dramatic — dă însăși 
condiția de odinioară a omu
lui de pe-aici: prea puternic 
pentru ogorul minuscul, și to
tuși acest ogor îl robea, îi ce
rea toate clipele vieții, îi su
gea toate puterile brațelor, lă- 
sîndu-i — tn schimb — libere 
și nefructificate mintea, ener
gia, talentul și inventivitatea 
nativă, adică însușirile sale de 
căpetenie (aceleași care izbuc
neau. la răstimpuri, în opere 
de arhitectura măiastră, sau în 
cîntece ce-l anunțau pe E- 
nescu !).

L-am reîntîlnit pe Ursea a- 
cum cîțiva ani, sondor la Rm.- 
Vîlcea. își schimbase nu nu
mai portul, lepădase nu numai 
cămașa de cînepă aspră, ci ?’ 
aerul abătut, tristețea veche o. 
robului. Trăia prin toți porii 
sentimentul unei eliberări.

Salomiei a transmis prs*

misiunii de înaltă încre- 
îndreptată spre statorni- 

nnni climat cit mai favo- 
continnării ți consolidării

ti J.
șediptelui Consiliului de Stit *! 
R. P. Romîne sincere salutari 
din partea Excelenței «ale Urho 
Kekkonen, președintele Republi- 
cii Finlanda.

In cuvîntul său, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mi ne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, * 
spus : „Am primit cu satisfacție 
acria orile prin care «înteți acre
ditat ca primul ambasador al Re
publicii Finlanda în Republic* 
Populară Romînă.

împărtășim aprecierea dv. ei 
misiunea de înaltă încredere că 
v-a fort încredințată în țara noa
stră este un simbol al hunelor 
relații dintre cele două rtate”.

Urînd noului ambasador luceai 
deplin în activitatea sa, prețedin- 
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne a arătat că în îndepli
nirea 
dere* 
circa 
rabil 
legăturilor dintre cele două țări, 
el va primi sprijinul Consiliului 
de Stat ți al Guvernului Repu
blicii Populare Romîne.

Președintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, mulțu
mind pentru urările adresate de 
Excelența sa Urho Kekkonen. * 
transmit calde salutări Președin
telui Republicii Finlanda.

între Președintele Consilinlsî 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ți ambasadorul Martti J. Sa- 
lomies a avut loc apoi e con
vorbire cordială.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare ți la con
vorbire au partîcipdt Grigori 
Geamanu, secretarul Consiliului 
de Stat țî George Macovescn, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe.

Ambasadorul Republicii Fin
landa a foțt însoțit de Heikki 
Huttunen, tecretar.

(Agerprct)

Ajutorul guvernului
R. P. Romine acordat

sinistratilor din orașul
jitjjoslav Skoplje

Cutremurul de pămînt ^are 
a avut loc în Ziua de 26 iulie 
a.c. în orașul Skoplje din R.S.F. 
Iugoslavia, a adus numeroase 
victime umane și pagube ma
teriale.

In zilele imediat următoare 
cutremurului, organizația Cru
cii Roșii din R. P. Romînă a 
trimis un ajutor în medica
mente. echipament de cazare și 
altele, tn ^valoare de 300 000 lei.

La cererea guvernului iugo
slav, adresată statului nostru, 
precum și altor state, guvernul 
R. P. Romine a hotărît acor
darea unui nou ajutor constînd 
în construirea a 100 aparta
mente și a unei policlinici com
plet utilate. Construcția ace
stor obiective va începe în 
cursul acestui an și va fi 
terminată în anul 1964.

mărturisită prin felul în care 
se mișca, vorbea sau rîdea. Câ
știga de-ajuns pentru el și ai 
lui, plănuia să-și ridice o ca
să... Dar aceasta nu era decit 
începutul, punctul de revolu
ție al unui destin care avea să 
evolueze pe direcții nebănuite. 
Acum doi ani, i-am văzut fo
tografia într-o revistă, cu le
genda laconică: „brigadier
fruntaș". Vintilă Ursea urmase 
școli de calificare, învățase 
matematică și chimie, deprin
sese nu numai un meșteșug 
complicat, ci și arta de a-l 
perfecționa, ridicîndu-l la date 
tot mai înalte de măiestrie.

în primăvara aceasta, prin 
mai, am fost martorul unei 
discuții între Vintilă Ursea șl 
șeful său de sector.

—De mîinc—îi spunea ingi
nerul—treci la sonda 440...
Vei începe forajul de la supra, 
față, cu turbina...

Nu era prima sondă pe care 
Ursea o fora cu turbina. Era 
însă prima pe care o fora ast
fel de la început, „de la firul 
ierbii". Factor de mare impor
tanță pentru munca brigăzii, 
reclamînd un salt calitatâv ge
neral. Sonda planificată pen
tru 52 de zile, a fost aa^ după 
patru dcca.de Poate n-aș fi re
latat acest fapt, dacă în aceste 
dimineți de septembrie nu l-a:: 
fi întâlnit. iarăși n? Ursea și 
n-as fi aflat că atunci, în 
nie, la două zile dună indepli-

dcca.de


Preocupați de completarea necesarului 

de nutrețuri pentru animalele proprietate 

obștească si de valorificarea superioară a 

cocenilor de porumb, colectiviștii din co

muna Afumați, regiunea București ur

gentează acum Insilozarea acestora.

Foto: ĂGERPRES

Datorită ritmului accentuat în care se 
dezvoltă creșterea animalelor, potrivit cu 
sarcinile stabilite prin planul de producție 
anual și de perspectivă al gospodăriei noa
stre colective, asigurarea bazei furajere a 
devenit o problemă hotărîtoare. Ca specia
list, îmi dau bine seama că producerea nu
trețurilor în cantități îndestulătoare și ge
neralizarea în producție a metodelor a- 
vansate de hrănire a animalelor reprezintă 
măsura principală pentru sporirea rapidă 
a efectivelor și a producției animale.

In gospodăria noastră se cresc anual 
multe animale. De exemplu, în acest an 
avem peste *700 taurine, 2 700 porci, 2 300 
oi și mii de păsări. Circa 3U la sută din 
veniturile gospodăriei provin din zooteh
nie, prin livrarea unor însemnate canti
tăți de carne către stat pe bază de con
tract (numai porci vindem statului In 
acest an un număr de 1 500).

Dar creșterea animalelor va lua în anul 
viitor o și mai mare extindere. La această 
problemă ne-am gindit pentru a calcula 
precis necesarul de furaje. Am mai avut 
în vedere, în același timp, sporul prove
nit din natalitate pe perioada de iarnă șl 
primăvară, cantitățile mai mari de furaje 
consumate de tineret, pe măsura dezvoltă
rii lui, precum și necesitatea creării unei 
rezerve, pentru eventualitatea că iarna 
se va prelungi.

La noi baza nutrețurilor o constituie fu
rajele cultivate și însilozate. Gospodăria 
fiind în plină cimpie, dezvoltă puternic 
cultura cerealelor. Principala cale pentru 
aprovizionarea cu furaje rămîne astfel cul
tura porumbului pentru siloz, organizarea 
de conveiere verzi și folosirea tuturor pro
duselor secundare de la alte culturi, care 
pot fi utilizate cu succes în hrana anima
lelor.

In mod deosebit se pune, în condițiile 
noastre, problema îmbunătățirii structurii

bazei furajere, întrunit practica de pînă 
acum cîțiva ani de a se folosi plante de 
nutreț care asigurau doar pînă la 2 500 
unități nutritive de pe un hectar, era ne
economică, neștiințifică. în prezent. în gos
podărie s-a cristalizat o orientare clară și 
dispunem de posibilități sporite pentru a 
da o mai mare dezvoltare producției de 
furaje. Drept urmare s-au cultivat anul 
acesta în terenuri proprii pentru cultura 
furajelor 105 hectare cu porumb pentru

lncepînd din acest an practicăm sistemul 
împărțirii lucernierelor în mai multe par
cele pe care le recoltăm eșalonat. In acest 
caz prima parcelă se recoltează primăvara 
mai timpuriu cu circa o săptămină In Ju
rul datei de 1 mal, cînd se asigură o pro
ducție ridicată de masă verde la hectar. 
După asta «e recoltează ori se pășunează, 
într-0 ordine bine stabilită, celelalte par
cele. Numărul parcelelor este astfel calcu
lat îneît pînă la terminarea masei verzi da

largi. Reducerea adîncimii silozurilor, de 
la 3—4 m cit se obișnuia înainte, șl lărgi
rea lor ușurează foarte mult lucrările de 
scoatere a nutrețurilor pentru hrana ani
malelor.

Odată cu terminarea însilozării porum
bului, lucrările de strîngere și conservare 
a nutrețurilor nu s-au încheiat. Nici vor
bă de așa ceva. Cînd, dacă nu acum, cînd 
cîmpul este acoperit de nutrețuri de tot 
felul, trebuie să se ia măsuri pentru a se

In siloz-tot ce poate fi folosit 
ca hrană pentru animale!

siloz. Tot pentru siloz s-au mai cultivat cu 
porumb încă 280 hectare în cultură dublă, 
după ce s-au recoltat secara, borceagul de 
primăvară, cartofii timpurii. In structura 
bazei furajere mai intră 153 de hectare se
mănate cu iarbă de sudan, 44 hectare cu 
borceag și 135 hectare cu lucerna. La aces
tea se mai adaugă diferite rezerve furajere 
ca ierburi ce prisosesc în conveier, ota
vele, frunzele și coletele de sfeclă, dovle- 
cii, pepenii, cartofii și morcovii improprii 
pentru consumul in hrana oamenilor, res
turile de Ia grădinile de zarzavat, vrejii de 
roșii și cartofi, diferite ierburi de pe mar
ginile drumurilor, ale canalelor de irigații, 
de pe terasamentul C.F.R. etc.

O parte din furaje se consumă în stare 
verde pe timpul verii. O bună experiență 
am acumulat în ce privește folosirea lu- 
cemei ca nutreț verde, fără întrerupere.

pe ultima parcelă să aibă timp să crească 
din nou și să poată fi folosită lucerna de 
pe prima parcelă.

In aceste zile de început de toamnă se 
desfășoară o activitate neîntreruptă pentru 
a asigura „pășunea de iarnă a animale
lor". Insilozarea porumbului s-a încheiat 
Tineri și vîrstnici au lucrat zi și noapte 
pentru a aproviziona animalele pe timp 
de iarnă cu nutreț de bună calitate. Da
torită unei temeinice organizări a muncii, 
lucrările de însilozare a porumbului s-au 
desfășurat în flux continuu. In mai puțin 
de două săptămîni am însilozat astfel peste 
3 800 tone furaje, în cea mai mare parte 
porumb în amestec cu leguminoase.

Considerăm că este bună experiența 
noastră în amenajarea silozurilor, prin a- 
ceea că sînt mai puțin adinei, dar mal

asigura o rezervă de furaje pentru 
vite ? Anotimpul, iernii nu poate fi privit 
ca o perioadă care nu ține mai mult de 
3 luni. Iama prelungită din anul trecut, de 
pildă, ne-a arătat, cel puțin nouă, celor de 
Ia Periam, că făcînd un astfel de calcul 
lucrurile n-au ieșit prea bine. Iată de ce, 
conducerea gospodăriei îndeamnă colecti
viștii, tineri și vîrstnici, ca acum, cînd 
cîmpul este încă verde, să participe la 
strîngerea și înmagazinarea a tot ceea ce 
într-un cuvînt se cheamă hrană bună pen
tru animale. Și în aceasta acțiune de mare 
amploare, ca și în altele, de un real spri
jin ne sînt tinerii. Organizațiile U.T.M. 
ii mobilizează pe tineri să participe în 
mare număr la strîngerea diferitelor res
turi vegetale, a otavei din miriști, a pălă
riilor de floarea-soarelui și resturilor de 
la grădina de legume, a diferitelor vrejuri

și altor rezerve care sînt tocate și însilo- 
Mte.

Totodată s-au luat toate măsurile și 
acum se desfășoară din plin acțiunea de 
însilozare a miilor de tone de coceni de 
porumb.

De curînd, am fost invitat de secretarul 
comitetului U.T.M. să relatez tinerilor cît 
de mare este însemnătatea folosirii rațio
nale a cocenilor. Le-am arătat că cocenii 
pot înlocui 1/3 din rația de fîn — bineîn
țeles atunci cînd sînt bine păstrați și folo
siți rațional. Le-am mal explicat că în me
die 100 kg de coceni conțin 30,5 unități 
nutritive, în timp ce fînul natural conține 
45,7 unități nutritive.

Apoi, împreună cu conducerea gospodă
riei, am stabilit cum să organizăm munca 
pentru ca acest nutreț să fie recoltat a- 
tuncl cînd are cea mai mare valoare nu
tritivă. Munca a fost în așa fel or
ganizată îneît strîngerea cocenilor să 
se facă pe timp răcoros pentru a nu se 
risipi frunzele și să se desfășoare în ace
lași timp atît recoltatul știuleților cît și 
Insilozarea cocenilor. La lucrările de însi
lozare lucrează aproape numai tineri care 
și-au luat răspunderea de a asigura o ca
litate bună a nutrețului pus la murat. Eu 
le-am stabilit proporțiile în care trebuie 
făcute amestecurile cu furaje suculente sau 
cu saramură. Astfel, o parte din co
ceni aînt amestecați cu frunza și co- 
lete de sfeclă, o altă parte cu tăieței 
sau cu ierburi verzi proaspăt recoltate. 
Munca stăruitoare depusă de colectiviștii 
din Periam pentru a însiloza cantități mari 
de furaje dovedește preocupare pentru ■ 
sporirea producțiilor din sectorul zooteh
nic.

Ing. VASILE ABRUDAN
G.A.C. „Dezrobirea", comuna 

Periam, raionul Sinnlcolau Mare

ridicarea calificării-
REZERVĂ IMPORTANTĂ A CREȘTERII 

PRODUCȚIEI Șl CALITĂȚII PRODUSELOR

I
I n asamblul regiu- 
I nii Bacău, indus

tria chimică este 
reprezentată 
primul rind .

I cei patru coloși 
de la Sâvinești, 
Roznov, Onești și Borzești. 
Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din aceste mari unități 
industriale, desfășurînd o ac
tivitate rodnică, au obținut în 
primele 8 luni ale anului suc
cese 
fel, 
zești 
plan 
circa _ ________
perioadă, Uzina de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești a pro
dus cea 50 tone 
de fire relon 
peste plan, îm
bunătățind tot 
odată mult ca
litatea firelor 
si fibrelor fur
nizate între
prinderilor din 
industria ușoa
ră. Există insă 
toate condițiile 
pentru ca realizările obținute 
in industria chimică a regiu
nii Bacău să crească și mai 
mult. Tocmai acest lucru a re
ieșit la ședința de lucru orga
nizată de Comitetul regional 
Bacău al P.M.R. pentru dez
baterea cifrelor de plan pe 
anul 1964 în ramura petrolu
lui și chimiei. La ședință au 
participat conducători ai orga
nelor locale de partid, repre
zentanți ai Comitetului de 
Stat al Planificării, ai Minis
terului Industriei Petrolului și 
Chimiei, conducători din între
prinderi etc.

Spicuim din cuvîntul rostit 
Se cîțiva participant!. Botez 
Ilarion — director genera] al 
Combinatului de îngrășăminte 
cn azot de la Roznov :

— Dispunem de condiții 
foarte bune de muncă. Insta
lațiile de înaltă tehnicitate, 
modeme, aparatele de măsură 
și control ușurează considera
bil munca operatorilor chi- 
miști. Randamentul utilajelor 
și instalațiilor fiecărei secții 
poate crește mult. Cum ? Prin 
respectarea disciplinei tehno
logice, iar aceasta se asigură 
prin ridicarea continuă a cali
ficării profesionale. în meseria 
de chimist învățătura consti
tuie o inepuizabilă rezervă de 
creștere a cantității și calității 
producției.

In același fel au vorbit și alțd 
conducători de întreprinderi, 
evidențiind, printre condițiile 
realizării și depășirii cifrelor 
de plan stabilite pentru anul 
vuitor necesitatea ridicării ca
lificării profesionale a munci
torilor și tehnicienilor chi- 
miști. Printre invitații la dez
batere se aflau și secretarii

îu 
prin

cu care se mîndresc. Ast- 
CombinatuJ chimic Bor- 
a dat peste sarcina da 
produse în valoare de 
8 milioane lei In aceeași

comitetelor U.T.M. din între
prinderile convocate. Întrebi 
asupra contribuției organiza
ției U.T.M. la organizarea șl 
buna desfășurare a celor mai 
eficiente forme de îmbogățire 
a cunoștințelor profesionale — 
iată ce au răspuns :

Grigore Aid ea — secretar al 
comitetului U.T.M. de la Com
binatul de îngrășăminte 
azot Roxnov :

— La noi în combinat, 
număr de aproape 500 de
neri frecventează în prezent 
cursurile de ridicare a califi
cării organizate pe profesiile : 
operatori chimișfi, lăcătuși 
mecanici, laboranți. mecanici 
de compresoare. electricieni și

ca

un 
ti-

combina tui ii nostru. Avem

lăcătuși- Cu cîteva luni în ur-
-frecvența tinerilor la ace

ste cursuri nu depășea 70 la 
sută. Comitetul U.T.M. a luat 
atunci hotărirea ca la adună
rile generale ce vor avea loc 
In toate cele 11 organizații de 
bază U.T.M. «ă se discute pro
blema necesității ridicării ca
lificării. în act-st scop, la adu
nări au fost invitați și șefi de 
secție. Acum. freer?-ța tineri
lor este de aproape sută la 
sută. In viitor va trebui să ne 
sporim atenția asupra activi
tății desfășurate de tiserii lec
tori, să facem aa eficiența lec
țiilor predate de ei să crească.

Gheorghe Mândrie — locții
tor al secretarului comitetului 
U.T.M. de la Combinatul chi
mic Onești :

— La noi lucrează aproape 
2 000 de tineri. Iată de ce cifra 
de 1 100 de tineri ci ți frecven
tează în prezent cursurile de 
ridicare a calificării nu ne 
mulțumește. Recent am între
prins o acțiune care s-a dove
dit a fi foarte utilă : am supui 
discuțiilor din adunările gene
rale U.TNL măsurile luate te 
nivelul conducerii combinatu
lui menite să Îmbunătățească 
calitatea cursurilor. Tinerii au 
avut Intervenții taiareoante. 
ară tind ce anume doresc s? 
cunoască mai bine. în ce mod 
să fie expune lecțiile ete.

Specifică activității combina
tului nostru «se mișca ce sa 
desfășoară In laboratoare. Aid 
se dă o neobosită luptă pentru 
îmbunătățirea continuă a cali
tății principalului produs al

tehnicieni și ingineri. 
Majoritatea uwrdști și 
probleme core pune in fața 
comitetului U.T.M. in prezent 
este aimaerea lor masivă la 
acțiunea de a tutu
ror tinerilor din combinat la 
diversele forme de ridicare a 
caîîficxrii. Se pot face multe : 
de la coaferirto prezentată în 
sria de ședințe a secției, la 
orete de ccn’u’tetie tehnică 
stabî’i'.s în programul biblio
tecii tehnice Și de la aerriea 
la pasionanta de-zf£?urare a 
c-reicursurilor pe îsema „Cine 
Știe ITksr-ci :e. eSl’gH '- N:i trz- 
buie ii tr’.âm o ri de cerințe-?

cao te rtdkă pvMâenaree 
evnoștințelor 
xr .’ rUr^sIe ale 
Urhct tenilor și 
inginerilor. în 
programul bi- 
L-botecii tehni
ce. al clubului 
va trebui să-și 
găsească locul 
si acțiuni care 
să li se adre
seze lor.

Romulus Balog — secretar 
al comitetului U.T.M., Combi
natul chlinic-Borze?tî :

— în cursul anului acesta, 
șl în S.U11 viitor vor intra în 
funcȘi’Jiie noi Mun
citorii ore vor lucra în 
accăis slnt de pe acum
priita n- O mare parte 
dintre ei sînt pr ?speți ab- 
S'jîvvr.’i ai școlilor profesio
nale șl iritr.ke. Pentru ca ac
tivi; .a in producție să 
dec cele mei bcrie roade, încă 
de ;»e ■&*' 'm - ■ - *5 ne preo-
cEr-a:". b' acomc«dnrea lor cu 
riit/rui ioc d? mancă Acest 
lucru S-2 prin parti
ciparea lor îa ixîcrânle de mon
tare a ir.s^ /’..'lor in noile ' 
secții, cu care prilej maiștrii 
gi uagrierh le expb-ză detailat 
prinespi de ftsrrțzonare aia 
agregaîrlor. modui de desfă
șurare a procesului iehzriogic 
etc. Dm z.ua pute
ia clipa ce ec-ntact cu
praâwrțte prcv-r—i-z^ă a tocă
tor *_2er , trec a o per.o-dâ de 
timp. Nc-1 trecz - să LTpian 
acest tomp cu acțlun: rit mai 

xr.erute să te com- 
piaieza cun@ț^iuîaia pruiea»- 
nale.

PartăripLnd efectiv te org»- 
nizarEz și buna de^ă$L^are a 
tuMrur formelor da r.oseare a 
caiiâdfc’U profesionale, orga- 

U.TJC vor ^oa te 
crwd oontzfbuUi merii or 
chimiști la real zarea n depă
șirea aarrinilor cte stabi
lite pentru aaui vUtor.

In excursie prin țară
Nu de mult. Comitetul re

gional U.TJW. Clu! a organi
zat o excursie cu secretarii or
ganizațiilor U.T.M. din gospo
dăriile agricole colective din 
întreaga regiune. In timpul 
excursiei, care a durai cinci 
zile, noi am vizitat Muzeul de 
isterie a paniduîui din Bucu
rești. .Muzeul Doffuna, litoralul 
Mării Negre fi frumoasa Vale 
a Prahovei.

Inrnrii în fnr.’locul colectiviș
tilor. ca secretari ai organiza
țiilor U.TJif. am vorbit tineri
lor din organizațiile din care 
făceam parte despre cele vă
zute in această frumoasă ex
cursie.

SIMION BLDULICEAN 
secretarul comitetului U.T.M. 

din comuna Archiud, 
raionul Bistrița

Lucrări de restaurare a unor monumente 
istorice

La Voroneț $i Sucevița, mo
numente istorice de mare va
loare din regiunea Suceava, se 
fac in prezent lucrări de res
taurare fi refacere. La minăs- 
tirea Voroneț, care datează din 
timpul domniei lui Ștefan cel 
Mare, specialiștii restauratori 
au terminat lucrările exterioa

re, lucrind in prezent la re
valorificarea unor detalii de 
interior, la restaurarea unor 
picturi murale și a pardoseli
lor de piatră. Lucrări asemă
nătoare se efectuează și la 
obiectivul turistic de la Su
cevița.

(Agerpres)

Construcții noi in orașul

Pașcani

Trei dintre cei mai tineri 
constructori de pe șantie
rele de construcții din ora
șul Sibiu: lierarii belonișli 
Ion Dudaș, Marian Barbă- 

albă, Gheorghe Keusch.

Foto : N. STELORIAN

nirea exemplară a acelei trud
nice misiuni, a trecut brusc, 
fără aă-sl tragă răsuflul, ia 
experimentarea unei alte me
tode. necunoscute lui și brigă
zii : săparea unei sonde prin 
folosirea simultană a mesei ro
tative și a turbinei, procedeu 
de o șt mai inaltă eficienți 
economică.

— Trebuie sd încercăm me
todele cele mai bune Ș* cele 
mai noi—mi-a spus el, apăsînd 
Pe trebuie. (Simplă concluzie 
a relatării ? Anticiparea unei 
întrebări bănuite din par
te-mi ?).

— De ce acest „trebuie*?
— Fiindcă ne grăbim... Fiind

că eu... Ce să vă mai spun ? 
Md știți... Am pierdut atîția 
ani fără rost, $i trebuie să-i re
cuperez. cum se spune pe la 
noi, pe la sonde... Și pămîntul 
ăsta, ne care punem sonde și 
construcții, a pierdut și el atî
ția ani fără rost...
—L-am lăsat acolo, lingă w°“ 

ua sondă care-și profila turla 
pe cer. L-am lăsat acolo, pier- 
zîndu-l printre miile de son
dori si conductori de pe cerul 
industrial al ținutului, pămîn
tul, smuls din paragină și ridi
cat la înfloriri tot mai înalte, 
este acum intr-adevăr al lor, 
al făurarilor noilor ritmuri, al 
edililor noilor frumuseți (,,...și 
cînd il întrebi de unde-i, își dă 
căciula ne ceafă si-ți răspunde 
semeț: „sînt vîlcean!', ca și

cînd tot județul ar fi al lui'. 
Vlahuță „Romirtia pitoretuci").

Orașul 

se pregătește 

de viitor
^i ciclul prefacerilor indu
striale ale ținutului este de
parte de a se încheia, fi citim 
urmele pP alte meleaguri, în 
spatii altădată pustii ca fi în 
așezări in care pulsația oieții 
era numai o aparență, „limba 
de clopot făcînd sd vibreze ne
antul'. cum spunea cind’Ja un 
poet de pe-aici.

La 18 km. de la ieșirea din 
defileu, Oltul intîlnea Rîmnicu. 
Vilcea. Cine l-a numit „orașul 
pensionarilor'? Și ce metaforă 
ar putea exprima mai pre
gnant ofilirea, cenușiul lipsei 
de orizont . moartea lenta?...

Orașul s-a trezit la viață O 
dată cu Combinatul de indu
strializarea lemnului, care și-a 
sărbătorit nu demult un dece
niu de existență.

Capitol de istorie nouă pen
tru una dintre cele mai impor
tante bogății ale locului: „au
rul verde' al munților, intrat 
tn era industrializării supe
rioare prin saltul direct, săvîr-

fit î« rfîera îzs:!, da te eo*ui:- 
Jm unei pn.-^rire
—isiGccsze. pca.r pria uejtSa- 
pi autorilor f.— aar extrem da 
păffuiâx>2.-e r b^rda meșteru
lui cwpitâo? d;» aate, co
drii cei nesfirțtți te prtfAceaa 
în rite ttn da pridv^r^
(Un siiîo de pridvor szu o Al
bie, un • don:țâ mu
sicriul fn care se incizia, o 
dată cu dertteul Imnului, și 
cel al tr-JaSlUili riopîitor: ^Co
drule cu rar=ul dez. Drumuri
le ni se țes. Pi nd te-o culepa 
rîntuiy PinA m-=-nphi*i pă- 
mintul“.^Ț Motivul acestei toa
mne simbolice, intrare in cre
puscul a pădurii și omului, 
străbate cele mai frumoase doi
ne ale ținutului și oferă vizi
tatorului din ziiele noastre re
perul liric, unghiul cel mai fe
ricit din care poate ridica per
spectiva prezentului.

Prin secțiile mecanizate și 
automatizate de panele, placa
je, furnire estetice, plăci aglo
merate și mobile. Combinatul 
întreprinde valorificarea com
plexă—și tot mai deplină—a 
lemnului din codrii vîlceni. 
Cea mai nouă secție a combi
natului— secția de plăci aglo
merate—reduce simțitor, prin 
folosirea esențelor tari, consu
murile de mase lemnoase, dînd 
12 000 tone de plăci aglomera
te pe an. cantitate ce înlocuie
ște panelul pentru 80 000 de 
garnituri de mobild. E numai

u« exetapfa. Un altul, la fel 
ce aiocren:—ii totocterd c«P- 
Xiraut cu un roman—e istori
cul a ceea ca se cheamă, în 
Ixmbaj de tpeaaliiaZa. ^redu
cerea consumului specific df 
bușteni**. De-a lungul celor 
ani ai Combinatului, acest 
consum specific a fost redus, pe 
metrul cub de placaj, cu peste 
20 de procente, deși producția 
placajelor de calitete superi
oară a crescut — in același 
răstimp — de 7 ori Și ceva.’ La 
capătul acestui drum — in 
care jocul celor două planuri, 
producție fi consum, cunoaște 
fluxuri și refluxuri slrinse. 
mărturisind o surdă lupiă sub
terană pentru supremație — 
procentul de valorificare a 
materiei prime, calculate în 
produse finite, crește cu 13 la 
sută. Si aceasta nu-i totul. O 
seamă de resturi și de deșeuri, 
folosite într-o vreme drept 
combustibil, și-au găsit locul 
în compoziția plăcilor aglome
rate : peste 10 000 metri cubi 
de deșeuri au fost valorificate 
astfel anul trecut, iar alte cî
teva mii în anul acesta, făcînd 
ca indicele de valorificare a 
lemnului prelucrat să salte la 
66 la sută (62 tn 1962).

...Dar orașul ? Ce ritmuri de 
viață oferă, în replică la fit’ 
mul alert al industriei ? Să în
trebăm priveliștile...

Punctul principal At atraa-

ha al aariiiului tfrg — „Casa
Anton Pan*”, de străveche 

P parfumată arităfec^^zi in 
sîQ oltenesc — era fi punctul 
te care sa sfirșeau. adesea, pen
tru ruilatori. ilaciite de fzu- 
ZTiMsețe si oust. Prea erau mul
te. de jur împrejur, casele pri
zărite. dughenete. împletite rite 
de <14t întortocheate : un pei
saj pe care vilele din „centru,’* 
na izbuteau id-l cortrțească, 
mal ales rind uzau da formule 
arhitectonice stridente, coptele 
după mode occidentale. .Jn 
mijlocul colibelor de temn obiș
nuite orașelor valahe — serta 
despre Rimnic călătorul fran
cez Auguste Lancelot — ob
servai un număr de clădiri 
modeme, unele curate, bine 
construite, altele, cea mai 
mare parte, de o arhitectură 
europeană plină de false po
doabe și prea pompoase pen
tru mediul mizer in care se 
ridică”. Observați^ călătorului, 
datată 1860, e perfect valabilă, 
în spiritul ei, și pentru dece
niile următoare, contrastul 
dintre periferie si „centru” ră- 
mînînd ireconciliabil pînă în 
epoca noastră.

Rîmnicul a devenit, în anii 
din urmă, un oraș în care se 
construiește intens, dar un 
oraș care-și schimbă nu numai 
veșmîntul de piatră al caselor, 
ci însăși structura urbanistic- 
•dilitară, prdonată după altă

legi. N-au dispărut grădinile 
sale celebre, nări monumentala 
de culturi și artă, ci integrate 
armonx** in ansamblurile da 
btoeun. piețe largi și străzi lu
minoase. abia acum își relte- 
faază pe deplin strălucirea. Un 
gr«D de cineaști amatori, 
membri ai „Cî^criubului” re
cent în'unMt. au surprins, in
tr-un film ce se intitulează 
Jlm.- Vilcea - șa utier*. ritetx 
trepte contemporane ale edifi
cării orașului, de la smulgerea 
verbmei de maghernițe d:n 
„centrul comercter și pînă la 
ridicarea blocurilor care con
turează centrul cel nou. Dar 
acesta e numai un fragment d« 
istorie. Blocuri noi au apărut 
pe o seamă de străzi depărtate. 
In concepția noilor edili, „cen
tru” trebuie să fie peste 
„Centru" — adică arhitecturi 
luminoase, civilizație și con
fort, ambianță de frumos coti
dian. Cele 1 000 de apartamen
te noi. construite în ultimii 
ani (si cărora li se vor alătura, 
în eurînd, un cartier de alte 
250. construite pe locul .vechiu
lui bilei), sînt doar o primă 
etapă în reconstruirea orașu
lui. răminind ca alte ediții ale 
peliculei să consemneze viito
rul.

Orașul — și ținutul întreg — 
se pregătesc pentru acest vi
itor adunind ritmuri noi. me
reu mai înalte^.

Rînduri despre 
tovarășii noștri 

de muncă
proape în fiecare zi, printre numeroasele plicuri 
sosite la redacție din toate colțurile țării întil- 
nești uncie intitulate simplu dar sugestiv: 
„Rînduri despre tovarășul meu de muncă’’ sau 
mai pe scurt : „Tovarășul meu de muncă ’.

Și, de cele mai multe ori, aceste por
trete sînt ale unor tineri muncitori, ingineri,

agronomi, crescători de animale... Rindurile coresponden
ților noștri voluntari poate nu sînt prea șlefuite, dar din 
cele relatate faci cunoștință cu tineri înaintați, cu oameni 
care își dăruiesc toate forțele lor îndeplinirii bine și la timp 
a sarcinilor care stau în fața colectivelor în care lucrează.

Un batal inimos
Oricine știe ce înieamnă pe

rioada de atagiatură pentru an 
viitor inginer agronom. E, ca să 
zicem ața, o perioadă de specia
lizare, de îmbinare a cunoștințe
lor teoretice cu practica. Un ase
menea itagiar a fioait ți ]a G.A.C. 
„1 Mai“ din comuna Zărand, ra
ional Criț. 11 cheamă Alfred Pas
ca ți a absolvit nu de mult anul 
V al Institutului agronomic din 
Timișoara. De la început colecti
viștii i-in hucurat cS în satul lor 
■ maj venit un inginer agronom.

Abia aoiit, tînărul inginer «-■ 
apucat cu rivnă de muncă. Nn 
după mult timp el ■ observat 
oă ap a Morilor ocupă cn albia m 
o suprafață mare de teren care 
ar putea fi folosită. S-a consultat 
și cu tovarășii din conducerea 
gospodăriei, cu colectiviștii cu 
mai multă experiență și împreu
nă an stabilit al abatl albia râu
lui, iar pe suprafața rămasă dis
ponibilă să planteze pomi. Viito
rul inginer agronom nu a avut 
liniște pînă ca pomii fructiferi 
an au fost plantați In nona li- 
vadă.

Maj drain a ebiervat că gos
podăria are mari posibilități pen
tru enltivareu orezului. Apă ora 
diu belșug, iar terenul na nece
sita lucrări prea costisitoare. 
Cita problema a avut do rezolvat

inginerul n» vă mai spun. Cert 
este că acum gospodăria Hre 10 
hectare de orez iar la anul va 
avea 30.

Inimos, viitorul inginer era 
peste tot, acolo unde se hotăra 
soarta recoltei. Oamenii au în
ceput să-l stimeze, să-1 iubească.

Să vă povestesc numai ce b-h 
petrecut atunci cînd se efectua 
prațila la porumb. Cei mai bă- 
trîni, ba și unii tineri, susțineau 
•ug și tare că : „Rarul umple ca
rul , adică densitatea porumbu
lui la hectar să fie cît mai mică. 
„Stagiarul" nu s-a dat bătut. 
Le-a explicat colectiviștilor pe 
îndelete tot ceea ce învățase el 
pa băncile institutului, le-a vor
bit oamenilor ce marș importan
ță are stabilirea unei anumite 
densități a plantelor la hectar. 
Poate atunci nu o fi reușit iă-i 
convingă pe toți, dar acum, cînd 
colectiviștii recoltează porumba! 
și-au dat bine seama de acest lu
cru. Ar fi multe de povestit des
pre viitorul inginer agronom Al
fred Pascu. Nn știu dacă după 
examenul de stat va fi repartizat 
la Zărand san în altă parte J cert 
este ea oamenii de aici l-an în
drăgit și-4 așteaptă si sa reîn
toarcă printre ei-

ION COȚOI 
activist cultural

Așa l-au îndrăgit oamenii
Doar 4 eni au 

trecut de cînd 
Boitor Zoltan 

sa prezentat la noul 
loc de muncă. Era 
primul medic care 
Iși începea activita
tea în satul Spenne- 
ieu din regiunea 
Cluj. Dorise mult să 
lucreze într-un sat, 
să vegheze la sănă
tatea oamenilor. $1 
iată-I In sat intre- 
bîndu-sa de unde șl 
cu ce să înceapă. 
Oamenii, nimic de 
spus, l-au primit 
bine, dar abia după 
cîteva zile și-a dat 
seama că unii din
tre ei nu aveau prea 
mare încredere In 
el. Dovadă, cîteva 
femei au refuzat ca
tegoric să vină la 
casa de naștere. Tre
buia deci mai intii

iă-1 ajute pe oameni 
să Înțeleagă rolul 
acestei științe, im
portanța el pentru 
sănătatea celor ce 
muncesc. Și iatâ-1 
pa doctorul nostru 
străbătlnd ulițele sa
tului, consultlnd co
pii, vîrstnici, dînd 
sfaturi, ținînd confe
rințe la căminul cul
tural. Din ca în ce 
tot mai mulți colec
tiviști au început să 
treacă pe la docto
rul lor. Ziua sau 
noaptea, indiferent 
la ca oră, acesta 
era prezent la dato
rie.

Casa de naștere 
trebuia renovată, 
dispensarul de ase
menea. A început o 
muncă neobosită 
pentru ca aceste 
construcții sanitare

să fie bine puse la 
punct. Doctorul era 
animatorul. A mers 
apoi la organele 
competenta și a ce
rut utilarea acestora 
cu aparate moderne. 
Azi, după patru ani 
de muncă, tînărul 
nostru medic nu-și 
mai aduce aminte la 
cîți oameni le-a re
dat sănătatea și nici 
cîte consultații a 
avut. Noi însă, l-am 
îndrăgit de parcă 
s-a născut și a cres
cut aici în satul 
nostru. Și dacă a- 
cum 4 ani femeile 
ocoleau casa de 
naștere, azi acest lu
cru nu se mai în- 
tîmplă.

I. B1ȚCOREANU 
corespondent volun

tar

z.ua


Plecarea delegației 
Dietei japoneze

Prezente romîneștî
• Joi dimineața a părăsit 

Capitala delegația Dietei japo
neze condusă de Hisao Koda- 
ira, fost ministru, președintele 
Comitetului de coordonare și 
procedură al Camerei repre
zentanților. care ne-a vizitat 
tara la invitația Marii Adu
nări Naționale.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de acad. Stefan S. Nico- 
lau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. Eduard 
Mezincescu, adjunct al mini
strului afacerilor externe, Ion 
Cozma, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, de depu- 
tați ai Marii Adunări Națio
nale.

★

Membrii delegației Dietei 
japoneze au avut o convorbire 
înainte de plecare, cu redacto
rul Agenției Romine de presă 
„Agcrpres”, Gh. leva, căruia 
i-au împărtășit din impresiile 
culese in timpul vizitei făcute 
în tara noastră,

Emprimîndu-și recunoștința 
pentru cordialitatea cu care 
delegația a fost tntimpinată 
peste tot. Hisao Kodaira, fost 
ministru, președintele Comite
tului de coordonare și proce
dură al Camerei reprezentan
ților, conducătorul delegației, 
a arătat că a rămas impresio
nat de faptul că în Rominia se 
construiește intens, se creează 
o viață nouă. Ne am convins că 
în țara dv. se depun eforturi 
mari pentru ridicarea nivelu
lui de trai al poporului — a 
subliniat el. In ceea ce privește 
perspectiva lărgirii relațiilor

Construcția 
drumurilor forestiere — 

în termenul stabilit
(Urmare pag. I)

Lucrările trebuie să fie însă 
— în orice condiții — de cea 
mai bună calitate. Iată de 
ce este necesară o susținută 
muncă politică în rîndul mun
citorilor, mai ales în rîndul 
celor tineri, neobișnuiți cu 
condiții mai grele de muncă. 
In acest sector lucrează destul 
de mulți tineri: peste 150. De 
aceștia nu se ocupă nimeni, ei 
nu au nici măcar organizație 
U.T.M. Afară de faptul că nu 
Sînt atrași spre o serie de ac
tivități specifice organizației 
noastre, utemiștiî de pe lotul 
Valea Cornel nici nu au posi
bilitatea de a sc achita de cele 
mai elementare îndatoriri sta
tutare. Comitetul raional 
U.T.M. Orșova — în raza că
ruia ss află șantierul Hercu- 
lane — trebuie să remedieze 
de urgență această „scăpare 
din vedere" și să creeze și in 
acest sector de muncă organi

Pentru grăbirea culesului 
și transportului porumbului — 
o bună organizare a muncii!

(Urmare pag, I) 

trece cu toate forțele la se
mănat.

Sînt multe G.A.C. în raionul 
Băilești unde culesul porum
bului este foarte bine organi
zat și, evident, rezultatele sînt 
bune. Colectiviștii din Caraula 
au strîns recolta de pe întreaga 
suprafață cultivată cu porumb 
(peste 900 de ha), la fel cei din 
Urzicuța, iar la Cioroiaș, Gali- 
ciuîca, Rudari și altele lucră
rile sînt avansate. In raion fi-a 
cules porumbul de pe 8000 de 
hectare. Viteza de recoltare in 
ultimele zile s-a mărit. Este cu 
200 de hectare mai mare decit 
cea din 9 și 10 septembrie, de 
pildă. La bazele de recepție se 
transportă necontenit. Numai 
la baza din Boureni s-au trans
portat peste 1100 tone de po
rumb. Colectiviștii din raionul 
Băilești au hotărit să achite 
mai întîi obligațiile către 6tat. 
Ei transportă la baze porum
bul direct din lan. Este un lu
cru bun. Aceasta înseamnă și 
economii de muncă, fiindcă se 
suprimă operații întregi de în
cărcat și descărcat care, în
sumate, ar însemna un număr 
imens de ore de muncă con
sumate.

Apreciind felul in care se 
desfășoară recoltatul porum
bului în raionul Băilești, tova
rășul inginer Ion Săkieanu, 
vicepreședintele consiliului a- 
gricol raional, arăta că ritmul 
de desfășurare a lucrărilor nu 
este totuși pe măsura posibi
lităților. Viteza de lucru este 
încă mică. Există o mare ne- 
concordanță între capacitatea 
de recoltare a gospodăriilor și 
capacitatea lor de transport. In 
multe gospodării colective can
titatea recoltată pe zi 6e limi
tează numai la cantitatea ce 
poate fi transportată. Iată, de 
pildă, cazul G.A.C. din Afu
mați. Colectiviștii de aici au 
de recoltat 510 hectare cu po
rumb, dar au cules numai 160. 
Cum se desfășoară munca? 
Noaptea, pînă la răsăritul soa
relui, se taie și se transportă 
cocenii de ne suprafața recol
tată. Apoi, pe echipe, Începe 
culesul porumbului. în jurul 
orei 11—12 toate cele 80 de 
care sînt pline și se îndreaptă 
spre baza de recepție de la 
Boureni, de unde se întorc 
abia seara. Deci, la ora 12,00, 
practic, la Afumați recoltatul 
porumbului încetează. Din a- 
ceastă cauză viteza de lucru 
e mică, sub 30 de hectare pe 
zi. Tovarășul Constantin Tu- 
dorică, șeful brigăzii nr. 2, 
printr-un calcul simplu arăta 
că dacă și aici s-ar organiza

intre țările noastre — a adă
ugat oaspetele — poporul 2^- 
ponez nu poate tr$i daci 1» 
dezvoltă comerț ut c> toate ță
rile dis lume, d*
sistemul lor agriș': -t* Tz'- 
gi deci relațiile ri
cu țara dv. Creți, de asemfMt. 
că și relcți*le r^tirale din
tre Japonia ,-i t-?r
dezvolta in viitor ți r~' da re
zultate frus^as*.

La rindul său, deputatul A- 
tcaya Y’iro. dm partea Parti
dului Socialist du» Japonia, a 
spus : Am c'-stata: că ln Ro
minia gospodăria agricolă co
lectivă ridică nivelul de trai al 
țăranilor. Personal, am xzut 
cd prin crearea oospodăriei r •- 
lective s-au obținut și se ebțt* 
rezultate frumoase. Voi £■■*•> ia 
mult forma gospodăriei agri
cole colective at‘t di* țara dr. 
cit și din alte țări. A’oi trebuie 
să fim prieteni și '• trăți® 
reciproc și în această privința 
vă mulțumim foarte mult pen
tru ceea ce am învățat in Ro
minia.

Deputatul Kanichi Tsujî. d'.n 
partea Partidului democrat-li
beral, a spus: Am ajuns la 
concluzia că în Rominia fie
care cetățean lucrează con
știent de răspunderea sa în 
societate. Deși șederea noastră 
in Rominia a fost scurtă, 
ne-am simțit foarte bine și am 
remafeat sentimentele de prie
tenie pe care le nutrește po
porul romîn față de poporul 
nostru. Sinț convins că și în 
Viitor putem depune eforturi 
comune pentru întărirea păcii 
în lumea întreagă.

zații U.T.M. Cu atit mai re
pede, cu cit toamna se apro
pie cu pași repezi și lucrările 
cer eforturi sporite. Tinerii au 
nevoie de îndrumare, de aju
torul organizației U.T.M.

Pe lotul Valea Cernei mai 
sînt multe de făcut: trebuie 
lărgită porțiunea „La pereți'* 
— care gîtuie transporturile — 
trebuie asigurat balast și nisip 
din albia Cernei, trebuie tur
nate fundații la poduri (în cu- 
rînd apele vor crește și aceste 
lucrări se execută mai greu).

Sint atitea de făcut și par
ticiparea tinerilor poate fi 
foarte prețioasă. Lucrările tre
buie astfel pregătite, îneît să 
se dea posibilitatea ca și aici 
să se organizeze mai bine lu
crul. să se recupereze cit mai 
mult din timpul pierdut, ast
fel ca și lotul de pe Cerna să 
se ridice — în privința reali
zărilor — la nivelul importan
tei pe care o reprezintă îr. e- 
conomia regiunii și a țârii.

pătule temporare improvizate 
fie Ia cîmp, fie la secLui G.A.C.; 
care este aproape de tarlalele 
de porumb, viteza de recoltare 
ar fi de cel puțin două orî nu; 
mare. Terenul ar fi mai reped* 
eliberat, iar pregătirile pentru 
însămînțâri s-ar putea face în 
condiții bune. Dar așa. pini 
acum, au fost arate numai 30 
de hectare în miriștea de po
rumb.

La încetinirea ritmului de 
recoltare contribuie și modul 
cum este organizată munca la 
bazele de recepție. La baza de 
recepție din Boureni, de pilda, 
sînt repartizate să aducă po
rumbul 8 gospodării colective. 
Cu mici excepții, dimmeața 
pînă la orele 12 vin foarte pu
ține gospodării la bază. După 
această oră vin însă aproape 
toate. Se string aici sir.e de 
care, zeci de mașini. Descărca
tul merge greu. Mijloacele ce 
transport sint imobilizate cite
4— 5 și uneori cite 6 ore în șir. 
Timpul de imobilizare al mij
loacelor de transport ar L re
dus dacă predările s-ar face 
eșalonat de către gospodar'.:, 
pe toată durata zilei. Cea mai 
mare parte din spațiul de de
pozitare al bazei s-a ocupat- 
Au mai rămas doar 2 sau 3 pă
ta Ie libere, deci un spațiu 
foarte restrins care îngreunea
ză și mai mult descărcarea. 
Spațiile noi sc creează încet.
5- ar putea elibera o parte din 
spațiile acum ocupate cu po
rumb dacă acesta ar fi curățat 
Si trimis la silozuri. Batoza pen. 
tru porumb este planificată 
însă a fi adusă aici de abia 
peste o săptămînă. De ce așa 
tîrziu și de ce numai una? La 
fel se prezintă situația și la 
bazele'de recepție de la Afu
mați și Băilești. Conducerea 
centrului regional de recepție 
trebuie să ia urgente măsuri 
pentru îmbunătățirea activită
ții la bazeie'-de recepție.

Acum, ciad recoltatul po
rumbului este în toi, organiza
țiile U.T.M. trebuie să mobili
zeze pe toți tinerii la efectua
rea acestor lucrări. Sînt încă 
unele gospodării colective unde 
participarea tinerilor la mun
că este slabă (la Afumați, Cor
nu și Orodel). Șî nu întimplâ- 
tor aici s-a recoltat doar a 
șaptea parte din suprafața cul
tivată cu porumb.

în raionul Băilești ritmul de 
recoltare poate fi intensificat 
Pentru aceasta toate forțele 
gospodăriilor colective să fie 
deplasate acum ia cîmp, iar 
mijloacele de transport să fie 
folosite cu chibzuință.

DE PESTE HOTARE
Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.

Ședință Comitetului General
Cuvintarea reprezentantului permanent al R.P. Romine
NEW YORK — Ln după-a- 

miaza de IS •«pternhrie. Corr:- 
tttdl Gener?’ a trecut la re- 
r.-.ri;area problemelor spre 
ctetiiUri în diferitele comitete 
ale Adunării Generale O.N.U.

După cum s-a mai anunțat, 
îs cadrul discuțiilor din Co
mite: a luat cuvîntul și re- 
nnaiE^laniul permanent al 
R P. Romine la O.N.U. MI
HAIL HAȘEGANU, președin
te s’ Comitetului Politic Spe
cial

In legătură cu recomandarea 
ca rte ordinea de zi 6ă fie in
clusă problema situației din 
Rhodesia de sud. M. Hașeganu 
a spus : ..Considerăm necesar 
ca Droblemei Rhodesiei de sud 
să i se acorde o atenție spo
rită in acest an. depunin- 
du-se toate eforturile pentru a 
veni în sprijinul populației a- 
fricane din acest teritoriu, în 
interesul păcii și liniștei în A-

Ședința plenară din IU septembrie
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

In cadrul dezbaterilor generale 
ale Adunării Generale a O.N.U. 
din ziua de 19 septembrie, a 
luat cuvîntul ministrul afaceri
lor externe al Braziliei, Joao 
Augusto de Arauja Castro. El 
a subliniat în discursul său că 
problema dezarmării se numă
ră alături de problema dezvol
tării economice și decoloniză
rii, printre cele mai importante 
ale contemporaneității. In legă
tură cu aceasta, vorbitorul a 
exprimat sprijinul acordat de 
țara sa Tratatului de la Mosco
va cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor nuclea
re, ccrînd în același timp adop
tarea unor masuri concrete 
pentru lărgirea acestui acord

Cuvintarea lui A.A.Gromiko
în cuvintarea sa. șeful dele

gației Uniunii Sovietice a pre
zentat propunerea de a se con. 
voca în primul trimestru sau 
în primul semestru al anului 
196-1 o conferință a statelor 
care fac parte din Comitetul 
celor 18 pentru dezarmare, cu 
participarea conducătorilor Ia 
cel mai înalt nivel. După pă
rerea Guvernului sovietic — a 

— U această 
T7*bui r?

cui# *11: wfrkme dcxxnaâr .l 
>.rxra> r. UUW. lH H unei» 
bAbmI «mft&nntf tlâfem oft- 

i internatio
nal* Gr «7R ji - s-a de-
c’.r.aî M* găzduiască in 
î. taU Vwurii Sovietice — 

î î . 5-. •. ue sefu guvernelor si 
-.ârikJ-r membre ale 

i oentru ținerea a- 
c. ? *> cjc«.ferinu

Totodată, guvernul sovietic 
— a 'nai departe vorbi
torii — s-a declarat gata să 

ti un n-măr limitat 
ce raeter: e mtercoctinentale, 
amiranhetâ <: antiaeriene sâ 
răsună la disoanVa UJLS.S. 
ș. S.U-A- ne propriul lor teri
toriu, r.u numai pînă la sfirși- 
tul eelri ae-a doua etape, ci și 
D.nJ la încheierea întregului 
proces al dezai marii generale 
s. totale. Seiui delegației so- 
viet:!ce a declarat că prezen- 
tir.d aceasta propunere. Uniu
nea Sonencă vine in tatimpi- 
narea dorinței puterilor occi
dentale ia speranța că aceasta 
va oferi o ieșire din actualul 
impas in care au intrat trata- 
tn.'ele de la Geneva cj privire 
1* dezarma re

ia cuvintarea sa. A- A. Gro- 
rr.Lico a sublmiat că trebuie să 
se ;a de :>e măsuri pen
tru di eir.t imputarea cursei 
înarmărilor in scatiul cosm.c. 
Gu\*emul so\neuz — a arătat 
el — ctxtsineră necesar să se 
cadă de «cord cu S-U-A- cu 
cr.vire la interzicerea plasării 
pe orbită a unor dispozirive cu 
arma nucleară pe bord.

Mir.iătrul afacerilor externe 
a’. 17 R a arătat că actuala 
s^*une a Adunării Generale a 
O.N.U. își începe lucrările în- 
tr-o atmosferă mai favorabilă 
decit multe din sesiunile ei 
anterioare și aceasta datorită 
lxhid-ăr:i cv.rel d.n regiunea 
Mării Caraibilor și Încheierea 
Tratatului privitor 1a interzi
cerea experiențelor cu arma 
nucleară In atmosferă, spațiul 
cosmic șî aub apâ.

Subliniînd r.cccs.Lstcs r- 
mârii in relațiile internal*.- 
na’.e a principiu.ui coexistențe; 
pașnice a falelor cu sisteme 
sociale diferi:-.. ministrul de 
externe al U R SGS. a declarat 
că pentru țănle tocialiste, 
orientarea spre cuceriri, spre 
răspîndirea concepțiilor lor 
prin forță, prin război, ar fi 
prin însăși orindulrea lor so
cială, tot atî: de nefirească ca 
și pentru muncitori că dorexs- 
că distrugerea a tot ceea ce a 
fost creat prin munca '.or sau 
pentru un țăran să dorească 
pierderea recoltei. Arătind că 
reprezentanții țarilor socialiste 
nu vor accepta un compromis 
ideologic, vorbitorul a subli
niat că lupta dintre cele doua 
concepții despre lume trebuie 
să fie dusă nu cu diviziile de 
soldați, ci cu legiuni de cărți, 
nu cu bombe nucleare, ci prin 
capacitatea de a produce mai 
mult și de a repartiza mai 
echitabil oamenilor bunurile 
materiale. Poporul sovietic — 
a spus A. A. Gromîko — res
pinge categoric ca fiind con
trară științei teza despre ine
vitabilitatea unui nou război.

fricJL și fe
Su . xi ci delira rom^â 
se cu eor«*~
pentru liri.Sâ* .ea
definitiva a r.^..:e.3z-7 vz'.z- 
niaiiste, reprezenta-.*... R. P. 
romine a declarat o» --i
propunerea za 
mă să răxnînă De ~ -
zi a sesiuniL

Pronuntindu— r-auîru ir. 
scrierea pe ordiz-52 de- & « ac
tualei sesiuni a pmb>.-x- z*-- 
stabilirii drepturilor lețitim* 
ale R- P Chineze la ONU. «i 
pentru discutarea aceste; ><•> 
bleme in plenara Adur.ăz-, Ge
nerale. reprezentanți« R_ P 
Romine a declarat : . Fațtt'j? «câ 
una din marile puteri fasda- 
toare ale O-N.U-. rrftatMrl a 
Consiliului de Securitate, este 
împiedicată în mod ahuriv ce 
a-și ocupa locul ce i se <7Trae 
în aceas tă rganiza b*. aduce 
grave prejudicii prestai *;

de interzicere a cxoener.feio» 
nucleare. M.'-fstrul a
invitat subcom;--' zi pm’rj 
tei zice rea experiențelor nrr.'»- 
are al Comitetului celor Io 
te pentru dezarmare să 
pă nemtîrziat posi
bilităților dr* a :
tat la un acord c- privire ia 
interzic zrea totala a 
fclor nucleare. Araujs Centro a 
anunțat, de irazi-
lia. Bolivia. Chile. ?i
Mexicul hi ’ O;
turile pr-tru a «- ■> 
acord unarm ^~,re pungii 
dcnuclearizarca Americfi LttL* 
ne. în încheierea
sale Arauja Castro s-a pro-mr.- 
jat pentru sporirea r.urr.ărulul

Guvernul sovîrric »• Mre» 
sează tuturor . -i 
mindu-!p să șj-rdl 4» ••
cord cu ori vi re la o colabo
rare mai s tLnsă. inclusiv cu 
privire la lărgirea relațiilor ®- 
ccnomice și ocmerciaie-

Aboroind problema întăririi 
securității in Europa, minusnd, 
de externe al UJLS.S. a »tn* 
atenția asupra pericolului p» 
ia re îl reprezintă fa p voi că 
r. fost ir.chciat Tratatul de 
pace Ge,rr.um=. Uniunea 
SovietK^. * sublimat în per
manenta câ fctr necesar ca 
Republica Federală Germană 
ca și Republica Democrată 
Germană si Berlinul occiden
tal, după transformarea lui 
Intr-un oraș liber, să participe 
activ la viata internațională, 
să-și aducă contribuția la dez
voltarea colaborării interna
ționale și la întărirea păcii. 
Guvernul sovietic, a arătat el, 
s-a pronunțat și se pronunță 
împotriva actualei politici mi
litariste si revanșarde a Ger
maniei occidentale.

Iq continuarea cuvîntării 
sale. A. A- Gromîko a arătat 
ca guvernul sovietic consideră 
că posibilitățile mai favorabile 
ivite ca rezultat al încheierii 
Tratatului <ie la Moscova, să 
fie folosite pe deplin pentru 
s c lut ionarea altor probleme 
internaționale urgente, cum 
sint încheierea unui pact <2e 
neagresiune între statele mem
bre ale organizației Tratatului 
de la Varșovia și statele mem
bre ale blocului nord-atlantic, 
măsuri pentru preîntîmpina- 
rca unui atac prin surprindere 
îi pentru reducerea trupelor 
străine din R.F.G. și R.D.G., 
pentru reducerea bugetelor 
militare, crearea de zone de- 
nudearizate în diferite regiuni 
ale lumii. A. A. Gromîko a ci
tat printre măsurile pentru 
micșorarea primejdiei dezlăn
țuirii unui război atomic, în
cheierea unui acord interna
tional corespunzător cu privire 
la oprirea răspindirii armei 
nucleare.

A. A. Gromîko a consacrat 
o parte a cuvîntării sale pro
blemei lichidării colonialismu
lui care așa cum a arătat el, 
trebuie să ocupe unul din 
jocuri?? centrale in activitatea 
actualei sesicni a Adunării 
Generale.

Referindu-se la problema 
îmbunătățirii activității O.N.U, 
A. A. Gromîko a subliniat că 
această problemă trebuie să-și 
găsească mai devreme sau 
mai tîrziu rezolvarea. Minis
trul de externe al U.R.S.S. a 
arătat în continuare că Uniu
nea Sovietică în prezent, ca șl 
în trecut, consideră necesar să 
f e restabilite neintîrziat drep
turile R- P. Chineze la O.N.U. 
și să Le îndepărta: din O.N.U. 
reprezentantul clicii ciankai- 
ș<tc. Guvernul R.P. Chineze șl 
numai el reprezintă China pe 
arena internațională și numai 
guvernul R.P. Chineze poate 
lua cuvintul la O.N.U. în nu
mele Chinei. Referindu-se !a 
dreptul inalienabil al R. P. 
Chineze asupra Ta iranului, 
A. A. Gromîko as pus : Toți 
își dau seama că va sosi ziua 
cind dreptatea și legea vor 
triumfa fără doar și poate și 
Taivanul va fi realipit la Re
publica Populară Chineză.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : statele membre ale 
ONU. pot fi convinse că și 
pe viitor UJLS.S. își va pune 
întreaga sa influență ca mare 
putere, întregul său prestigiu 
international în slujba cauzei 
păcii între popoare. 

e'ca-isltd NafraaBor Wte 
E*te bsm! m a» wcaft «alt 
•coîrt flrgautău

<£cT cmamua u £4 Mr*- 
tervfe ta castra «e cwrdo- 
±ar» a ținr»rlLar safran ibr 
hi rcskstrti xwvn-
iar s orwrtpdlflr Cartel 
OX U -

M Drorvnțat
tftSMțvrca irserzer:’. zx :

.a r ~>bh?me» Cv?-* sub- 
d 4 s . -^7 ui R P Ro- 

roîne = sprijinit întotdeauna 
es ---in La do norul Ui coreean 
riantrt: ur țSisrea tării pe crile 
nașnică. fără vreo inter»ftS’/.e 
d;n afară. In ceea ce privește 
zroblema invitării unui obser
vator al Vietnamului de sud 
la dezbaterile Adunării Genc- 
r=:e O.N.U.. M- Hașeganu a 
declarat << -ziu există nici o 
bază pentru o asemenea invi
tație".

de membri nepermanenți al 
Consiliului de Securitate.

Apoi a luat cuvîntul primul 
ministru al Canadei. Lester 
Pearson, care a constatat în 
discursul său existența unei 
Îmbunătățiri a situației interna
ționale, subliniind că această 
ameliorare trebuie continuată 
?rin măsuri concrete. El a su
gerat eventuala extindere a se- 
; anilor ordinare ale Consiliului 

-Securitate pentru ca acest 
organism să sc poată ocupa pe 
întreaga durată a anului de 
problemele politice importante.

A luat apoi cuvîntul A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice.

R. P. Polonă: Un grup de studenți ai Politehnicii din Gdansk în timpul practicii pe șantie
rul naval „Comuna din Paris'*.
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MOSCOVA.— I^a 19 septem

brie exemplarul sovietic al 
Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă a fost 
semnat de ambasadorul Etio
piei in U.R.S.S. și de repre
zentantul guvernului Repu
blicii Dominicane. Prin aceste 
două semnături numărul ță
rilor care au semnat Ia Mos
cova Tratatul, a ajuns Ia 80.

WASHINGTON — La 18 
septembrie, un reprezentant al 
guvernului Tanganicăi a sem
nat la Washington Tratatul de 
la Moscova privitor la interzi
cerea experiențelor nucleare 
în atmosferă. Li spațiul cosmic 
și sub apă.

LAGOS — Parlamentul Ni
geriei a adoptat noua consti
tuție a tării. Această constitu
ție prevede că de la 1 octom
brie Nigeria încetează de a 
mai fi un dominion englez și 
devine republică. In funcția de 
președințe al Republicii Fede
rale Nigeria a fost desemnat 
Nnamdi Azikiwe, care a fost 
pină in prezent guvernator 
general al țării.

Din cei 312 membri ai par
lamentului, în favoarea ttoii 
constituții au votat 235 de dc- 
putați, ceilalți abținînda-se de 
la vo‘..

Cuvintarea 
președintelui Finlandei

HELSINKI — în cuvintarea 
sa rostită Ia 18 septembrie în 
parlament, președintele Fin
landei. Urho Kekkonen, a ce
rut parlamentului să formeze 
un guvern de coaliție alcătuit 
din reDrezentanții tuturor par
tidelor.

„In momentul de față, a de
clarat Dreședintele. este impo
sibil sau extrem de greu să fie 
creat un guvern stabil, spri
jinit de majoritatea parlamen
tară. De aceea recomand să
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CONFERINȚA 
UNIUNII 

INTERPARLAMENTARE
BELGRAD. La cea de-a 52-a 

conferința a Uniunii interpar
lamentare au avut loc discuții 
In legătură cu raportul și pro
iectul de r**Tr*luție in proble
ma salvgardării păcii. Luind 
OK'intul in cadrul acestor dis
cuții. acad. Mihail Rs>=. con- 
duriteru! delegației romine. a 
subliniat rolul care trebuie să 
revină Organizației Națiunilor 
Unite în opera d® menținere 
și cr-EAuIidare a păcii.

Keferindu-se la crearea no
nelor denuclearîzate ca nn 
prim pas spre soluționarea 
problemei dezarmării, acad. 
M. Ral ea a spus : ,.R. P. Ro- 
miuă acordă o atenție deose
bită înțelegerilor pe plan re
gional. inclusiv acordurilor cu 
privire la crearea de zone de- 
nudearizate în Europa. Africa 
sau în alte părți ale lumii, 
considerînd că realizarea unor 
asemenea măsuri ar constitui o 
contribuție substanțială la 
cauza dezarmării". în acest 
sens, vorbitorul a amintit de 
propunerea guvernului romîn 
cu privirft Ia transformarea 
regiunii Balcanilor într-o zonă 
a păcii, liberă de arma nu
cleară. In încheiere reprezen
tantul R. P. Romîne a subli
niat că este de datoria Uniu
nii interparlamentare, a tutu
ror grupărilor parlamentare 
naționale să acționeze pentru 
ca toate guvernele să colabo
reze, în cadrul O.N.U. ca și în 
afara acestei Organizații pen
tru a promova statornicirea u- 
nei păci durabile în lume.

fie creat un guvern de coaliție 
din toate partidele, aceasta fi
ind. după părerea mea, unica 
soluție”.

ROMA. — Joi, în ultima zi a 
grevei generale de 72 ore a con- 
struciorilor din întreaga Italie, au 
avut Ioc în toata fara numeroase 
mitinguri și demonstrații de masă 
ale greviștilor, al căror număr 
depășește 1 milion de persoane. La 

•Roma a avut loc un miting al 
constructorilor In cadrul căruia a 
fost afirmată din nou hotărîrea 
fermă a oamenilor muncii de a con
tinua lupta pînă ce proprietarii so
cietăților de construcții vor sa
tisface revendicârife fundamentale 
ale oamenilor muncii : îmbunătăți
rea situa|iei lor materiale și res
pectarea drepturilor sindicatelor 
în întreprinderi.

PARIS. La 18 septembrie, 
anunță agenția France Presse, 
Comisia de experți franco-bri- 
tanică însărcinată cu studierea 
proiectelor în legătură cu 
construcția unui tunel între 
Franța și Marea Britanie prin 
Canalul Minecii, s-a pronun
țat în favoarea proiectului 
unui tunel feroviar, conside- 
rînd că această lucrare este 
avantajoasă atit din punct de 
vedere tehnic, cit și economic. 
Comisia s-a pronunțat pentru 
un tunel săpat în fundul mării 
și nu pentru un tunel scufun
dat în apă. Potrivit agenției 
citate, tunelul va avea o lun
gime de 57 km, din care 37 
sub mare și va avea racordări 
la Sangatte (Franța) și la 
Westenhangen (Anglia), iar 
durata construirii sale nu va 
depăși mai mult de 6 ani. In
vestițiile de construcție, care 
nu însumează și cheltuielile 
anexe, vor fi de aproximativ 
2 miliarde franci.

După alegerile din Iran

TEHERAN. — Rezultatele preli
minare ale alegerilor pentru cele 
două camere ale Parlamentului 
Iranului, care au avut loc la 17 
septembrie, arată că Partidul pro-

ANKARA 19 (Agerpres). — 
In cadrul Tirgului Internațio
nal care s-a deschis la Iz
mir (Turcia), pavilionul R. P- 
Romine se bucură de succes, 
fiind vizitat de numeroși oa
meni de afaceri din Turcia, 
precum St din alte țări.

In presa turcă au apărut ar
ticole si reportaje care subli
niază dezvoltarea economiei 
R. P. Romine. Ziarul „Fuar", 
prezentind diferite aspecte ale 
pavilionului se referă în spe
cial la ..dezvoltarea în R. P- 
Romînă. a unei moderne indu
strii a construcțiilor de ma- 
șini” și la relațiile comerciale 
romîno-turce. Ziarul „Ticaret* 
publică un articol despre in
dustria constructoare de ma
șini din R. P- Romină, iar zia
rul „Ege Ekspres” publică un 
articol despre dezvoltarea in^ 
dustriei chimice din țara noa
stră. Ziarul „Yeni Ekonomi'’ a 
publicat un articol intitulat 
„Noutăți economice rominești’* 
în care se referă la stadiul ?i 
perspectivele schimburilor co
merciale dintre R. p. Romină 
și Turcia.

In cartea de aur a pavilio
nului un mare număr de vizi
tatori au apreciat elogios cali
tatea și prezentarea exponate
lor romîneștî, exprimîndu-și

S. U. A.: Cereri de lărgire 
a comerțului 

cu țările socialiste
WASHINGTON — La 18 

septembrie la Washington s-CtU 
încheiat lucrările conferinței 
inițiate de Casa Alba, consa
crată problemelor dezvoltării 
comerțului exterior al State
lor Unite. La conferință au 
participat președintele Ken
nedy. membri ai guvernului 
S.U.A.. precum îi un număr de 
aproximativ 400 de oameni de 
afaceri americani. La propu
nerea reprezentanților cercuri
lor industriale, conferința a a- 
doptat o recomandare în care 
se arată că „datorită situației 
internaționale schimbate”, con
ferința recomandă ca guvernul 
american „să studieze în ce 

guvarnamental „Uniune* .Națio
nală" a obținut majoritatea abso
lută atit în Senat cit fi în Med- 
jilis. Din cei 60 de membri ai Se
natului, numai 30 au lost desem
nați prin alegeri, ceilalți 30 urmînd 
a fi numip de Șah.

WASHINGTON. — După cum 
relatează ziarul „Christian Science 
Monitor", oamenii de știință de Ia 
Institutul tehnologic din California 
au ajuns la concluzia că pe pla
neta Marie există suficientă apă 
pentru a face posibilă viata unor 
organisme primitive.

în urma unor observații, efec
tuate cu ajutorul unui telescop de 
100 de foii, ei au descoperit în 
speclrograma discului marțian fîșii 
de vapori de apă.

NEW YORK — Puterile oc
cidentale depun în ultima vre
me eforturi susținute pentru a 
determina O.N.U. să mențină 
forțele sale în Congo. Agenția 
Reuter relatează că Statele 
Unite. Marca Britanie și Bel
gia examinează în prezent un 
plan care prevede acoperirea 
de către aceste țări a cheltu
ielilor provenite din menține
rea în Congo a unor forte ar
mate ale O.N.U. cu un efectiv 
de 2 000 sau 3 000 de oameni, 
cel puțin în primele șase luni 
ale anului viitor.

Sg știe că puterile occiden
tale sînt interesate în menți
nerea forțelor O.N.U. în Con
go. în spatele și prin interme
diul cărora ele și-au promovat 
adesea propriile lor interese.

LONDRA. — Doi exploratori 
englezi, care turnau un film docu
mentar în apele Oceanului Indian 
pe coasta de sud a Ceylonului, 
au descoperit un vapor vechi de 
peste 250 de ani, încărcat cu mo
nezi de argint care s-au păstrat 
intacte pînă în ziua de azi.

JOHANNESBURG. — Autorită
țile rasiste din Republica Sud-Afri* 
cană au întreprins, în ultimele 
zile, noi măsuri cu caracter segre- 
gaționist. După cum subliniază 
ziarul „Cape Timerf*, autoritățile 
din orașul Capetown au dat o de

totodată dorința de intensifi
care a relațiilor economice 
culturale dintre cele două țări.

W

HAGA. — Cu ocazia pre
zenței în Olanda a baritonului 
Dan Iordăchescu, cîștigător al 
Marelui premiu al celui de-al 
X-lea Festival muzical in
ternațional de la Hertogen- 
bosch, Aurel Gheorghe, însăr
cinat cu afaceri a. i. al R. P. 
Romine la Ha ga, a oferit un 
cocteil în saloanele legației.

PARIS. — Ministrul R. P. 
Romîne Ia Paris, Victor Dimi- 
trlu, a oferit recent o masă în 
onoarea poetului Tudor Ar- 
ghezl. La masă au participat 
Jacques Joujard, secretar ge
neral al Ministerului de Stat 
pentru Afacerile Culturale; 
Jacques Chabannas, președin
tele societății oamenilor de 
litere ; scriitorii Louis Aragon 
și Elsa Triolet, Luc Andre 
Marcel și editorul Pierre Se- 
ghers.

măsură Statele Unite vor pu
tea lărai schimburile lor co
merciale cu țările socialiste".

Luind cuvintul în cadrul 
unei conferințe de presă ținută 
după terminarea lucrărilor 
conferinței, ministrul comerțu
lui S-U-A., Luther Hodges, a 
subliniat că este deosebit de 
semnificativ faptul că „cercu
rile americane de afaceri au 
spus in prezent ceea ce nu au 
spus în urma cu un an, și a- 
fiume că este cazul să fie re
examinată politica comerciali 
față de țările socialiste”. Hod
ges a declarat că guvernul are 
o atitudine „extrem de seri
oasă” față de această propu
nere, arătind că în condițiile 
actualei situații internaționale 

o asemenea reexaminare este 
necesară si guvernul va trebui 
să o facă”. Fără să anticipeze 
asupra atitudinii pe care gu
vernul american ar put ca-o ti
vea în această problemă, mi
nistrul comerțului S.U.A. a 
fost de părere, potrivit agen
ției France Press, că reco
mandarea conferinței cu pri
vire la lărgirea exporturilor in 
țările socialiste va avea o 
oarecare greutate asupra ho- 
tărîrilor S.U.A. Li același 
timp însă, Hodges a subliniat 
că nici narticipanțîi la confe
rință, nici guvernul, nu au în 
vedere a relaxare a interdic
ției pentru exportul „mărfu
rilor strategice".

Locțiitorul liderului majori
tății din Senâtul american, 
Hubert Humphrey, s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru 

o revizuire îndrăzneață” a 
politicii comerciale a S.U.A. 
față da țările socialiste.

Agenția Associated Press, 
subliniind că nici unul dm a- 
liatii occidentali nu au impus 
restricții atit de rigide ca Sta
tele Unite asupra comerțului 
cu țările socialiste, arată cd 
„în rîndurile multor oameni de 
afaceri americani se manifestă 
îngrijorare față de faptul că 
sint excluși de pe aceste piețe 
potențiale”.

cizie reacționară potrivit căreia 
locuitorii de culoare nu au dreptul 
tă folosească mijloacele de trans
pari destinate albilor. In mașinile 
conduse de șoferi albi pot să cir
cule numai albii,

SAIGON. — Agenția dc presă 
„Eliberarea" a dat publicității 
un comunicat al plenarei Co
mitetului Central al Frontului 
National de Eliberare din Viet
namul de sud, cu privire la si
tuația actuală din Vietnamul 
de sud.

După ce reamintește eveni
mentele care au avut Ioc în ul
tima vreme în Vietnamul de 
sud, în comunicat se subliniază 
că singura cale justă ce tre
buie urmată pentru rezolvarea 
problemelor pe care le ridică 
situația din această țară este 
îndeplinirea propunerilor Fron
tului National de Eliberare. 
Frontul Național de Eliberare 
cere concentrarea tuturor efor
turilor partidelor politice în di
recția încetării conflictelor or- 
mate și restabilirii păcii, avîn- 
du-.se în vedere că situația din 
această tară trebuie rezolvată 
de către vietnamezi înșiși, tor- 
mînd un guvern de coaliție na
țională, democratic, pașnic, și 
neutru.

„Isprava" rîndunelelor

NEW YORK. — întregul trafic 
la aeroportul Idlewild, din New 
York, a fost blocat recent din 
cauza unor stoluri de rmdunele 
călătoare. Diferitele piste de ate
rizare pe care rindunelele se așe
zaseră în număr imens au trebuit 
închise »n mai multe rinduri timp 
de jumătăți pînă la trei sferturi de 
oră, pentru a evita accidente la 
aterizare.

Rindunelele vizitaseră aeropor
tul în cursul anului trecut, fiind 
atrase de pomii fructiferi din veci
nătate. Deși pomii au fost tăiafi, 
rindunelele, dind dovadă de me
morie bună, s-au întors în același 
loc.
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