
Proletari din toate țările, uniți văl

■ a zfîrșitul primului 
semestru, situația 
consumului de me
tal la Uzina „In
dependența" din 
Sibiu, indica o de- 
depășire serioasă

fața de normele date prin 
planul tehnic de stat. Dacă la 
secția turnătorie, prin efortu
rile depuse de colectivul de 
aici, procentul de rebuturi a 
fost redus continuu, ajungînd 
la finele trimestrului II sub li
mita admisă de 4 la sută, Ia la
minate consumul a crescut lună 
de lună, mai ales la table și 
profile, bare trase, țevi pentru 
instalații și bandă laminată la 

i rece. Evident .această stare de 
lucruri — chiar dacă in parte 
nu depindea de întreprindere 
— a dus la adoptarea unor 

1 măsuri deosebite, care — în 
I* funcție de specificul producției 

— au rolul de a micșora la 
maximum consumul de metaL 

I Printre măsurile pe care condu
cerea uzinei, îndrumată de co
mitetul de partid, le-a pus în 
aplicare, se numără: uzinarea 
pieselor pe mașini ce necesită 
minimum de material pentru 
prindere, în cazul cînd se exe
cută o singură piesă ; evitarea 
debitării materialului în bucăți 
la limita dimensională a pie
sei (in acest caz un lot restrins 
de piese se confecționează di
rect din bară, printr-o singură 
prindere în universal) i schim- 
barea tehnologiei la unele pie
se care prin profilul lor duc la 
risipă de metal prin așchiere 
(se preconizează mai ales pre
lucrarea la cald) | confecționa
rea unor piese prin turnare sau 
sudare în locul așchierii din la
minate, care duce (de pildă la 
bucșa excentrică de Ia conca- 
sorul de 1 250 mm) la pierderi 
pînă la 60 la sută din material, 
etc. A fost elaborat de aseme
nea un plan special de măsuri 
în vederea înlocuirii unor ma
teriale scumpe, greu de procu
rat, cu alte materiale care au 
proprietăți chimice și fizico-
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mecanice asemănătoare. Pune
rea în aplicare a acestui plan 
a dus Ia economisirea — pină 
în prezent — a peste 25 tone 
de metal.

Venind în în timp in ar ea efor
turilor depuse de întreg colec
tivul de muncă al uzinei în di
recția reducerii consumului de 
laminate, posturile utemiste de 
control din secțiile , Mecanici 
III- și „Cazangerie ușoară- au 
întreprins zilele trecute — cu

M m* CM»

Ce propun posturile itiaisic le (Htrol 
de la Uzinele „liidepesleița- pexn

Reducerea
consumului
de laminate

«prijinul tncT cadre «ha condu
cerea acestor secții — un raid 
anchetă pe tema .Metalul poa
te fi și mai bine gospodănt'.

Atelierul de debitare. După 
cum este cunoacut, aici se ho
tărăște soarta economisirii unei 
cantități însemnate de lamina
te destinate prelucrării. De fe
lul cum este croită tabla, de
pinde atit procentul de deșeuri, 
cit și volumul de muncă depus 
la operațiile următoare.

— Caracteristic la noL spu
nea șeful atelierului Crisan 
Racu, este pro
ducția de serie 
mică sau de u- 
nicate. Pentru a 
folosi la maxi
mum suprafața 
tablei In aceste 
condiții, efec
tuăm un adevă
rat studiu asu-

le dim îs lucru. ta fcirtte de 
unite tables pe care o 

avan 1* <*j«pc^tie_ In acest fel 
an rexrjfr ea In tn=estrcî UT 
— piui la ÎS — să
ecoconits r-mn la execuția 
f anselor diferite peste 30 tone 
de tablă d-n otel ralrnat

Walther Schuller, responsa
bilul postului utemist de con
trol. a Întrebat pe șeful atelie
rului daci derogările — care 
*u dus la un consum exagerat 
de met&L prin adoptarea unor

di?n*ns:mf mal mari — pot t 
er^așe.

— în cea mai nare parte, da. 
î s-a răspzns- Dar pentru a- 
c-Tîa’.a. neee**r? :• colabo
rare .-trinsâ ixtre serviciul 
Je și atelier, precum
si Țy4a.^ea prezert^-
îc- aae «^4»: eî- proiectantul «e 
t7-xera-m:ix-a In stoc
o cablate, d-s«5s;une
St de lamir-»?- Chiar
Ci-7-1 c. avem, se insă
cA pizÂ ne vine proiectul si 
coenanda tX be fc’-s-
jJt U Dă aceea.
Jac o pmcsxr<ere. Meteetslul so- 
Ixitat fie poansonat ți păs
trat pînă ia soscrea d-;=^HL.eiila- 

| p*ntm a nu se crea 
stoc s-prarormativ, iocumen- 
tatxa tiebn_£ ae sosească in 
cei mai senrț ump pos^bii. cel 
Dctm o dală Ca lansarea planu- 
fen pe Tuna uraătoar^.

O remarci legata de folosi-1 
rea s^tervjJnlui in alte sco
puri a fost făcută de tinărul 
Qieorgbe — șeful unei
e:_pe de tresar Acesta a ară
tat ci. cu toate eforturile de- 
{zise de muncitoni pe care ii 
are In echjpî, de mv’ie ori sînt 
sevon si: traseze si sâ debiteze 
de cite 2—3 on aoelaș reper si 
aceasta cauza rebutării
pieselor, a dataniă faptului că 
acestea sini depozitate în aer 
liber, pe Ungă pereții halelor,

Inf ARTHUR IOAN 
In» SMON SOHO RS TEN 

rtspo^sabu cu producția 
Și calificarea 

fn U TJC*
Urina Jndependența"-Sibitt
(Continuare In pag. a JV-a)
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u •A

^Scinteia 
tinere tului

Muncitor
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Peste un milion
economii

BAIA MARE (de 
la corespondentul 
nostra).

Fiecare muncitor, 
tehnician ți inginer 
de la întreprinderea 
..1 Septembrie"* din 
Satn Mare este preo
cupat de aplicarea în 
producție a planului 
de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. La înce
pută] anului 1963 a- 
cest plan a cuprins 
82 de masuri. Pînă 
acum aproape 60 aa 
ți fost aplicate în 
procesul de produc
ție. Dintre acestea a- 
miniim cîteva al că
ror efect economic 
■contat s-a realizat. 
Este vorba de extin
derea formării pneu
matice a nnor repere 
de la mașinile de gă
tit ți încălzit emaila
te. Această nouă me
todă a înlocuit 
succes formarea
uuslă a pieselor ne
cesare celor doua 
produse. Ea a erect 
posibilitatea creșterii 
productivității muncii 
cu 45 la sută ți a 
obținerii unei econo
mii antecaîculate de 
48 500 lei. La montaj, 
nns din secțiile cele 
mai mari ale între
prinderii, va intra zi
lele acestea în func
ționa o bandă de 
montaj cu cărucioare 
pentru montarea ma-

cu 
ma-

*

linilor de gătit tip 
„Vesta". Această mă
sură a fost luată ea 
urmare a creșterii 
sarcinilor de plan la 
acest produs, Econo
miile anuale autecal- 
cnlate se ridică la 
suma de 174.821 lei. 
Intrînd în funcțiune 
această banda de 
montaj va înlocui 
complet efortul fizic 
■ cel puțin 11 mun
citori. Alte valoroase 
măsuri aplicate în 
producție. privesc 
lărgirea capacității de 
producție la atelierul 
șlefuit nichelaj, prin 
montarea unui număr 
mai mare de vane 
pentru nichelaj ți 
mașini de șlefuit, 
turnarea sub presiune 
a pieselor necesare 
mai multor produse 
ele. Toate acestea an 
adus întreprinderii 
„1 Septembrie", 
primele 9 luni 
anului, economii 
1.038.700 lei. La 
binetul tehnic al 
treprinderîi au și
■it ah® 73 noi propu
neri de masuri pen
tru alcătuirea planu
lui de măsuri tehni- 
co-organizatorice pe 
anul 1964, a căror 
eficiență economică 
antecalcnlată se ridi
că la peste 1.600.000 
lei.

în 
ale 
de 
ca- 
în- 
BO-

Unde terenul a fost eliberat de po
rumb, tractoarele au și intrat în 
brazdă. Pămîntul trebuie bine pregă
tit pentru însămînțările de toamnă. 
Este o lucrare pe care o fac cu grijă 
pentru calitate și acești doi tineri 
tractoriști din brigada l de la G.A.S. 

Builea, raionul Răcori.
Foto : AGERPRES
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Să respectăm timpul optim

la Palatul Republicii Populare Romîne, după luminarea de către to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a înaltei distincții acordate tovarășului 

Alexandru Drăghici

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine

DECRET
pentru conferirea titlului

al Muncii Socialiste din
de „
Republica

Populară Rormnă“
tovarășului Alexandru Drăghici

Pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite 
deosebite în făurirea șl consolidarea statului democrat popular, cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de la naștere, Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne decretează:

Art. unic. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Re
publica Populară Romînă" și medalia de aur „Secera îl Ciocanul’' tova
rășului Alexandru Drăghici.

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ

la toate lucrările agricole de toamnă

La ora la care transmit aceste rînduri timpul 
întins din jurul Dridului este încă sub vibrația 
grabei, a muncilor multe ți urgente care se fao 
aici. Chiar și drumuile înguste dintre lanuri pot 
fi acum invidiate de marile șosele. Se circulă 
mult. 0 jumătate de zi, din zori și pînă la amia
ză, am putut urmări, însoțindu-1 pe tînarul in
giner agronom al gospodăriei, doar o infimă parte 
din lucrările care se fac. „Ca să cuprind tot 
cimpul — spune inginerul •— îmi trebuie cîteva 
zile”.

Dar mai întîi aă facem cunoștință cu proble
mele pe care le-a pus toamna în viața colecti
viștilor din Dridu. Cifric lucrurile par aimple: 
1030 de ha cu porumb, 232 de ha cu floarea soa
relui, 200 de ha cu sfeclă do zahăr, 52 ha cu 
orez — toate trebuie recoltate. 
Campania de recoltare de toamnă 
însă, Ie-a cerut colectiviștilor 
eforturi serioase. Toamna mai 
alea, o lucrare agricolă este ur
mată ți zorită din spate de alta.
546 de ha cu porumb, 90 de ha 
cu sfeclă de zahăr, trebuie trep
tat recoltate, terenul eliberat 
pînă la 28 septembrie, dată la 
care toată suprafața ce urmează 
să fie însamînțată trebui# să fia 
pregătită. Sîntem în 26 septem
brie ți peste 2 zile vor putea 
intra tractoarele pe ultimul hec
tar din cele destinate însămînțărilor. Petru a- 
ceasta lucrează acum sutele de colectiviști. Zilnio 
16—17 echipe lucrează la recoltatul ultimelor 
hectare cu porumb, iar noaptea 8—10 echipe 
laie cocenii. în fiecare a doua zi, pe terenurile 
pe care cu o zi în urmă foșnea porumbul, dudu
ie tractoarele care ară.

Mergînd astăzi pe cîmp am văîut aceasta orga
nizare aplicată practic ața cum poți urmări des
fășurarea unei lupte, după ce a fost mai întîi 
chibzuită pe hărți și machete. Nu am mers decît 
cîteva ore cu tovarășul inginer Alexandru Ene, 
dar în acest timp inginerul a stat de vorbă cu 
zeci de oameni. A stat de vorbă, e puțin zis. Din 
cîteva cuvinte spuse în grahă se stabileau acțiuni 
exacte. In campanie există vn limbaj anume care 
concentrează noțiunile. Intr-un minut, într-o 
discuțio pe cîmp cu brigadierul Marin Dediu, s-a 
stabilit: procurarea unor prelate (zablaie) pentru 
depozitatei florii soarelui, legatul cocenilor eu 
papură, strînanl paparei din eleșteu, discuirea 
unor suprafețe care urmează ia fie însămînțate 
ți s-au mai stabilit ți alte operații, repede, huli
rile în amănunt.

Alte discuții, cu alți brigadieri.
Apoi a stat de vorbă cu tractoriștii care pun 

acum bazele recoltei viitoare de grîu. Pentru a-

ceasta este nevoie de al treilea discuit și tăvalu- 
git. Seceta excesivă a uscat terenul. Ies după 
arături bolovani miri. Aeesits nu înseamnă că 
nu există ac de cojocul lor. După plug rint agă
țate grape stelate. Dar nn numai atiL Timplariî 
ți fierarii lucrau azi dimineața de aor. S-a cerut 
chiar și ajutorai S.iLT.-ului. Ieri s-au tăiat 
cîțiva tnfanî ți din trnnehiarile lor se flC niște 
tăvalngi grei caro vor sparge bol ovinii Dopa 
tăvălugi vor intra P® teren di seminarele și pi
ni în tul va rimiae mărunții și drept ca masa.

Azi dimineața, am asistat la „ceremonialul” 
primei semănători care a intrat tn acțiune. Să 
semene secări. Tot astăzi eițiTa oameni lucrează 
al tratatul seminței do ara pentru că miine di
mineața vor începe însănințatal orzului. Tot azi 
linâiul inginer a mai foit să vadă cnm se recol
tează și cum se treieră «reni Do nenumărata ori 
ne-am întîinit pa drum ea aceleași camioane |i 
remorci, cn aceleași eărnțo eara transportau fără 
încetare porumbul, sfecla, floarea soarelui, ore
zul de pe cîmp la gospodărie sau direct Ia baza 
de recepție. Transportul ea atelajele este intr-un 
fel o acțiune a ti ne re tul ai pentru că majoritatea 
conductorilor de atelaje sînt tineri- Ei n-au an
gajat sâ facă față volumului mare de transporturi 
ce trehuie făcut în acesta «ilo-

Acum cind tranimiL m daco o Ompatâ : cum

aă fie facuți tăvălugii, cu lagăre de lemn sau de 
metal. Se fac schițe pe hartă, se discută aprins. 

Multe treburi sînt de făcut ți toate trebuie fă
cute bine.

MIHAI CARANFIL

Cocenii de

pe cîmp, direct 

la gropile de siloz
Experiența Droprie Ie-a dovedit colectiviști

lor din raionul Făurei, regiunea Galati, că 
asigurarea nutrețurilor murate, se poate face 
și prin însilozarea cocenilor rezultați de la po
rumbul pentru boabe, dacă aceștia sînt pre
para b după procedee științifice, care sînt des. 
tul de lesnicioase. De aceea, în acest an ei au 
început însilozarea cocenilor imediat ce pri
mele hectare de porumb au fost recoltate.

In toate gospodăriile agricole colective a- 
ceastâ acțiune este în tot Pînă în prezent au 
fost insilozate 450 de tone la Drogu. 550 de

tone la Visani. 1200 de tone la Cilneni, 
aproape 1 500 de tone la Jirlău etc. Totodată, 
aceste gospodării au însilozat si importante 
cantități de mazăre furajeră, stuf, porumb- 
siloz, diferite resturi vegetale.

Pentru îmbunătățirea calității nutritive și 
valorificarea completă a cocenilor, colecti
viștii au folosit saramură, frunze de sfeclă de 
zahăr si resturi din grădinile de legume, 
adăugind, conform recomandărilor^ doze de 
lactobacterin.

în această acțiune tinerii colectiviști parti
cipă cu un deosebit entuziasm. Acolo unde se 
cere un volum mai mare de muncă tinerii au 
fost prezenți, respectind întocmai indicațiile 
primite. Comitetele comunale U.T.M. au pri
mit un prețios ajutor din partea comitetului 
raional U.T.M., care a considerat necesară 
instruirea secretarilor organizațiilor U.T.M. 
din raion cu mult înainte de începerea însilo. 
zărit în urma adunărilor care au avut loc 
pe brigăzi, tinerii colectiviști au pornit la exe_ 
cutarea de noi gropi și curățirea șl văruirea 
celor vechi, Drin muncă patriotică. Apoi, după 
culesul știuleților de porumb, operație exe
cutată în cursul zilei, tinerii au participat în

CONSTANTIN ARAMBAȘA 
corespondent voluntar
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O nouă stațiune 
de mațini ți tractoare 

în regiunea Bacău
Tncepînd din «ceasti toamni, 

unitățile agricole socialiste din rr 
Ioanele Tg. Ocna si Moinejti sînt 
deservite de mecanizatorii unei 
noi stațiuni — S.M.T. Onești. În
zestrată cu peste 180 tractoare si 
mai mult de 500 de mașini agrico
le, S.M.T. Onești are de efectuat 
în această toamnă un volum ca 
lucrări de peste 43 000 hantri.

In prezent, în regiunea Bacău 
există 8 S.M.T. Parcul lor d« ma
șini și tractoare a crescut în acest 
an cu 475 tractoare, 817 semĂnă- 
torl, 290 cultivatoare, 300 combina 
de cereale, sute de sape rotative, 
tăvălugi și alte mașini

Din viața nouă a Văii Prahovei
Mal mult de jumătate din comu

nele ți satele din regiunea Ploiești 
au acum drumuri pietruite, drepte 
3i largi, cu case aspectuoase, con
struite In mare parte în anii pu
terii populare. în fiecare comună 
există școală de 8 ani, cămine cul
turale cu săli de cinemafoqtai și 
biblioteci.

Numai Jn ultimii trei ani s au

conatrult aproape 25 000 de case 
noi, mai multe complexe de deser
vire șl magazine universale, dis
pensare și case de naștere etc. In 
aceeași perioadă au lost electrifi
cate circa 130 de sate, astfel că 
acum există în regiune de peste 
14 ori mai multe sate electrificate 
declt în 1938.

(Agerpres)

Joi la amiază. Ia Palatul 
R. P. Romîne, a avut loc so
lemnitatea înmînării Diplomei 
de „Erou al Muncii Socialiste 
din R. P. Romînă" și a meda
liei de aur „Secera și Cioca
nul" tovarășului Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ho
rn in, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, minis
trul afacerilor interne, pentru 
activitatea îndelungată în miș
carea muncitorească și menite 
deosebite în făurirea și con
solidarea statului democrat 
popular, cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la naștere.

La solemnitate 
parte tovarășii 
Gheorghiu-Dej, Ion 
Maurer, Gheorghe
Petre Borilă, Nioolae Ceau- 
șesou. Chivu Stoica, Alexan
dru Birlădeanu, Dumitru Co 
liu, Leonte Răutu, 
Sălăjan, Șef an Voitec, 
Dalea, Gheorghe
Marin, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

După citirea decretului de 
decorare, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a luminat tovarășului 
Alexandru Drăghici Diploma 
de „Erou al Muncii Socialiste 
din R. P. Romînă" și medalia 
de aur „Secera și Ciocanul’1.

Tovarășul Gheorghe Gheor-

au luat 
Gheorghe 
Gheorghe 

Apostol,

Lean tin 
, Mihai 

Gaston 
C.C.

Se extinde rețeaua
(Continuare în pag. a IV-a)

PE PRIMELE

TREI TRIMESTREazi «1

(Agerpres)(Agerrrezl
Imagtnf de toamnă în Cișmlgla.

Foto

clinic Fundenj. 
cu 24 săli de clasă, labo- 
«ăll pentru demonstrații 
«ic. unda vor funcționa

Deschiderea anulai de invățămint 
la șcalile aedite-sanilare

Cela 24 școli nedico-samtare din 
țară li 25 secții anexa Încep na 
nou an a a lnvâțăaăBL Cursante 
lor vor fi urmata da pesta 13 OM 
de alevi. Acesta școli pregătesc 
asistenți medicali In 17 speciali
tăți, printre care pediatrie, radio
logie. fizioterapie, asistență socia
lă, farmacie, laborator etc.

Ncral an școlar Începe pentru 
elevii teniilor tehnica sanitare In 
condiții și mat buna oe învățătură. 
In Capitală a fost clădit, tn apro
piere da Spitalul 
un local 
ratcare. 
practice

ghiu-Dej a felicitat pe tovară
șul Alexandru Drăghici în nu
mele Biroului Politic al Co
mitetului Central al partidu
lui, în numele Consiliului de 
Stat șl al guvernului Republi
cii Populare Romîne, pentru 
înalta distincție acordată. Sub
liniind că aceasta este un 
semn al recunoașterii și apre
cierii de către partid a activi
tății pe care a desfășurat-o, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a urat tovarășului 
Alexandru Drăghici mulți ani 
de sănătate șl noi succese în 
înfăptuirea sarcinilor Încre
dințate de partid și de stat

In cuvin tul său de răspuns, 
tovarășul Alexandru Drăghici 
a mulfumit în mod deosebit 
conducerii partidului, Oonsi- 
liului de Stat și guvernului 
Republicii Populare Romîne 
pentru înalta distincție ce i-a 
fost acordată, pentru cuvin- 
tele calde spuse de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
„Ziua de azi — a spus vorbi
torul — constituie pentru 
mine un stimulent ca pe vii
tor să muncesc mai bine, ală
turi de ceilalți tovarăși, pen
tru desăvârșirea construirii 
socialismului în scumpa noas
tră patrie, pentru bunăstarea 
poporului nostru".

Tovarășul Alexandru Dră- 
ghici a fost apoi felicitat și 
îmbrățișat de conducătorii de 
partid și de stat, precum și de 
ceilalți tovarăși prezenți.

(Agerpres)

AU ÎNDEPLINIT PLANUL

Colectivele întreprinderilor 
industriale din regiunea Plo- 
ie|ti an îndeplinit pînă în 
seara zilei de 26 septembrie 
plannl producției globale ți 
marfă pe nouă luni ale ace
stui an. Ca urmare a moder
nizării unor utilaje, folosirii 
mai judicioase a suprafețelor 
de producție ți a capacității 
instalațiilor existente, pro
ducția industrială a regiunii 
a crescut în acest an cu H 
la inia față de aceeați peri
oadă a anului trecut. Crețteri 
mai mari s-au înregistrat în 
industria petrolieră ți con
structoare de mașini, ramuri 
de bază ale regiunii. Valoarea

producției globale realizată 
peste plan de la începutul a- 
nului se ridică Ia peste 160 
milioane lei. A fost intro
dusă in fabricație a gama 
variată de noi produse. Ca 
urmare a sporirii productivi
tății muncii ți a reducerii 
cheltuielilor de producție în
treprinderile industriale din 
regiune au realizat în opt 
luni economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
130 milioane lei, reprezen
tând aproape 90 Ia sută din 
angajamentul anual.



POP SIMION 
PietoB in CnbaLa biblioteca 

raională
La bibiioîeoa raională din Ur- 

ziceai, întilneșii zilnic un număr 
mare de tineri, linii vin aici fi Îm
prumută cărți, alții consultă dilerr 
te ziare, revizie, sau participă la 
diversele acțiuni ce ie orgaaizea-d 
aci. Biblioteca are un fond de 
28 000 de cărți si numărul lor creț- 
te mereu. Numai in ultimul tri
mestru, In bibliotecă au intrat pes
te 1 500 volume. Cei 1 121 de citi
tori care erau Înscriși ia bib'r-z-'-e- 
că plnd la 1 septembrie, au citii 
peste 15 300 cărți.
GHEORGHE GHEOKGHIl 

profesor

hi ridică necomenit 
cîlificareî profesională

în cadrul Uzinei da fire și fi
bre sintetice din barmeșli ridi
carea calificării nutncilortior 
constituie o preocupare de seama 
a ronJacerii uzuwi.

Dacă in curtul anului 196- 
cursurile de ridicare a calificării 
profesionale a participat u» nu
măr de aproximația 500 numi
tori tineri și rirstnici, anul ace
sta numărul lor e de uei ori 
mare. S-au erganixat pe tecții ți 
Itluinburi, 12 cursuri de ridica
re a calificării cu 48 de clase la 
care •“ fost cupriMfi peste 1 7^'1 
de muncitori, tehnicieni fi ingi
neri. La aceste cursuri se predau 
lecfii legate direct de netirilatea 
practică. Pentru a infeleze fi
mai bine materiile predate ia
cursurile de ridlrare a califi cerii 
se mai predau și unele leefii da 
cultură generală, ai ~u-
tematicâ. fizică, clumic. Lecțiile 
tint predata de 40 de ingineri fi 
maiștri cu o băgată eijwriîsîi 
de producție. Te: aici an , r*î 
organizate și două curmri da 
perfecționarea și tpaciafrz^’ra 
inginerilor. E!r sint fr^i. •.’.tie 
de 58 de ingineri.

TEODOR STAVÂR 
corespondent roluntar
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i car'e despre Cum 
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adincimea observației aio&rz 

; caracterelor, surprinse _'.i c’î^a- 
; nuca Iran*.io.'rtări'er re' r.J-■’ * 

nare pe!recz:'e .’•te
- Autorul i-a opri» c -;r -□
! scene din vj^a d 2 cu-
; baaiior, ?**» &
; *e rx-’.f te

; energia si de ;
<J acesîuu -3;

; noile te;.
Ss-’i;'oru/ mă/tu:.; «di 
cule» subtecleJe ceâor 15 
pe si.zdA. ca tmain

..-'c.'.te-u z.A.’.r-o 
c.:=iuâ'ze er -

j âe din ‘-apoi loc^-2
C--*oare a reletti

< zsiah'e ««o
1 ne ori etnoț’ai**?. eter, ia 
î eaș* mtecrâ s: T-*=c. ?te : i 
J pluri Sl/Klltef a 7-^'.- 5 C - ru- 

ordutare oe cx.e,
c ademenea o
r Evitina cj^aatearca excz-ij-a.j 

aute.-îii : c’c wgMS.
ewdfiîi.'atea .*»; imwoJu z l~ 
si=3*£5euiai eu *atoe.*e esen*- 
piaxă și cu j:
in soc::::- i v.e:
aibanuiui iafHr.f pe
stradă. Lns«^3dl:>^ .?•? . :*ne
ale lui Pop 5«rr c
din cele
acrise la noi despre

7

FLORIN MIHAI PETRESCU 
Perspective

c.n acest al doilea 
voMu.-n al tindru.’ui poet ieșean 

tematic, pe linia 
rsc.oră se? rerlecfare a uzuver- 

noroi $1 spiritul al ost
ași co’itâresșeean ru poef::î Un 
2 .T cjc.-j intitulai ;;Pămintul 

efortul crecc 
‘or pe’TO.Tfrf p:£‘.S:iodeni 
—K a penfrn •»-
MB fBMMM I Uf8‘ obt*

-1 ic î- r<: de '■a-
. o conrtexie

3Ocr..: mdMPffl- 
2 < ia o prietenie j
7e ri aprecierea

a .* iasîKSC;;'; actuîul 
el a vi- 

BB v^ir.d. Ju-
adică de paiusul 

eî-e inse;-. c‘ vie
șit se . De aceea, in îîimI. 
peczt--' r*e create versuri P-?

;ur.-îF"5» m-rm simțit 
ii in ce» mea. lor siîr^^ul 
v > era deci: ah in-

Treime sptsi. inaa. cd 
•>* Qf jriw demonslra-

isTf a: a intreoului poem este 
de- ar.e^k'2. la un ton 

.=: chiar didacticist. In 
.■ -r,r.. cele cîteva poeme 
‘ V -ne soc’v.’sâ". „Simionia 

deși u~ anume ritm 
de largă oupmre. Hcă valențe 
meiij‘s5:-îr. sint locate inegale, 

este, în schimb, un ro- 
.s,t de viri'.rw aplicat mai

• ■ te-'..'.:: .'cec'elor care i-au 
re in ".-: poecfilui atenția. De aici

izvorăște o anume simplitate 
și un ton deschis, apelativ, in 
stare uneori să emoționeze.

ZOE DUMITRZSCU- 
BUȘULENGA 

,,Ion Creangă*1
Printre iucrările de recon

struire a universului artistic al 
marelui î-zriitor, recenta mono
grame, oLj^ruilâ cu mult dis- 

de către Zoe Dumi- 
trescîi-Buyulenga, este una din
tre cele mai cc ^i-a^nte. Cartea 
cuprinde opt capitole in care 
•• reafizeazâ o țudicoasă inves
tigație a operei lui Ion Crean- 
g<t- meticulozitatea

care autoarea dezbate îq- 
tr-un prim capitol numeroasele 
aprecieri critice Săcute in de- 
e^tiul GCtli-or asupra scriitoru
lui. unele dintre ele neinte- 
moKle, care deformau imaginea 
iiL-iui Creangă — creator de 
artă originala, prezentindu-1 ca 
pe un simplu culegător de foî- 
-;cr ori povestitor popular. 
Pornind de aici, lucrarea în
cearcă să intuiască uimitorul 
salt calitativ săvirșit de Hui de 
răzeși humuleyteni ajuns dia
con, învățător și, prin miracolul 
geniului popular, scriitor; să 
explice marele rezervor de În
țelepciune și aria care cuprin
de povestirile, basmele și „A- 
mintirile din copiiărie“, precum 
și faptul că acestea sînt crista
lizări din viata de secole și mi
lenii a colectivității căreia i-a 
aparținui scriitorul, mandata- , 
rul ei genial.

MARȚIAN NEGREA: ..Prii» Munții Apuseni**
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Succesul peste hotare 
al filmului 

documentar romînesc 
.Primăvară obișnuită-

Filmul documentar romînesc 
..Primăvară obișnuită", pro
ducție a studioului „Al. Sahia", 
în regia ing. Sergiu Nicolaes- 
cu, a fost premiat pentru a 
doua oară, peste hotare.

In cadrul Festivalului fii- i 
mului, «organizat cu prilejul 
Tîrgului internațional de la 
Salonic, filmul romkiesc a fost 
distins cu premiul III.

Anul trecut, cu ocazia Con
cursului internațional de teh
nică cinematografică de Ia 
Moscova, filmul „Primăvară 
«obicinuită", realizat în culori 
prin microfilmări pe flori și 
plante, a fost distins cu „Pre
miul de excelență" al Uniatec.

(Agerpres)

lele (pe care ne am 
ibișnuit s-o ascultam 

la Televiziune înaintea 
rtiic. rui ,,jurnal de ac- 
tnaa'iiuț^l izbucnirile 
îs? apă ce apar dc sub 
pietrei munților.
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Tineri aibieni la Muzeul Brukenthal,
Fote i N. STBLOR1AN

S. DAMIAN: „Direcții și tendințe
în proza nouăii

artea tînărului cri
tic S- Damian este 
rodul unei activi
tăți pasionate, ca
racterizată în pri
mul rînd de încli
nația spre analiza

animată de un remarcabil pa
tos critic, a unor opere din li
teratura noastră contempora
nă. Cum este și firesc, dorința 
criticului e de a desluși în crea
țiile unor scriitori valoroși pe
cetea originalității lor, nu atît 
în preferințele tematice cît în 
mobilurile etice și filozofice 
vizate. Pentru a demonstra, 
din acest unghi de vedere, 
personalitatea unor scriitori 
contemporanii, S. Damian a se
sizat bine, în majoritatea ca
pitolelor cărții, specificitatea 
problematicii fiecărui autor 
analizat. Operația este exce
lentă în discutarea pasionată 
a creației lui Marin Preda. 
Criticul definește, cu subtili
tate, tipul moromețian, pole-

mizînd în subtext cu unele ex
cese critice limitative asupra 
„Moromeților”. Astfel, dacă 
mecanismul comportamentului 
acestui tip a fost numiț disi
mulare — si de aici manifestă
rile duble ale eroului — mobi
lul etic al acesteia este cu to
tul superior și nicidecum do
mestic. cum părea să reiasă 
din unele accentuări exage-

ginalități de esență. Urmărind 
întreaga literatură a luă Marin 
Preda sub raportul continuită
ții acestei idei — supratemă — 
a scriitorului, criticul face ex
celente incursiuni în „Idrăz- 
neala”, „Risipitorii" etc., ur
mărind de fiecare dată ce par
ticularizări capătă ea în fieca
re, ce accente și nuanțe noi cîș- 
tigă în medii ți etape istorice

7^^lector
rate asupra lucidității calcu
late a lui llie Moromete. Spu- 
nînd că Marin Preda „glori
fică rezistența unei zone su
fletești care nu piere în con
diții istorice vitrege", criticul 
relevă ideea filozofică centrală 
a acestui roman care este, în 
același timp, temei al unei ori-

N. Velea. In oe ar* mal bun, 
creația ttnărului prozator va
lorifică excelent infuzia de op
timism creator a socialismului 
asupra oamenilor. S. Damian 
săvîrșește însă eroarea de a so
coti că un debut excepțional 
trebuie îndrumat mai mult 
prin elogiul tendințelor pozi
tive șî foarte puțin prin ana
liza atentă a exceselor. Si a- 
cestea din urmă sînt evidente 
chiar în volumul de debut, iar 
discutarea lor este o obligație. 
Dacă la Marin Preda compli
cația eroilor sugerează, prin 
infinite nuanțe, autenticitatea, 
la Velea ea trădează uneori un 
romantism psihologic aventu
ros și ceea ce criticului i se 
pare „anxios” poate fi; pe a- 
locuri, pur și simplu pitoresc 
moral.

Aceeași optică ușor defor
mată afectează în parte, consi
derațiile polemice asupra pro
zei lui N. Țic. Pledoaria criti
cului pentru „deliteraturiza- 
rea" artistică poate ii teoretic, 
acceptată. Numai că, dacă rea
lele virtuți ale acestui tînăr 
scriitor sînt verificabile în în
treaga serie de romane publi
cate pînă acum, Țic rămlne 
încă dator cititorilor cu etapa 
autodepășirilor. Altfel, ana
liza felului specific în care 
scriitorul își concepe deocam
dată ipostazele eroului său fa
vorit, realmente cuceritor, este 
plină de interes.

Criticul se achita bine d0 
obligațiile unei analize obiec
tive asupra sîrierilor unor au
tori eunoscuți’t ca Titus Po- 
povici, Eugen Barbu, Al. Ivan 
Ghilia, Teodor Mazilu. Foarte 
aspru se dovedește însă mai 
ales în aprecierea unui roman 
ca „Dunărea revărsata" de 
Radu Tudoran. „Considerațiile 
sintetice", pline de observații 
interesante, nu reușesc să de
pășească sumarul obișnuit.
Relevînd disponibilitatea pen

tru o critică activă, efectuată 
cu un patos destul de rar în
tâlnit, excelent mai ales în dis
cutarea actualității literare, 
trebuie adăugată numaidecît 
puterea analitică a criticului, 
exercitată în disocieri pătrun
zătoare. Necomplet e însă sis
temul referințelor, cu atît mai 
mult cu cît criticul este un 
susținător entuziast al noutății 
divergente a universului spi
ritual al eroului contemporan.

C. STĂNESCU

diferite. Privit sub acest as
pect, studiul asupra familiei 
morometiene este unul din 
cele mai judicioase, nu numai 
din această carte dar si dintre 
alte referințe și onalize asupra 
literaturii lui Marin Preda. 
Studiul este cu .atît mai valoros 
cu cît criticul nu ezită să con
chidă că, dacă un roman ca 
„Risipitorii” conține în sub
stanța lui etico-filozoflcă ideea 
literaturii lui Marin Preda, 
aici fizionomia caracterelor 
este afectată de intențiile de
monstrative ale cărții, de o a- 
nume tendință normativă a 
autorului. Mai puțin. în trea
căt, este analizată de critic, în 
prima parte a studiului, natu
ra umorului în literatura iui 
M. Preda, deși, după părerea 
noastva, aici rezidă una din 
cursele înălțimii morale și fi
lozofice a literaturii prozatoru
lui nostru.

Cu aceeași pasiune analitică 
ce oprește S. Damian asupra 
lucrărilor unor prozatori tineri 
ea N. Velea și N. Țic.

Autorul volumului „Poarta" 
«sta un moralist 
zătoare intuiții 
deschis celor mai complicate 

mai imperceptibile tre- 
ale sufletului ome- 
în etapa debutului, 

lui Velea au nostal-

In sala de lectură a Bibliotecii Centrale Universitare. 
Foto: AGERPRES

cu surprin- 
psihologicc,

I 
I 
I 
I
I 
I

și 
fiăriri 
nesc. 
eroii 
gia unei copilării văzută con
ceptual ca zonă a purității și 
receptivității maxime, neîn
grădite. Complicațiile lor vi
zează, în esență, aspirația 
omului simplu spre permanen
tizarea inefabilukii și a inge
nuității plenare, nu lîncede, a 
bucuriei întemeiate pe certitu
dini majore. In această latură 
a analizei, criticul nu relevă 
pregnant și poezia prozei lui

artiștii nu stăpînesc sau nu 
și-au propus să stăpînească 
arta desenului și n-au obser
vat cu atenția cuvenită mode
lul, dacă l-au avut. De aici 
s-ar deduce să s-a lucrat din 
imaginație, fără model. E a- 
devirat, Delacroix picta fără 
model, dar aceasta după ce 
ani întregi se exersase, toc
mai in acest domeniu, așa in
cit ajunsese să-și reprezinte 
printr-o extraordinară memo
rie vizuală chipurile cele mai 
felurite. Acesta nu poate fi 
cazul tinerilor pictori, care 
n-au avut vreme să se exerse
ze, ca Delacroix, și poate nici 
dispozițiile naturale pentru 
memorie vizuală. Astfel ni se 
oferă figuri umane părind al
cătuite din lemn sau din fier, 
fără sentimente și trăiri, inex
presive, artificiale. Or, arta 
sintezei, a simplificării, a su
gestiei nu presupune lipsa de 
sentimente șî trăiri intense ale 
omului în pictură. Mulți din
tre tinerii artiști și dintre ei 
unii talentați, au rămas datori 
vizitatorilor expoziției cu rea
lizări viitoare.

Se află desigur în expoziție 
și lucrări care ne-au mulțu
mit deplin de pe acum. Le-aș 
vedea puse alături de lucrări 
din Anualele de stat, de pic
tori formați. In unele din ele 
căutările îndrăznețe, sînt jus
tificate, au un sens. Am pri
vit cu atenție trei tablouri ale 
lui Viorel Mărgineanu. Lu
crările se deosebesc tematic 
între ele. Artistul este și el, 
desigur, îndrăzneț, în ce pri
vește desenul, cultivă un de
sen sintetic ; imaginile oferite 
sînt însă impresionante, fru
moase și trezesc în privitor 
sentimentul realității. Și se 
mai află încă în expoziție și 
alte asemenea lucrări menite 
să justifice interesul vizitato
rilor. Păcat însă că alături de 
ele se află, un număr mult 
prea mare de lucrări inexpre
sive, în care parca s-a inten
ționat inventarea unui om 
necunoscut, care nu există, cu 
mîini nemaipomenit de mari, 
fără a se respecta întru nimic 
proporțiile naturale.

Pledînd pentru noutate și 
originalitate în artă, constatăm 
cu surprindere că unii tineri 
pictori au transformat origi
nalitatea în «teribilisme», adi
că în exagerări monstruoase 

vroite, și, voit sau nevoit, ofe-

artă extrem de dificilă, dar 
acaaUii . ad -Spensabila unui 
artist. ori cane ar fi eL Este 
— iikcru nu-i deloc bou — 
piatra de încercare a talentu- 
!i£. Finiri artistul pictează 
xspeete din in primul
rind oameni, pentru oameni. 
Dacă Braque fi Picasso au rea- 
fizat opere ie care le sînt, sper, 
«aooscute tinerilor gțetori, și 
daca ele sini realizate așa 
.--.im sînt realizate. șî nu con
forme strict naturii, aceștia ie 
da tocește si stăpi rării desâ vir
tue a artei desenului. Numai 
5tăpinmd arta desenului poți 
să-ți exprimi in pictură oe de
plin și sigur o idee. Surprinde 
încă la «mii expozanți nu nu
mai necunoașterea desenului 
c. șî Lipsa sensibilității- care 
asiguri alegerea culorii celei 
mai potrivite și felul cum ea 
trebuie așternuta pe pînzâ. De 
nuanțarea fericită a culorilor, 
de armonizarea lor, doar la o 
mică parte dintre lucrări se 
poate vorbi. în multe se face 
abstracție de colorit, pictorul 
limitindu-se la contrastul aib- 
negru ; în altele coloritul con
stă în juxtapunere de culori 
violente și nearmonizate între 
ele. Am observat pasiunea 
pentru culoarea intensă în 
multe lucrări expuse, dar a- 
ceste culori nu sînt puse unde 
și cum trebuie, ci Ia întimpla- 
re, ducînd la lucrări neconvin
gătoare, care nu transmit e- 
moții artistice.

Sint în expoziție lucrări 
care demonstrează nepricepe
rea, în care se îmbină la în
tâmplare stiluri diferite Un 
singur exemplu, din i.iulte : 
într-un peisaj, autorul lucrea
ză casa în maniera unui ar
hitect, parcă trasă cu linia, 
iar fundalul, un peisaj mun
tos, este foarte neclar, greu 
de precizat.

Dar ceea ce constituie de
fectul principal al majorității 
picturilor expuse este redarea 
figurilor umane. De cele mai 
multe ori figurile umane au 
fost reduse la o schemă, fără 
nici un fel de valoare esteti
că. Mai întîi, capul: este 
inexpresiv, schematic, asemă
nător în tablouri la diferiți 
pictori. Ne întrebăm de ce ? 
Credem că datorită faptului că

pe care arujtn tiz±ri 
străduit să-1 depună ptz-ru a 
avea o cotă personală te 
crări, pentru «a-x.-
cînd subiectivi a tucrtrifer 
expune. Se simte totodată, in
tenția de a cău-a ide*, plastice 
r.oL de a îmbogăți, ru 
tematica ci șă mijtesrrte de 
expresie. De asemenea, n dc 
și vizitatorul cu o educație 
plastică mai ir.’.msi. vcm sur
prinde. fără greutate. dorir.ța 
multora dintre tneriî pretori 
de a atrage cu orice preț pri
virea. de a epata-. de 3 arâ:a 
cu orice preț că este .-.ou fără 
a avea clar noțiunea de ce în
seamnă 1 fi cu adevărat nou. 
De aici, observația că multe 
lucrări s-au oprit doar ia in
tenții și nimic mai mult, ceea 
ce este desigur, o notă negati
vă. Altele, din lipsa unei edu
cații profesionale complete a 
autorului, nu comunică mai 
nimic, ci dau impresia stărui
toare că unii din tinerii pic
tori exagerează — se pare, 
conștient — forțează nota prin 
culorile cele mai stridente, 
prezintă atitudini nenaturale, 
simplificări nejustificate și, 
deci, neconforme materialului 
prezentat de viață, numai 
pentru a ieși în relief. Sint în 
expoziție lucrări (de pictura, 
îndeosebi) pe care nu le-am 
dori în casele noastre; ele 
cel mult surprind, ne izbesc 
printr-o falsă originalitate, 
care, pentru cunoscătorul de 
pictură, nu mai este de mult 
originală. Surprinde, de ase
menea, cu totul nefavorabil 
insuficiența unora dintre pic
tori, lipsa lor de mijloace a- 
decvate de expresie, de măies
trie. Și aceasta mal mult în 
ceea ce privește desenul. în 
cea mai mare parte dintre 
portrete sau în compozițiile 
cu grupuri de oameni, capul 
este nepermis de convențio
nal, schematic, fără expresie, 
amintind pînă și pe cele făcu
te in joacă, pe trotuare de co
pii. Descoperim aici o lacună 
profund criticabilă nu numai 
pentru artiștii care expun, dar 
și pentru profesorii cu care 
au studiat în institute. Cert 
este, mulți dintre tinerii ar
tiști nu cunosc, nu stăpînesc 

arta desenului. Desenul e o

esebisă recent, în 
sala Dalles, Expo
ziția tineretului 
cuprinde, după cita 
cunosc, roadele u- 
nei perioade de 
documentare efec-

| tuată, cel mai adesea în gru
puri, în diferite colțuri ale țâ
rii, centre industriale, fospe- 

I dării agricole colective. Este 
firesc și legitim interesul pe 

vizitatorii numeroși ai 
L îl manifestă față de 

această exprimare plastică co
lectivă a celor mai tineri ar
tiști. Cartea de impresii a ex
poziției consemnează zilnic 
constatări și opinii diverse, 
multe dintre ele izvorite, nu 
din competența specialistului, 
ci din dorința semnatarului 
de a se exprima asupra celor 
cc i se oferă. Reținind din im- 

"*j scrise chiar numai in- 
semnatarilor, putem tra

ge concluzia că față de cel că
ruia i sc adresează oțjcra de 
artă artistul are o mare res
ponsabilitate. Fără a ne pro
pune în cele ce urmează o a- 
naliză minuțioasă, de amănunt, 
a operelor, dorim să subli- 

1 cîteva aspecte generale 
toate verificate prin măsura 

în care reflectă realitatea. 
Fiind vorba de o expoziție a 

tinerilor, multe lucrări pot fi 
doar promisiuni pentru reali
zări viitoare, în care se între
zăresc preocuparea și price
perea pentru a realiza o artă 
adevărată, inspirată de reali
tățile zilelor noastre socialiste.

Ce constatăm la prima ve
dere ? Numai printr-o sumară 
enumerare a titlurilor lucrări
lor expuse, a motivelor de in
spirație, putem afirma că e- 
xistă în această expoziție o 
bogăție și varietate tematică 
apreciabilă, că-n general — 
portretul, peisajul, compoziția, 
natura moartă etc. sînt rodul 
transfigurării — cel puțin în 
intenție — a unei realități cu
noscute.

Temele lucrărilor sînt inspi
rate în mare parte din viața 
de toate zilele.

Portretele sînt. raportate la 
numărul lucrărilor expuse, 
puține la număr și, după cîte 
vom arăta, fenomenul nu este 
întîmplător. Nu este întînrplă- 
tor, mai ales, faptul că portre
tele sînt cel mai puțin izbuti
te din expoziție. Am apreciat 
însă la sfîrșitul vizitei efortul

I
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ră privitorilor mostre de ne
pricepere și superficialitate. 
Cum altfel dacă nu așa tre
buie clasificate lucrările în 
care nu înțelegi bine ce a vrut 
să deseneze autorul, sau lu
crările în care graba, execu
ția neglijentă nu numai că nu 
emoționează, dar surprind ne
plăcut ? Sînt lucrări care nu 
se adresează prin frumos, prin 
măiestria cu care sînt realiza
te, pasiunii noastre pentru fru
mos, pentru artă.

Lucrările de sculptură ne 
îndreptățesc să afirmăm că 
ele sînt superioare picturii. 
Artiștii și-au dat mai mult os
teneala, și au izbutit sculpturi 
realiste, unele dintre ele foar
te frumoase. Aș aminti în pri
mul rînd portretele ; printre 
tinerii care s-au evidențiat : 
Pușcaș, Predescu, Kassargian. 
Evoluția ultimei m-a bucurat 
mult; față de expozițiile pre
cedente, cînd parcă ea se 
străduia sa prezinte vizitatori
lor un corp uman neconform 
realului, cu exagerări nefi
rești, acum prezintă un mun
citor robust, bine lucrat, nor
mal ca proporție, inspirînd 
senzația de forță și vitalitate. 
Se impune însă în expoziție, 
dintre sculptori, îndeosebi, tî- 
nărul Victor Roman, care, 
cred, e un artist de mare vii
tor. Un nobil cap de femeie, 
lucrat cu minuțiozitate și artă, 
de o finețe extraordinară, ca 
și sculptura „Muncitor” (bi
zară si neobișnuită, dar execu
tată cu pricepere de stăpîn al 
tainelor si nuanțelor subtile 
ale sculpturii) îi atestă robu
stețea talentului. Privindu-i 
lucrările ne-am amintit de 
Bîncuși. Si aceasta e o mare 
laudă pentru un tînăr.

Se află și în domeniul sculp
turii în expoziție lucrări în 
care căutările cuprind exage
rări, neizbînzi, în care propor
țiile nu sînt respectate, iar co
respondențele dintre titlul lor 
și ceea ce reprezintă sînt des
tul de aproximative. O scuip-

tură intitulată „Ștafeta" ne 
duce cu gîndul la chipul unei 
indiene, iar o alta masivă ne 
sugerează ideea că transportul 
ei pînă la expoziție trebuie să 
fi fost desigur,, un chin.

Aducînd în fața vizitatorilor 
nu un bilanț al realizărilor, în 
primul rînd, ci un semn al 
căutărilor felurite și numeroa
se — dintre care multe din' 
nefericire, nefructuoase — ex
poziția pune în fața omului de 
artă și alte întrebări. Căutînd 
să urmărim măsura în care 
tinerii pictori s-au străduit să 
continue tradiția înaintașilor, 
să învețe din cuceririle de 
prestigiu mondial ale acestora, 
răspunsul nu poate fi decît în 
mică măsură afirmativ. Ti
nerii — mai ales pictorii — au 
căutat sa arate că de la ei în
cepe ceva nou. Se află în a- 
ceasta, în loc de o notă care 
să ne bucure, mai mult un te
ribilism grăbit și fuga după 
succesul de moment. Or, și In 
această direcție, etică, de la 
înaintași erau multe de învă
țat. Cind observi că unii pic
tori nu și-au pus problema 
continuării unor tradiții valo
roase, te întrebi de ce ? Răs
punsul trebuie să oscileze 
între „n-au putut" și „nu și-au 
propus", sau mai exact să cu
prindă amîndouă alternative
le. De aici, recurgerea la me
tode facile, prea la îndemînă, 
care presupun efort minim. 
Era, credem, bine dacă preo
cuparea pentru cunoașterea și 
continuarea a ceea ce este 
mai valoros în pictura noastră, 
pentru ducerea mai departe a 
specificului național al pictu
rii noastre, era în atenția ex
pozanților. Punem insuficien
ta lor preocupare în această 
direcție pe seama tinereții și 
grabei, Dar nu numai pe acea
sta. Aminteam deja faptul că 
arta desenului și chiar tehnica 
acestuia nu au fost însușite de 
către mulți din studenții in
stitutelor de arte plastice, în 
timpul anilor de studii și, des-

c crp ere am ca o cauză a acestor 
serioase lacune, doi factori: 
netemeinicia însușirii de către 
studenți și insuficienta preo
cupare din .partea cadrelor di
dactice. însă explicația nu se 
oprește, cred, aici. Se pare — 
cel ipuțin exjpoziția de față a- 
testa — că îndrumarea de că
tre Uniunea Artiștilor Plastici 
(pe lingă perioada de docu
mentare) este lipsită de per
severență și nu atentă, per
manentă și metodică, intr-un 
cuvînt competența îndrumării 
suferă din lipsa de continui
tate si perspectivă. Or, pro
cesul complex de îndrumare 
după absolvire, contactul per
manent cu profesorii din ins
titut. cu pictori de prestigiu 
și însușirea experienței aces
tora ca și preocuparea pentru 
o continuă pregătire profesio
nală si ideologică sînt de
ziderate absolut indispensa
bile în munca de îndrumare a 
tinerilor artiști plastici.

O a doua întrebare pe care 
ți-o pui este dacă într-adevăr 
(așa cum se desprinde din in
tenția evidentă în modul de 
realizare artistică a lucrărilor) 
această expoziție aduce ceva 
nou, în afara intențiilor, a 
căutărilor ? E dificil de răs
puns. Dar dacă nu ne Oprim 
la amănunte, la detalii, putem 
afirma că a aduce ceva nou în 
artă este deosebit de greu. 
Arta e un fenomen de mii de 
ani. In multe din lucrările ex
puse „noutatea" se reduce la 
imitarea mai mult sau mai pu
țin vizibilă a unui artist cu
noscut din trecut. Tinerii noș
tri pictori (cei mai mulți, dar 
nu toți) au vrut să fie neapă
rat originali «moderniști», 
grozavi, dar de cele mai multe 
ori sînt doar imitatorii altora, 
niște manie riști. Multe din ca
petele desenate îți dau impre
sia manierei picturale de pe 
cosciugele egiptenilor. Numai 
că, acestea erau lucrări de cir
culație comună, de necesitate 
imediată.

Și, în sfîrșit, o ultimă Im- _ 
presie. Contactul cu viața al I 
tinerilor artiști plastici este I 
evident în preocuparea lor ■ 
pentru o tematică variată, ac- I 
tuală. Priceperea și arta de a I 
privi realitatea și, apoi de a« 
o transpune în lucrări de artă | 
autentică sînt însă încă defi- | 
citare. Se vede limpede că. 
mulți din tinerii artiști plas- | 
tici nu sînt încă formați, că B 
nu stăpînesc îndeajuns arta ■ 
desenului, a culorii. Iar fără I 
acestea și fără cunoașterea I 
profundă, complexă a realită- ■ 
ții, a oamenilor nu se pot fi 
realiza lucrări de valoare, care I 
să placă și să dureze în timp- ■ 

Exista desigur în impresiile | 
de față multe observații, cri- B 
tice pe caro mai multă serio- ■ 
zitate din partea tinerilor ar- fi 
tis ti plastici în munca de ela- • 
borare a lucrărilor le-ar fi 
putut evita. S 
zanți — lucrul este evident — 
tineri înzestrați, talentați care 
totuși ntu «prezintă lucrări re
ușite, 
lor. NI se pare ca neizbînzile ■ 
se datorese modului facil al u- fi 
nora de a înțelege munca no- ■ 
bilă și grea de armonizare a ■ 
culorilor în scopul înalt al in- I 
fățișării realiste și emoțiunan- ■ 
te a realității. Orientate și în- ■ 
drumatp cu atenție aceste ti- f 
nere talente vor .putea, sper, ■ 
să înlăture din munca lor de | 
creație experiențele care nu | 
cer efort ci superficialitate, își " 
vor asigura o bază durabilă I 
căutărilor lor novatoare în trd- B 
diția glorioasă a picturii rea-B 
liste romwiești. Pornind de Ia S 
aceste convingeri, îmi permit 
să afirm că expoziția m-a 
interesat, mai ales că în lu
crările reușite vedeam o parte 
din viitorul artei noastre. De 
aceea, consider că asemenea 
expoziții trebuie să continue, 
puniîndu-se însă, mai i 
decît In expoziția prezentă,

ucranlor le-ar fi ■
Sînt printre expo- I 
al este evident—■

I
pe măsura talentului

I
I 

cinue.. 
mult I 

accentul pe valoarea estetica. |



O PREOCUPARE 
MAJORĂ î

■ n economia celor 
mai multe gospo
dării agricole co
lective din raionul 
nostru, sectorul 
zootehnic ocupă 
un loc însemnat. 

In momentul de fată în zoo
tehnie lucrează 520 de tineri ; 
din aceștia 120 au fost reco
mandați de organizațiile 
U.T.M. conducerilor G.A.C. 
numai în acest an.

Recomandînd tineri care să 
lucreze în sectorul zootehnic, 
noi am ținut seama de două 
cerințe: nevoile concrete ale 
fiecărei gospodării șl perma
nentizarea lucrătorilor din a- 
cest sector.

In momentul de fată în ra
ion avem peste 19 000 de bo
vine, aDroape 16 000 de porcine 
și peste 70 000 de ovine. Pen
tru anul viitor creșteri mai se
rioase sînt prevăzute în spe
cial ia porcine (cu aproape 
5 000 de capete). Această situa
ție o avem în primul rînd în 
vedere în munca de recoman
dai*? a tinerilor. A devenit un 
obicei pentru majoritatea con
ducerilor din G.A.C. de a a- 
nunta din vreme organizațiile 
U.T.M. asupra sarcinilor de 
a lua cuvîntul în fata tineri
lor, de a le explica în ce ra
mură a sectorului zootehnic

este mal multă nevoia de ti
neri destoinici. La G-A.C. Cre- 
tești. de pildă, se va dezvolta 
ferma de vaci. Aici, intr-un 
timp scurt, va fi nevoie de un 
număr mai mare de îngriji
tori. La Hoceni sectorul tauri
ne va crește în special prin 
prăsilă proprie, pentru crește
rea si îngrijirea vițeilor se pre
gătesc da Pe acum un număr 
de tineri. La Duda, Tătărani și 
Lunea Banului este nevoie, de 
asemenea, de îngrijitori de a“ 
nimale.

Așadar, nu recomandăm ti
neri ..în general” pentru sec
torul zootehnic, cl pentru anu
mite ramuri, pentru anumite 
specialități precise. In felul a- 
cesta se realizează cu mai 
multă ușurință si cea. de-a 
doua cerință — permanentiza
rea. Tinerii știind ce au de fă
cut în sectorul zootehnic, aju
tați să-si însușească cît mai 
bine meseria, nu se mai mută 
dintr-un loc într-altul, fluctu
ația fiind aproape total lichi
dată.

Dar odată cu recomandarea 
tinerilor în sectorul zootehnic 
noi nu putem spune că organi
zația U.T.M. nu mai are nimic 
de făcut. In sectorul zootehnic 
lucrează 520 de tineri. Pînă la 
sfîrșitul anului, numărul lor se

va ridica la aproape 600. Ei 
trebuie ajutați să-și însușea
scă temeinic meseria : unii să 
se califice, alții să se perfec
ționeze : trebuie generalizată 
experiența fruntașilor, crescut 
spiritul de răspundere al tine
rilor pentru calitatea muncii 
efectuate etc. Iată citeva pro
bleme ce se pun în fața noa
stră pentru a mobiliza cu 
succes tinerii la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid m 
vederea dezvoltării sectorului 
zootehnic. Pentru aceasta era

lor U-TAL, singură, nu rezolvă 
problema. Acestea trebuie aju
tate îndeaproape, permanent 
să desfășoare o activitate bo
gată. eficace. O am făcut In 
această privință ? In primul 
rînd. pentru fiecare perioadă 
de declasare fn parte, activiș
tii comitetului raional U.T_M_ 
au primit sarcini concrete cu 
privire la activitatea organiza
țiilor de U.T-M- din zootehnie; 
cu prilejul zilelor secretarilor 
se analizează de fiecare dată 
munca tinerilor din sectorul

a tinerilor din zootehnie. Prin 
grija organizației de partid, a 
conducerii G-A.C. în toate cele 
3 tabere s-au asigurat aparate 
de radio, biblioteci volante 
lmorospătate periodic : facto
rul postai duce zilnic ziarele 
chiar Ia tabără ; au yn-ngi de 
fotbal jocuri de «ah. Toate a- 
cestea au făcut ea viața in ta
bără să fie frumoasă bogată.

G.A.C. Gorbaa — Din iniția
tiva organizației L’T-M. din 
sectorul zootehnic s-au extins 
tot Unirile. serile de Întrebări

rea animalelor etc. Si exemple 
asemănătoare se mai pot da 
dm organizațiile UsT-M. din 
sectorul zootehnic din G.A.C. 
Rinceni. Tîrzii. Lunca Banu
lui. Grozeșu. Răducâneni $i al
tele.

O altă problemă de primă 
importanță o constituie spriji
nirea tinerilor pentru a-și în- 
lusi cunoștințe  ie științifice de 
specialitate, metodele folosite 
de fruntași pentru obținerea 
udot producții mari de lapte, 
came etc. In iarna care a tre

Activitatea tinerilor 
din sectorul zootehnic

necesar să creăm de urgentă 
organizații U.T.M. de brigadă, 
în toate sectoarele zootehnice 
unde lucrul acesta era pasibil. 
Astfel în 23 din cele 38 de bri
găzi zootehnice au și fost cre
ate organizații U.T.M. de bri
gadă. Pe baza unui studiu a- 
mănunțit efectuat în fiecare 
G.A.C., Dină la sfîrșitul anului, 
prin recomandarea de noi ti
neri în sectorul zootehnic, va 
fi posibil să creăm organizații 
U.T.M. în sectorul zootehnic la 
încă 11 gospodării colective.

Dar nici crearea organizații

zootehnic, se fac schimburi de 
experiența intre secretarii or
ganizațiilor U.T.M. Au dat re
zultate aceste măsuri ? Să po
posim în cîteva gospodării co
lective.

G.A.C. Vetrișoaia — In sec
torul zootehnic lucrează 34 de 
tineri. In adunările generale 
se discută cele mai importante 
probleme ale muncii tinerilor 
De curînd s-a analizat cum au 
asigurat tinerii plecați Cu vi
tele în taberele de vară un 
cășunat rațional: s-a analizat 
activitatea politică și culturală

și răspunsuri, expunerile ți
nute în fața tinerilor de către 
specialiști, de crescători de a- 
nimale fruntași cu experiență 
In această muncă. Au fost cit 
se poate de utile și de o mare 
eficacitate practică, de pildă, 
serile de întrebări și răspun
suri organizate cu ajutorul to
varășului Teodor Iacob. ingi
nerul G.A.C, despre progra
mul de grajd Și importanța 
respectării lui ; coc vorbirile i 
vute cu tehnicianul veterinar 
Anton Iulian despre condițiile 
de higienă necesare în crește

cut 3M de tineri au urmat 
cursurile zootehnice anul L 
Tou aceștia vor urma acum 
cursurile anului IL De aseme
nea. tinerii care au fost reco
mandați In acest an șî cei care 
urmează să Ce recomandați 
pentru a lucra in sectorul zoo
tehnic Cn total peste 200) vor 
fi încadrați în anul I al cursu
rilor zootehnice. In acest nu
măr intos P necesarul pentru 
anul viitor, cind cri ce vor fi 

y*^ați in rnotehnie vor 
fi recrutați numai dm riadul 
celor care s-au pregătit cel

mai bine la cursuri. La G.A.C. 
Stănilești, Deleni și în altele 
s-au încheiat de pe acum în
scrierile pentru cursurile agro
zootehnice. In aceste gospodă
rii. comitetele organizațiilor de 
bază. împreună cu inginerul 
G.A.C.. au discutat cu fiecare 
tînăr în parte. De asemenea, 
în adunări generale s-a anali
zat participarea tinerilor la 
cursuri, s-au stabilit măsuri 
concrete pentru anul ce ur
mează.

Dar aceasta nu este totul. 
Sub conducerea comitetului 
raional de partid au luat o 
răsDindîre din ce în ce mai 
largă schimburile de expe
riență. vizitele reciproce. Im
portant este că și ele s_au fă
cut într-un anumit fel „pe 
specialități”, urmărindu-se să 
se pună în valoare tot ce este 
mai bun în gospodăriile colec
tiv? respective. Așa, de pildă, 
la G.A.C. Duda au fost invi
tați la un schimb de experi
ență. alături de vîrstnici și ti
neri care lucrează în sectorul 
porcin. Aceasta pentru că la 
Duda acest sector este organi
zat. am putea spune, întrun 
mod exemplar. In discuțiile 
purtate aici s-a pus accent mai 
mult asupra sistemului rațio
nal de furajare aplicat dife
rențiat în funcție de sporul de 
greutate, vîrstă și specie. La 
GAC. Boțești au fost invitați 
la schimbul de experiență în 
special tineri care au în grijă 
vacile cu lapte și vițeii. Acea
sta pentru că la Boțești se ob

țin unele dintre cele mai mari 
producții de lapte din raion și 
sînt obținute cele mai bune 
rezultate în îngrijirea vițeilor. 
In centrul discuțiilor care au 
avut loc au stat : respectarea 
programului de grajd si pro
blemele sanitar-veterinare.

Si în această privință 
exemplele pot continua. Im
portant este însă că meto
dele fruntașilor au început 
să-și găsească locul firesc în 
practica zilnică a unui număr 
din ce în ce mai mare de ti
neri crescători de animale.

Rezultatele bune obținute ne 
obligă să privim cu mai multă 
exigență și unele lipsuri care 
mai există încă. Este vorba în 
primul rînd de munca cu car
tea de specialitate. Dacă s-a 
reușit ca în majoritatea sec
toarelor zootehnice să existe 
biblioteci volante, în general 
bine aprovizionate cu cărți 
de specialitate, organizațiile 
U.T.M. au făcut încă puțin ca 
acestea să fie citite. Prin acti
vul comitetului raional U.T.M., 
cu prilejul zilei secretarilor 
U.T.M. din sectorul zootehnic, 
care va fi organizată pe cen
tre de comună, noi vom pune 
accent șl pe această problemă, 
ajutînd concret organizațiile 
U.T.M. de brigadă să inițieze 
dezbateri pe marginea cărților, 
să prezinte recenzii etc.

IULIAN CREȚU 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Huși

Bucuria ce se citește pe te
tele acestor doi tineri mun
citori de la Uzinele de pie
lărie si încălțăminte din Cluj 
este cit se poate de firească. 
lAmîndoi. si Vasile Matei și 
Gheorghe Gîndean, pentru 
meritele lor deosebite în 
producție, pentru activitatea 
obștească bogată desfășu
rată, au fost de curlnd pri
miți direct în rlndurlie mem
brilor de partid. Nu ne ră
mîne decît să-i felicităm șl 
ad le dorim noi și bogate 
succese în activitatea lor.

Foto: O. PLECAN
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ZIUA
SECRETARILOR

Organizată lunar de către co
mitetul U.T.M., ..Ziua aecretaru- 
lui” prilejuit! te un rodnic 
■chimii de experiență între se
cretarii organizațiilor U.T.M. de 
la Fabrica de postav Buhufi. De 
fiecare dată doi. trei aecretari 
informează pe cei prezenti dei- 
pre metodele foloiite pentru mo
bilizarea tinerilor la îndeplinirea 
unor urcini importante de pro
ducție ca : realizarea unor pro
duse de calitate, reducerea de
șeurilor, întreținerea utilajului, 
ridicarea calificării profesionale. 
Despre aceste probleme au vor
bit Ana Aitanie, secretara orga
nizației U. T. M. de la filatura 
nouă. Constantin Coama, de la 
secția țesătorie bumbac. Corne
lia Petre, de Ia secția sortarea 
linei.

Comitetul U.T.M. invită la 
„Ziua secretarului” tovarăși ingi
neri, economiști din întreprin
deri, care expun diferite mate
riala pe teme economice cum 
sînt : căile de creștere a produc
tivității muncii, îmbunătățirea 
continua a calității produselor, 
realizarea da economii și altele.

VIRGINICA PINTILIE 
laborantă

Bogată activitate 
cultural-educativă

Comitetul raional 
U.T.M. Medgidia, fo
losește multe forme 
atractive in scopul ri
dicării nivelului poli
tic Și cultural al ti
neretului. Una din a- 
ceste forme ette și 
organizarea periodică 
a întâlnirii tineretului 
cu activiștii de partid 
și de stat, cu prilejul 
cărora tinerilor 
vorbește despre 
tica partidului, 
pre realizările 
mului democrat popu
lar. In acest tens o 
experiență bună au 
căpătat organizațiile 
U.T.M. de la I.M.U.M., 
fabricile de ciment 
de la Medgidia și 
Cernavodă care în 
permanență organi
zează astfel de întâl
niri. De asemenea, la 
cluburi și cămine cul
turale au fost expusa

/* se 
poli- 
des- 
regi-

Cum organizăm invățămîntul 
politic U. I. M. pentru elevi

rgoni zar ea învățămintului politic
U.T.M. pentru elevii din școala noas
tră a constituit una din preocupă
rile de seamă ale comitetului U.T.M. 
încă din primele zile după începerea 
cursurilor. Așa cum prevăd indica
țiile C.C. al U.T.M., pentru elevii

din clasele a VtII-a am organizat cercuri de stu
diere a Statutului U.T.M., iar pentru celelalte 
clase cicluri de conferințe cuprinzînd fiecare cîLe 
5—6 teme. Totodată, de două ori pe lună ele
vilor li se vor prezenta informări politice despre 
cele mai importante evenimente interne și inter
naționale.

Pentru a asigura un conținut eficace lecțiilor 
și expunerilor am acordat o mare atenție recru
tării propagandiștilor și lectorilor. Astfel, cu 
sprijinul biroului organizației de partid, s-a sta
bilit ca cercurile de studiere a Statutului U.T.M. 
să fie conduse de tovarășii profesori Vasile Te- 
rente, Chița Neacșu precum și de unii elevi din 
clasele mai mari. Acum ei urmează cursurile 
serale de pregătire a propagandiștilor organizate 
de Comitetul orășenesc U.T.M. Galați. Conferin
țele vor fi expuse de lectori din rindul cărora 
fac parte tovarăși profesori cum sînt Ion Pascali, 
Atena Tuliță, Maria Sava. De asemenea, cu spri
jinul comitetului orășenesc U.T.M. ne vor 
veni și lectori din afara școlii ca tovarășul Costi-
că Stoica, primul secretar al comitetului orășe
nesc, Moraru Ștefănache, activist al comitetului 
orășenesc U.T.M., Vasile Crintea, procuror și alții, 
în vederea stabilirii temelor conferințelor au
fost consultați elevii prin secretarii organizațiilor 
U.T.M. de an. Astfel la comitetul U.T.M. au venit 
propuneri serioase, bine judecate, elevii mani- 
festindu-și dorința să cunoască mai bine politica 
partidului, realizările de seamă ale poporului 
nostru condus de partid, lată, de pilda, ce con
ferințe și-au propus să audieze elevii claselor a 
Xl-a : „Romînia pe drumul desăvârșirii construi
rii socialismului” ; „Munca, o chestiune de glorie 
ji eroism.” ; „Școala ieri și azi*’ ; „Succesele știin
ței și culturii romîneșli” : „Năzuințe fi idealuri”
(în care se va pune accent pe orientarea profe
sională a elevilor, educarea lor in spiritul pasiu
nii și răspunderii față de muncă) ; „Normele de 
conviețuire în societatea noastră”. Primele două 
teme vor fi expuse în fața tuturor elevilor din 
școala noastră.

Noi am discutat fiecare propunere in parte în 
ședință de comitet întocmind lista definitivă a 
conferințelor care se vor expune în fața elevilor. 
Am avut grijă ca temele conferințelor să nu re
pete cunoștințele pe carp elevii le dobindesc la 
obiectele Socialism științific, Economie politică,

Istoria patriei. Am ținut seama de pregătirea ele
vilor din clase diferite. Pentru a înlesni o însu
șire cit mai temeinică a unor conferințe ne-am 
gindit și la acțiuni, forme și activități tinerești 
ca : simpozioane, vizionări de filme documentare, 
recitări, organizarea unor expoziții. De pildă, la 
tema „Școala ieri și azi’* echipa de teatru a școlii 
va pregăti un bogat program cu texte din scrie
rile clasicilor literaturii noastre: Ion Creangă, I. 
L. Caragiale, M. Sadoveatiu precum și ale unor au
tori contemporani scoțînd în evidență, în con
trast cu trecutul, minunatele condiții de care se 
bucură astăzi elevii. La expunerea temei „Succe
sele științei și culturii rominești” vom folosi do
cumentare cinematografice (școala are această 
posibilitate avînd cinematograf propriu), benzi 
de magnetofon cu diferite imprimări, discuri. Cu 
acest prilej vom amenaja și o expoziție.

Informările politice se t>or ține de două ori pe 
lună, ele fiind pregătite de profesori din școală, 
tovarăși din întreprinderi. Ne-am gindit să fo
losim la pregătirea informărilor și elevi din cla
sele mai mari, din rindul celor mai buni la în
vățătură ca Mircea lonescu și Ion Jeles din clasa 
a Xl-a, Crihană Lascăr din clasa a X-a și alții. 
Prima informare politică din această săptamînă 
are ca temă „Importanța tratatului de la Mosco
va cu privire la interzicerea experiențelor nu
cleare în cele trei medii”. La următoarea infor
mare politică se va vorbi elevilor despre abnega
ția și munca însuflețită a oamenilor muncii din 
patria noastră pentru îndeplinirea liotărîrilor 
celui de-al III-lea Congres al partidului.

Excursiile pe care le vom organiza cu elevii în 
locuri istorice legate de lupta partidului nostru, 
vizitele la muzee, expoziții, întreprinderile din 
oraș le vor da posibilitatea să aprofundeze cuno
ștințele despre lupta clasei noastre muncitoare 
conduse de partid, despre înfăptuirile regimului 
democrat-popular. Toate aceste activități vor avea 
o puternică influența educativă asupra elevilor, . 
Sperăm că prin măsurile luate, noi am pus o baza 
temeinică pentru buna desfășurare a învățămîri
tului politic U.T.M. al elevilor din școala noastră. 
Rămîne să ne concentrăm eforturile spre asi
gurarea unor expuneri de calitate, cuprinzătoare, 
bogate în conținut care să contribuie la pregă
tirea politico-ideologică a elevilor, la mobilizarea 
lor la învățătură, întărirea disciplinei, formarea 
și dezvoltarea trăsăturilor moral» ale tînărului 
înaintat.

L. BARBU
secretar al comitetului U.T.M. 

de la Școala medie nr. 1 
„Vasile Alecsandri"-Galați

S-a format la noi obișnuința 
ca In orele libere, tinerii din 
întreprindere să participe ta 
acțiunile de colectare a fieru
lui vechi. Astfel, de la începu
tul anului și pină în prezent 
s-au colectat și trimis oț^lârii- 
lor patriei peste 90 tone de fier 
vechi. La acest rezultat și-au 
adus contribuția toți cei 200 de 
utemiști din cadrul întreprin
derii „Armătura".

Cum am organizat munca ti
nerilor la colectarea fierului 
vechi ?

In adunările generale ale or
ganizațiilor U.T.M., care au 
avut loc încă la începutul anu
lui, s-au dezbătut sarcinile 
privind colectarea fierului 
vechi, utemiștii luîndu-și anga
jamente concrete. Cu acest pri
lej s-a stabilit ca una din 
zilele săptăminii să fie decla
rată „ziua stringerii fierului 
vechi". După adunare, în zilele 
imediat următoare, s-a trecut 
la treabă.

La noi, ca fi In alte între
prinderi metalurgice, sînt po
sibilități de colectare a fierului 
vechi în aproape fiecare sec
tor. Astfel, la secția lăcătușe- 
rie, strungărie, forje și altele, 
prin prelucrarea metalului ră- 
min țpanuri, deșeuri mici care 
nu mai vot fi întrebuințate. 
Toate acestea sînt strinse de 
tineri cu grije și depozitate 
pentru a fi trimise oțelâriilor.

I 
I 
I
I 
I 
I

peste 1 200 de con
ferințe cuprinzînd 80 
de titluri care au fost 
audiate de marea ma
joritate a tineretului 
din raion.

Organizațiile U.T.M. 
din raionul Medgidia 
au desfășurat o acti
vitate mai intensă și ■ 
pentru răspindiroa I 
mai largă a cărții în ■ 
rindul tinerilor. Anul ■ 
acesta au fost organi- I 
zale în acest scop 
peste 250 de seri li
terare, 240 de recen
zii, 24 de consfătuiri 
cu cititorii. In com
parație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut _ 
numărul cititorilor de II 

I

I 
I

la biblioteci a crescut 
de la 9 000, la peste 
16 000, tnulți din a- 
ceștia fiind pârtiei- g 
panți la concursul 
„Iubiți cartea'*.

C. GHEORGHE I

In ziua stringerii fierului I 
vechi tinerii se întrec pentru ■ 
a colecta cantități cit mai | 
mari. în fruntea întrecerii I 
sint tinerii din organizația ■ 
U.T.M. de la secția lăcătuferie, ■ 
(secretar Vasile Votau) care au I 
colectat pină acum 25 tone fier ® 
vechi. Printre organizațiile | 
U.T.M. fruntașe 1n această ac- I 
țiune se numără și cele de ta B 
strungărie șî forjă, care au co- ■ 
lectat peste 20 tone fier vechi I 
fiecare. ■

Despre hărnicia tinerilor ion I 
Udrifte, Petre Tăbăcaru, An- | 
ghelina Sandu, Vasile lorga și 
alții, care s-au evidențiat in I 
acțiunile de colectare a fieru- ] 
lui vechi s-au scris articole la 
gazeta de perete, la postul ute- I 
mist de control, au fost popu- | 
larizați la stația de amplifi
care. i

De asemenea, cei mai buni | 
tineri au fost propuși de corni- - 
tetul U.T.M. să meargă intr-o I 
excursie prin țară organizată I 
de întreprindere. Pentru vii- ■ 
tor există condiții să obținem I 
succese și mai mari. Noi ne-am I 
angajat ca pină la sfîrșitul a- . 
nulul sd trimitem oțelâriilor I 
încd 50 de tone de fier vechi. "

DUMITRU NUȚA i
secretar al comitetului U.T.M.

de la întreprinderea |
„Armătura" — București I

2*

■

ntr-un magazin 
tare desfăcea pro- 

fabricii 
m-am a- 

_  printre 
I! „umpărătoare pen

tru a le cunoaște 
vărerta despre tricotajele pe 
oare le confecționăm. M-am 
bucurat mult auzindu-le apre
ciind linia modernă, frumuse
țea jachetelor groase din fibre 
sintetice ve care le încercau 
cu satisfacția de a îmbrăca 
un lucru frumos îngrijit lu
crat- Bucuria mi-a fost dubld 
si ca muncitoare carrmi a- 
duc contribuția la finisarea lu
crului. și ca secretara a orga
nizației de bază U.T.M. din 
secția confecții. Aceasta deoa
rece mobilizarea tinerelor (în 
organizația noastră sint aproa
pe numai fete) pentru a da lu
cru de calitate este o preocu* 
pare permanentă a organiza
ției de bază U.T.M.

Atit eu ca secretară, cît 
ceilalți membri ai biroului 
obișnuim să trecem pe ta masa 
de control, sa ne 
uităm prin fișele 
care însoțesc lu
crul și sâ stăm de 
vorbă cu controlo
rii tehnici de cali
tate. l-am auzit 
într-una din zile, 
cum spuneau cu 
părere de rău că 
trebuie sa treacă 
unele tricotaje de 
la calitatea I la 
calitatea a ILa 
deoarece aveau 
mici defecte : bu
toniere slabe, pro
duse încheiate cu 
lînă de altă nu
anță, contexturi 
deformate la căl
cat. O privire în 
fișa de lucru ne-a 
lămurit că obiec
tele veneau cu defectele res
pective de la tinerele Ana 
Nită, Florica Duculescu, Elena 
Manolescu, Ana Biga, care lu
crau neglijent. Intr-o ședință 
de birou unde am discutat a- 
ceastă problemă, noi am ajuns 
la concluzia că trebuie să ac
ționăm mai mult, că este nece
sar să intensificăm munca po
litică, pentru a mobiliza toți 
tinerii să dea produse de cali
tate. Am organizat o adunare 
generală U.T.M. la care am in
vitat-o si De tovarășa ing. Vic
toria Popescu, șefa sectorului, 
fi pe brioadiera Anastasia Că
rămidă. La adunare biroul a 
prezentat un referat întocmit 
pe baza celor constatate ta 
masa de control. Discuțiile au 
fost boaate. utemistele făcînd 
unele propuneri printre care 
aceea de a ne ocupa mai mult 
de fetele cu o calificare mai 
slabă, să activizăm postul 
U.T.M. df> control, să organi
zăm schimburi de experiență, 
cu prilejul cărora cele mai 
bune muncitoare să vorbească 
despre metodei# lor de muncă 
Si altele, propunerile au deve
nit hotărîri ale adunării gene
rale U.T.M. Am trecut la rea
lizarea lor. Astfel cu sprijinul 
conducerii secției au fost re
partizate pentru un timp la 
mașinile Kelt cite două fete, 
una fruntașă în muncă, cu ex
periență și alta mai puțin ca
lificată pentru a lucra la ace
lași produs. Acum, de pildă, 
Vișan Stefania, evidențiată în 
întrecerea socialistă lucrează 
cu Mihaela Petrescu, Maria 
Postelnicu cu Elena Orevicea- 
nu etc. Curînd ne-am dat sea
ma că metoda folosită este 
bună. Spiritul de răspundere 
al fetelor a crescut, ele însu- 
șindu-și multe lucruri folosi
toare din erpeTiența în muncă 
a fruntașelor.

Meraînd pe aceeași linie a 
întrajutorării am organizat de 
două ori pe lună, tot la mași
nile Kett (aici lucrează majo
ritatea tinerelor d»n secție) de
monstrații practice la care 
muncitoarele fruntașe arătau 
cum pregătesc garniturile, cum 
le aranjează după dimensiuni 
și sortiment, cum controlează

dusei# 
noastre 

' mestecat

tricotajele ca să nu rămînă 
ochiuri scăpate etc.

A intrat în obișnuința ute- 
miștilor ca în ședințele grupe
lor sindicale să facă propuneri 
pentru o mai bună organizare 
a locului de muncă, să semna
leze eventualele defecțiuni 
existente și care se răsfrîng, în 
ultima instanță, și asupra cali
tății. De pildă, Ana Petria și 
Maria Hudici au sesizat că la 
secția Strik unele muncitoare 
nu respecta dimensiunile ne
cesare la garniturile tricotate, 
ceea ce dăuna calității și du
cea la risipă de materie pri
mă. Biroul organizației de 
bază U.T.M. a luat legătura 
cu biroul organizației de bază 
U.T.M. de la secția Strik și l-a 
pus în cunoștință de cauză. 
Urmarea a fost că utemiștii 
da aici au discutat această 
problemă intr-o adunare ge
nerală a organizației de bază 
U.T.M. In urma sesizării noas
tre si conducerea tehnică a 
secției a luat măsuri cores
punzătoare.

Pentru a realiza 
numai produse 

de calitate 
superioară

In munca noastră ne ajută $1 
postul U.T.M. de control prin 
raidurile sale. De pildă, în 
urma unui raid organizat la 
mașinile Kett, postul a obser
vat că sînt unei# muncitoare 
printre care Jana Adamnoaie, 
Ana Biga. care în dorința de 
a îndeplini cantitativ planul, 
nu dau atenție calității. Rezul
tatul raidului a fost afișat 
gazeta postului utemist de 
control. Atunci noi le-am che
mat pe aceste muncitoare și 
am discutat cu ele în ședința 
de birou, am discutat atitudi
nea Iot cu prilejul adunărilor 
generale U.T.M., și le-am aju
tat să înțeleagă că comporta
rea lor este necorespunzătoare.

Printre acțiunile educative 
pe care le-am inițiat este și 
o joie a tineretului care a a- 
vut loc la club unde tovarășa 
Elena Asofie, membră de 
partid, a vorbit tinerilor des
pre mîndria de muncitor. In 
cuvinte calde ea s-a referit la 
draaostea pentru meseria a- 
leasă care trebuie să caracte
rizeze pe fiecare tînără, a vor
bit dp satisfacția pe care ți-o 
dau roadele muncii cînd sînt 
apreciate.

Si rezultatele muncii poli
tice desfășurate n-au întârziat 
să se arate. Astfel în ultimele 
șapte luni planul de calitate 
s-a realizat cu 100,5 la sută, 
iar planul de producție cu 
100,1 ta sută. Socotesc însă că 
n-am făcut totul și-am scăpat 
din vedere unele probleme im
portante cum sînt organizarea 
cursurilor pentru ridicarea ca
lificării profesionale a tinerilor 
și antrenarea lor la studierea 
cărților tehnice. Nici un fel de 
justificări nu pot motiva lipsa 
noastră de preocupare su
ficientă în această direcție și 
rămîne pe viitor să acționăm 
cu mai multă hotărîre pentru 
îmbogățirea cunoștințelor pro
fesional# ale tinerilor.

ALEXANDRINA 
CONSTANTINESCU 

secretara organizației U.T.M. 
— secția confecții — Fabrica 

„Tinăra Gardă” București

Sărbătoarea celor de 14 ani

Ca si în alte întreprinderi din țară fi la Uzinele „23 August" din Capitală, acțiunea de co
lectare a fierului vechi a antrenat masa largă a tineretului. De la începutul anului și plnd 
acum, mobilizați de organizația U.T.M., tinerii au colectat can tltatea de 4 950 tone fier vechi.

Tinerele Rodica Maria-Ne- 
goiță, Maria Dumitru, Aurelia 
Candidatu și alți 100 de băieți 
și fete din orașul Pitești și co
munele învecinate au împlinit 
14 ani. De curînd ei s-au întîl- 
nit La Casa tineretului din Pi
tești pentru a primi buletinul 
de identitate. Cu acest prilej 
In fața tinerilor a vorbit tova

rășul Emil Plăpceanu, mem
bru al biroului Comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Pitești, despre 
grija pe care o poartă partidul 
tinerei generații, despre răs
punderile mari ce se pun de 
acum în fața lor.

GHIȚA PADURARU 
electrician



- Aprovizionarea populației 

pentru perioada toamnă-iarnâ
Interviul nostru cu tov. IOAN EFTIMIE,
lecretar general al Ministerului Comerțului Interior

Una din problemele la ordi
nea zilei o constituie asigura
rea aprovizionării populației 
pentru perioada de iarnă. 
Pentru a informa cititorii no?- 
tri asupra măsurilor luate în 
acest scop, un redactor al zia
rului nostru a adresat cîteva 
întrebări tovarășului IOAN 
EFTIMLE, secretar general al 
Ministerului Comerțului Inte
rior.

— Ce măsuri au fost luate 
de Ministerul Comerțului In
terior pentru aprovizionarea 
în bune condiții a populației 
pe perioada anotimpului fri
guros ?

— în vederea asigurării a- 
provizionării în bune condi
ții a populației cu mărfuri 
specifice acestui sezon, Minis
terul Comerțului Interior a 
stabilit măsurile menite să 
ducă la îmbunătățirea fondu
lui de marfă, pentru ca în a- 
cest an să se pună la dispo
ziția populației cantități spo
rite de mărfuri.

Pentru aprovizionarea cu le
gume și fructe au fast consti
tuite colective regionale, for
mate din delegați ai comi
tetelor executive ale sfa

turilor populare, direcțiilor 
comerciale, consiliilor agrico
le, uniunilor cooperației de 
consum, întreprinderilor de 
transporturi și ai altor între
prinderi și instituții interesate. 
Săptamînal, Ministerul Comer
țului Interior ține tele-confe- 
rința cu colectivele regionale, 
cu care ocazie se analizează 
situația producției, stadiul re
coltărilor și preluărilor da 
produse legumicole, situația a- 
provizkmării, stabilind opera
tiv măsurile corespunzătoare.

Contractarea fondului de 
mărfuri alimentare și neaii- 
mentare cu industria s-a efec
tuat — pentru semestrul II al 
acestui an — încă din lunile 
aprilie — mai. In cursul luni
lor octombrie — noiembrie se 
vor definitiva cantitățile și 
sortimentele de mărfuri ce vor 
fi livrate to semestrul I al b- 
nulul viitor.

în sezon»! de toamnă-to rai 
din acest ea, i-ea prevăzut a 
fi puse la rînzarw eoaiuăp Bt*i 
mari de produse agro-chsnen-

tare față de anul trecut: car
tofi, ceapă uscată, varză de 
toamnă, rădâcinoase, fructe. 
Creșteri însemnate sînt prevă

O preocupare deosebită a 
constituit-o asigurarea aprovi
zionării cu articole pentru 
elevi și în special cu unifor
me. în acest an t-a asigurat 
desfacerea de uniforme școlare 
cu peste 80 la sută mai multe 
decit anul trecut.

De asemenea, vor fi puse la

— C« sortimente -noi de măr
furi vor fi puse în vînzare?

— In afară de creșterile can
titative ale fondului de marfă, 
în sezonul de toamnă — Iarnă 
din acest an se vor pune în 
vînzare o serie de articole noi. 
Astfel, fabricile de conserve 
de legume vor pune la dispo
ziția consumatorilor no sorti
mente ca: ghiveci în ulei, cu o 
compoziție variată de legume, 
conopidă in sos picant etc. Și 
fabricile de conserve de carne 
vor livra noi sortimente ca 
afumă tu rî cu varză, colțunași 
cu carne în sos tomat etc. De 
asemenea va apare în comerț 
un nou produs dietetic — 
rasolul de știucă — precum și 
numeroase sortimente de pro
duse zaharoase.

• CANTITĂȚI MAI MARI DE PRODUSE AGROALIMENTARE DECIT ANUL 
TRECUT • NOI SORTIMENTE DE MĂRFURI • APROVIZIONAREA DEL
TEI DUNĂRII Șl A LOCALITĂȚILOR SUPUSE IZOLĂRII • CONTRIBUȚIA ÎN
TREPRINDERILOR PRODUCĂTOARE • MĂSURILE LUATE DE MINISTERUL 
COMERȚULUI INTERIOR.

zute ți la zahăr, ulei, conserve 
de legume, conserve, carne, 
slănină sărată, brinzetarf.

$1 în celelalte sectoare co
merciale se Înregistrează creș
teri însemnate ale fondului de 
marfă- la îmbrăcăminte exte
rioară plușată, raglane din țe
sături impermeabile, rochii ți 
fuste stofă, — nt peste 80 La 
sută; la ciorap* de bumbac, 
lenjerie plașată, paltoane și 
pardesie pentru adulți — copii, 
precum și la ghete pentru fe
mei, ghete ți bocanci pentru 
coptă, baecuri ți poloni dia 
M-to — ca 30 la șuti.

dispoziția populației cantități 
mai mari — față de cele des
făcute anul trecut — de gea
muri și chit pentru geamuri, 
de carton asfaltat, tucerie co
mercială, sobe de încălzit. Vor 
fi putse in vînzare de două ori 
mai multe becuri.

O veste plăcută pentru tine
ret: magazinele vor fi aprovi
zionate cu cantități sporite de 
articole de 6pcrt. în truc ît anul 
trecut săniuțele s-au găsit in 
magazine sporadic. în acest an 
s-a asigurat o cantitate simți
tor sporită de săniuțe.

întreprinderile Industriei u- 
șoare vor livra comerțului noi 
modele de paltoane din urson 
spicat Și imitație de blana 
„Rextex“ pentru femei (Fabri
ca de confecții și tricotaje 
București); modele noi de par
desie, balonseide și paltoane; 
țesături de mătase pentru ro
chiile de seară; stofe fan
tezii pentru pardesie și pal
toane ; ghete cu fețe din 
piei presate cu talpă de micro- 
poros căptușite cu molton pen

tru bărbați (Fabrica „Ardelea- 
nau — Alba lulia) și aceleași 
ghete căptușite cu tricot, pen
tru femei (Uzinele de Pielărie 
și încălțăminte — Cluj). O a- 
tenție deosebită se acordă a- 
provizionării populației din 
Delta Dunării și localitățile 
expuse izolării în timpul iernii, 
mai ales din regiunile Dobro- 
gea, Galați, Banat, Bacău, Su
ceava și Crlșana.

Direcțiile comerciale regio
nale, împreună cu întreprin
derile comerțului cu ridicata 
și cu uniunile regionale ale 
cooperației de consum, vor 
stabili cantitățile de mărfuri 
necesare localităților supuse 
eventualelor izolări din cauza 
înzăpezirii pentru întreaga pe
rioadă de iarnă (produse ali
mentare, textile și cpnfecții de 
iarnă, articole de încălțăminte 
etc.).

în baza celor stabilite se vor 
lua măsuri pentru asigurarea 
spațiilor de depozitare necesa
re în acest scop în aceste lo
calități și pentru livrarea cu 
prioritate și în totalitate a 
acestor mărfuri, pînă cel mai 
tîrziu la data de 15 noiembrie 
1963.

Desigur că în realizarea sar
cinilor ce ne stau în faț^ pen
tru o bună aprovizionare în 
sezonul de toamnă — iarnă, 
are o deosebită importanță 
modul în care întreprinderile 
industriale producătoare și 
gospodăriile agricole socialiste 
vor efectua livrările de măr
furi către întreprinderile și or
ganizațiile comerciale.

Multe fabrici. în perioada 
de toamnă — iarnă a anului 
trecut și-au îndeplinit la timp 
obligațiile contractuale, vădind 
grijă pentru calitatea produse
lor, respectarea termenelor, 
expedierea în bune condiții 
a mărfurilor etc. Au fost însă 
și întreprinderi producătoare 
care nu au dovedit aceeași 
preocupare cu privire Ia cali
tatea mărfurilor livrate și la 
respectarea termenelor de li
vrare. Printre întreprinderile 
care au înregistrat restanțe 
importante în livrări, mențio
năm : fabricile de conserve 
din Burdujeni, Hațeg și Avîn- 
tul-Oradea, care nu au respec
tat sortimentele contractate; 
fabricile de țesături „30 De- 
cembrieu-Arad și I.I.B. Bucu
rești; Fabrica de postav Bu- 
huși, care nu a respectat în 
livrările către comerț sorti
mentul de culori contractat la 
stofe pentru costume și altele.

întrucît în cursul perioadei 
precedente de toamnă — iarnă 
s-au semnalat anumite defi
ciențe și în activitatea unor 
întreprinderi ale comerțului cu 
ridicata din țară, este necesar 
ca în acest an să ce ia de la 
bun început măsurile cores
punzătoare pentru recepționa- 
rea la timp a mărfurilor de 
către aceste întreprinderi, 
pentru întărirea controlului 
calitativ, pentru aprovizionarea 
ritmică și — totodată — ope
rativa a unităților comerciale 
cu amănuntul cu mărfurile 
specifice sezonului.

Sosirea one! delegații 
guvernamentale 

economice a R.P. Ungare
în Canitală a sosit joi dimi

neața o delegație guvernamen
tală economică a R.P. Ungare, 
condusă de tovarășul Aprâ 
Antal, vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Munci- 
toresc-Tăiănesc Ungar. Din 
delegație fac parte tovarășii 
Horgos Gyula, ministrul in
dustriei siderurgice și cons
tructoare de mașini, Valy! Pe
ter. Drim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, Karădi Gyula, prim- 
locțiitor al ministrului comer
țului exterior, și alte persoane 
oficiale.

Delegația va participa la lu
crările celei de-a V-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică 
romîno-ungară.

Oaspeții au fost salutați la 
sosire. în Gara de Nord, de to
varășii Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Constantin Tuzu, 
ministrul metalurgiei și cons
trucțiilor de mașini, de mem
bri ai conducerii altor mini
stere economice si funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost de față Jenfl Kutl, 
ambasadorul R.P. Ungare la 
București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

Cocenii de pe cîmp, 
direct la gropile de siloz

paff- I) .

tăiatul co-

o țară nouă
Declarația secretarului general 

al Organizației unificate • 
școlilor din India, 

Jiya Lai -Tal*

(Urmare dtp

■rlîvitJte •*- 
ailela 

echipe 
colecți

ei-

număr mare la 
cenilor din noapte pin 5 țn 
zori. Transportul cocenilor la 
tocătoare s-a făcut cu căru
țele. Tinerii s-au străduit tn 
timpul transportului să nu 
piardă nimic și să asifure 
cu coceni echipele care lucrau 
la tocătoare. La G_ĂC. din co
muna Jirlău transportul coce
nilor de la cîmp La gropile oe 
însilozat (4—5 km) s-a fiert 
cu 20—25 de căruțe la interva
le de timp dinainte stabilite, 
în acest fel întreaga operație, 
de la recoltat pînă la umple
rea gropilor, s-a desfășurat ca 
pe o bandă rulantă ; un proce
deu bun, care asigură o calita
te superioară a nutrețului In- 
Silozat. La G.A.C. „Zorile so
cialismului" din comuna Cli- 
neni tocătoarele deservite de e_ 
chlpe de cite 8—10 colectiviști 
au lucrat continuu.

O experiență valoroasă tn 
organizarea lucrărilor de însî- 
lozare au acumulat-o colectivi
știi din comuna Vișani (in afa
ră de o însemnată cantitate de 
coceni, ei au mai însilozat 
2 700 de tone de alte furaje). 
La această gospodărie cu’esul 
știuleților se face ziu 
diat alți colectiv.șt:, 
bul dc noapte, taie 
Pentru păstrarea UTi-lită»-. 
transport a fes*, repartizat 
număr corespunzător de ate
laje. care să asigure căratul o- 
perativ al cocentlor ?a gropf.e 
de siloz. Și la această lucrare 
deosebit de importantă, care 
necesită multă rap:d?.ate. orga-

„Io locul Tecbii 

Romiuii — t|i cruț

Timp de două săptămir.L 
Jlya Lal Jain. secretar general 
al Organizației unificate a șco
lilor din India, a fost oaspe
tele tării noastre. 1> invitația 
Ministerului Invățămintului. 
El a vizitat cămine, 
case de copii 
nițe. scoli, 
culturale si științifice, precum 
si diferite localități turistice.

înainte de plecare. Jiya lai 
Jain a făcut o scurtă declara' 
ție radiodifuziunii, în care ■ 
spus Drintre altele :

Scopul vizitei mele în Ro- 
mînia a fost acela de a cu
noaște organizarea învățămin- 
tului si de a lua contact cu 
diferite aspecte ale mișcării 
cultural-stiintifice din tara dv. 
Cu acest prilej, am remarcat 
atenția care se acordă aici in- 
vătămîntului. Am Încercat o 
mare satisfacție clnd am aflat 
ca învătămîntul de toate gra
dele est® în Romînia absolut 
gratuit. Sînt impresionat de 
marele număr de copii și ti- 
neri cuprinși în prezent în în
vătămîntul de cultură gene
rală. precum si de vasta rețea 
a sălilor de clasă recent cons
truite.

Din vizitele pe care le-am 
făcut în cîteva școli am re
marcat frumusețea clădirilor, 
curățenia interioară, buna do
tare cu cele necesare desfășu
rării procesului instructiv-e- 
ducativ si mai ales faptul că 
elevii se bucură de iubire pă
rintească din partea cadrelor 
didactice. în majoritate femei. 
Școlarii sînt disciplinați, im- 
brăcati în uniforme frumoase.

în locul vechii Romînil “ 
a spus în încheiere oaspetele 
— dv. ați creat o țară nouă, 
asa cum este Republica Popu
lară Romînă. Ea s-a dezvoltat 
rapid, mai rapid decît multe 
alte țări, iar poporul romîn 
muncește cu multă rîvnă. El 
este sincer, iubitor de pace H 
prietenos.

cantine. 
Si gri di-

instituții ooc '-sl

(Agerpres)

înainte de termen
Colectivului brigăzii nr. î 

din cadrul secție reparații ca- 
pitate-aonde de la schela pe
trolieri Gura Ocniței. i-a fost 
încredințată, de curind, reac
tivarea sordiei 751. Era ae exe
cutat o lucrare grea, anevo
ioasă.

Tmărul brigadier Petre Ntță 
a reamintit, cu acest prilej, 
tovarășilor «ăi de muncă, an
gajamentul pe care și l-au luat 
ca fiecare zondă să fie reda
tă prcdacțizi larr-ur» timp cit 
mai scurf".

Buna organizare a întrecerii 
socialiste între schimburi, pe 
echipe, a dat rezultatele aș
teptate. Sonda a fost repu
să în funcțiune cu mult mai 
devreme. Același rezultat l-au 
obținut membrii acestei bri
găzi și eu prilejul intervenții
lor făcute Ia sandele 114 și 810. 
Operația de resâpare a sondei 
114, de pildă, a fost executată 
cu 10 zile înainte de termen, 
iar cheltuielile prevăzute in 
deviz au foat reduse cu peste 
20 000 Iei.

ION MOLDOVEANU 
recepfwwer

Legume livrate statului
Gospodăria agricolă colecti

vi din comuna Vișani, raionul 
Făurei, posedă o suprafață de 
grădină de 80 de hectare.

Colectiviștii au cultivat aici 
roșii, ardei, vinete și alta plan
te legumicole. Pe baza con
tractelor încheiate cu statul, 
gospodăria colectivă din Vi- 
șani a valorificat importante 
cantități de legume din pro
ducția obținută. Astfel, pînă 
In prezent au fost livrate 
195 000 kg roșii, 45 000 kg ar
dei, 7 000 kg vinete, 7 000 kg 
ceapă ți altele. Rezultatele 
cela mai buna în obținerea u- 
nor producții mari de legume 
le-au obținui echipele 1 și 3.

ION DICIANU 
colectivist

Grijă pentru educația 
a cetățenilor

ana Pitiris-
J:b raiaaul Ci*-

»*
V*reta
■ itar*. ArtfH. 
tre-eate. daai 
formale ăia 
a:$*i «î perianal 
aitar al apitalalui din 
«emani aa vizitat 
peite 480 de geipodă-

ni și 8 siașjziDe ali- 
taratarc «filuind |i 
ladrnmind cetățenii 
1b priviaja Birnțznrrii 
rarâțeniei, păstrarea 
aliHcnteUr. îngriji
rea ainătâții copiilor 
etr. Cetățenilor li a-aii 
pai la dispoziție nti- 
meroaie 
educație

de 
iar

Vedere parsrzrLcă • orafuiuă iași — Pmja Unirii.

sanitară

cias de culturi 
comana peate 450 

colectiviști au 
la doui 

teme

la 
din
da
participat 
conferințe pe 
medicale.

GHEOKGHE 
OPRESCU 

elev

Finaliști ai regiunii Argeș 
in „Cupa Agriculturii^

Zilele trecute s-a desfășurat 
în raionul Drăgășani, etapa pe 
regiune a „Cupei Agriculturii”, 
la care au participat numeroși 
tineri din satele regiunii Ar
geș. întrecerile de handbal și 
oină s-au desfășurat în comu
na Grădiștea unde s-au pre
zentat 6portîvi din comunele 
Gușoieni — raionul Drăgășani, 
Brezai și Copăceni. raionul 
Horezu, Pri&aca — raionul Sla
tina și Tițești — raionul Pi
tești.

Un deosebit interes a stîmlt 
întrecerea dintre handbaliști. 
Mai bine pregătiți tinerii din

Gușoieni au devenit campioni 
regionali,

întrecerile de oină au fost 
câștigate de echipe din comu
na Tițești.

După concurs, sportivii par
ticipant! la „Cupa Agriculturii” 
au fost oaspeții colectiviștilor 
din Grădinari.

Tinerii colectiviști din co
muna Grădinari au prezentat 
pentru pârtieipanții la întrece
rile sportive dLin cadrul „Cupei 
agriculturii" un frumos pro
gram artistic.

GICU NIȚULESCU 
corespondent voluntar

In excursie pe masivul Retezat,
Foto : N. ANGHEUDR

---- •----
Aparate moderne 
pentru studierea 

atmosferei
Observatorul aerologic din Cluj 

a fost dotat In ultimul timp cu o 
serie de aparate moderne pentru 
sondarea atmosferei. Printre aces
tea se numără un nou tip de radio- 
sondă, care permite măsurarea ele
mentelor meteorologice cu o mare 
exactitate. Față de radiosondele 
folosite plnă acum, noul tip are o 
sensibilitate de aproape 4 ori mal 
mare la măsurarea temperaturii și 
de 10 ori mai mare la măsurarea 
presiunii și umidității din atmos
feră, Pentru transcrierea datelor 
emise de radlosondă pe diagrame
le de lucru, observatorul a fost do
tat și cu o moșind semiautomată. 
Aceasta Înlocuiește observațiile 
optice ale operatorilor, cit și Înre
gistrarea manuală 
care uneori erau 
Imprecise.

a observațiilor, 
subiective iau

(Agerpree)

Ce propun poiturile utemiste de control de la Uzinele „Independența" pentru

REDUCEREA CONSUMULUI DE LAMINATE
R/F«is-*e dba BiȘ- h

•Lai 
aJRt 
tra-

Lar ta sdumbanto II u HI 
luate ti folosite U ivtne 
hiaân. Da ti ai ml
taior a sugerat amenajarea 
num spațiu da depozitara in- 
cUs. pentru *sl bma păstrare 
și evScezță a tacrăntoc-

In această sccbe realii tefi 
da echipe tineri, muu cit an. aa 
evident iară prin bona gospodă
rire a metalului, prin grija ca 
care sortează șl folosesc deseu- 
rile. In echipa condusă de Au
rel Duică, jumătate din repe
rele pentru transportoarele pe 
care le execută slut obținute 
din deșeuri. Utemistul Mihai 
Volnea — absolvent al școlii 
piofesionale și tînărul Dumitru 
Șoamu — care lucrează de 13 
ani ca trasator — colaborează 
îndeaproape la verificarea di
mensiunilor materialului primit 
recurg la unele calcule geo
metrice, sesizează ori de cita 
ori găsesc diferențe între di
mensiunile din proiect și cele 
ale materialului- Buni mese
riași sînt și tinerii Dumitru Tă- 
nase, secretarul comitetului 
organizației de bază U.T.M., 
loan Takacs, Nicolae Coman 
șef de echipă — toți sudori — 
care nu au rebutat pînă în 
prezent nici un gram de mate
rial.

Din discuțiile purtate cu ei, 
cei prezenți la raid au tras 
concluziile necesare, iar colec
tivul postului și-a propus ca, 
operativ, a doua zi să redacteze 
un număr al gazetei pe margi
nea acțiunii întreprinse în ate
lier, în care să popularizeze 
metodele gospodarilor metalu
lui și propunerile făcute de ei 
pentru reducerea continuă a 
consumului de laminate.

Secțu aecan.câ EI este com- 
a ie ii era pr»rx:- 

pate : oceane de abataj și lan* 
pm riali BJQ exiSÎă *uh-
acata iezeree de reducere a 
nnisim'"' de metal De cu- 

rtnd. a fost experimentată o 
ncuă tehnologie de confecțio
nare a bucșelor pentru lanțul 
de 1 1 2 țoii și 1 1 3 țoii nece
sar industriei petroliere. In 
tocul confecționării bucșelor 
An bară de otel crocanichei 
acestea se executa din bandă 
lată laminată la rece-

Membrif postului utemist de 
control prezent! la raid au ru- 
qat pe șeful secției — inginerul 
S teii an A chim—să calculeze ce 
econccme va fi realizată anual, 
de la data puueni In aplicare 
a acestei metode.

— Numai pentru lanțul de 
un țol șj jumătate, a fost răs
punsul, vom economisi 70 de 
tone oțel aliat Dacă conside
răm și valoarea economiei de 
manoperă (15 la sută), vom 
putea reduce prețul de cost la 
acest sortiment cu circa 
750 000 lei. Dacă tinerii din 
secția noastră — al căror nu
măr depășește 80 1» sută din 
totalul muncitorilor de aici — 
ar da atenția cuvenită prelu
crărilor, economiile de metal 
pot fi și mai mari. Unii lucrea
ză foarte bine. Bunăoară, Erwin 
Miiller de la atelierul de trata
mente termice..-

Participant» Ia raid au stat 
de vorbă cu acest tinăr. Cu toa
te că a terminat școala printre 
primii (cu categoria a Vl-a) a 
studiat perseverent în conti
nuare metode de tratament din 
cele mai felurite, expuse In 
cărți ca î „Tratamentul termic 
de oțeluri și fonte", „Cartea 
muncitorului de la tratamente

de speciali-termice", revista
‘a^e-

— Ajo se pot referata multe 
p.ese. ■ relatat el. Neatenția, 

nașterea materialului, fap
tul că nu sînt consultați in 
permaserîS B»a»stml ș{ tehno- 
log't.L sînt cauze care duc In 
prunul rind la o temperatură 
și durată de tratare necores
punzătoare- De primul pas 
e rebutul, deci pierdere de 
aaetaL de timp și bani.

Munotoru și maistrul 
atelier afirmau că acest
s-a specializat in tratarea pis- 
toanrior. o lucrare de mare 
răspundere. ,-Secretul* este a- 
cesta: 1-17“ _ ‘
pistoanele 
lucrare in 1 
carburat < 
Pentru a ] 
triva unei 
tuate, care

din 
tinăr

Mailer a observat că 
nu-și pierd la pre- 
t o Labiate stratul de- 
căpătat la forjare, 
proteja piesa împo- 
de ca rb urări accen-

____r_ j ar cauza foarte 
mult calității, el împachetează 
fiecare piston în mangal 
adaus de sodă calcinată, 
acest fel piesa pleacă de 
tratament cu o structură chi
mică corespunzătoare. Iată ca
lea „secretelor" acestui gospo
dar și bun cunoscător al mese
riei pe care postul utemist de 
control a popularizat-o : studiul 
continuu și conștiinciozitatea 
la locul de muncă.

în secție sînt însă șî tineri 
a căror conștiinciozitate lasă 
de dorit. Postul utemist de con
trol a criticat cu cîtva timp în 
urmă atitudinea lui Adolf Roth, 
care, rebutlnd o piesă impor
tantă, a ascuns-o șl a luat de 
la masa de control alta nouă.

La atelierul de ciocane de 
abataj s-a discutat cu tinerii 
Alfred Kopolz și Nicolae Ruja. 
Kopolz nici nu Înțelegea gravi
tatea faptului că nu lucrase 
bine: „La o sută de piese,

cu 
In 
la

n-am voie tă dau două re
but î!“ — spunea eL Iar Ruja 
a fost găsit la alt loc de mun
că. Vorbea cu alt tovarăș și-l 
tinea și pe acesta din lucru. 
Secretarul comitetului organi
zației de bază U.T.M., Vasile 
Căpătînă afirmă că acest tinăr 
manifestă în permanență a ati
tudine de nepăsare față de 
preocupările întregului atelier 
„abataje". Uneori. în schimbul 
de noapte doarme, se plimbă 
prin secție, și apoi se grăbește, 
lucrează neatent, dă lucru de 
slabă calitate, rebuturi. Secre
tarul comitetului organizației 
de bază U.T.M. a primit atunci 
sarcina din partea comitetului 
U.T.M. să discute încă o dată 
in adunarea generală U.T34. 
cazul lui Ruja. Nici Kopolz nu 
poate fi absolvit de vina aa. El 
est© cunoscut ca un muncitor 
care are pregătire. Ar fi de 
dorit Insă ca in permanență 
să confirme pregătirea pe care 
o are.

După efectuarea raidurilor, 
posturile utemiste de control 
din secțiile amintite au pre
zentat comitetului U T M. și co
mitetului de partid lista 
propuneri privind mai 
gospodărire a netalului.

cele 
aici

cu 
buna

amin- 
cîteva

ANUNȚ
Școlile tehnice financiare din

BUCUREȘTI — Calea Griviței nr. 2 bis telefon 14.42.82
BRAILA — str. Bolintineanu nr. 16 telefon 1767
BRAȘOV — str. Lungă nr. 188 telefon 1664
BAIA MARE — str. Progresului nr. 45 telefon 1289
CLUJ — str. 1 Mai nr. 19 telefon 3136
IAȘI — str. Sărăriei nr. 35 telefon 2789
TIMIȘOARA — str. Simlon Bărnuțiu nr. 9 telefon 6132 

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

dustriale de construcții și 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.

In afară de 
tite, consemnăm 
mai importante:

• Lansarea în 
unei serii, cît do mici, să se 
facă totdeauna numai după 
execuția și punerea la punct a 
prototipului (vor fi evitate ast
fel situații dificile ca aceea de 
la Instalațiile de ungere unde 
s-a pierdut 
executarea 
piese).

• Să se

fabricație a

mult material prin 
Întregului lot de

acorde mal multă

atenție bunei organizări șl a 
ordinei în atelierul de debitare 
pentru ca materialele să poată 
fi ușor identificate, manipulate 
și sortate.

• Deșeurile care sînt duse 
la cuptor să fie luate numai cu 
aprobarea maistrului sau șefu
lui de secție. In acest fel vor 
fi evitate cazurile cînd deșeuri 
utilizabile sînt topite.

• Documentațiile să sosească 
din timp în secția cazanqerie 
pentru a se putea analiza mo
dul in care se poate face cea 
mai economică debitare.

• In vederea aplicării noii 
tehnologii de roluire a bucșe
lor. să se execute din timp 
toate SDV-urile necesare.

• Reglorii din secția meca
nică III să verifice de mai 
multe ori pe zi starea mașini
lor, mai ales a celor automate.

• Asistența tehnică din 
schimburile II șl III să fie în
tărită. Cadrele din aceste 
schimburi să manifeste exigența 
necesară față de abaterile unor 
tineri, abateri soldate cu pier
deri de material.

• In schimburile II și III să 
fie cuprinși cei mai buni mem
bri ai activului U.T.M., membri 
ai comitetelor organizațiilor de 
bază UT M.

După cum se vede, atît în 
fața acestor secții cît și a or
ganizației U.T.M. stau impor
tante căi pentru reducerea con
sumului de metal. Concluzia 
raidului întreprins de posturile 
utemiste de control este aceea 
că o mare rezervă în acest sens 
o constituie calificarea și con
știinciozitatea tinerilor. In a- 
ceste direcții trebuie acționat, 
deci, pentru ca tinerii de la 
,1Independența“-Sibiu să poată 
contribui din plin la rezolvarea 
sarcinilor ce stau în fața uzinei.

fjegofite Ho,/,-,-,,,,

M. I. C.
FABRICA DE CIMENT MEDGIDIA 

REGIUNEA DOBROGEA
ANGAJEAZĂ INGINERI

— energetlcien!
— chimîști
— mecanici

Stagiu) minim de trei ani in producție.
Cererile se vor depune direct la secretariatul fabricii de 

ciment din orașul Medgidia.



primele note

consulta-

de control

cîteva măsuri 
Vor participa

Și
de tovarășii

lașa a XI-a A rea
lă a Liceului nr. 1 
din Lugoj la una 
din primele ore de 

\ fizică din acest an. 
1 Dau răspunsuri 
foarte bune Tra

ian Cimponierit, Dan Vasiliu, 
Dan Daba și alții. Tovarășul 
profesor trece cu satisfacție în 
catalog primele note : 10, 1&, 9, 
10, 8. La matematică, de ase
menea, clasa, in ansamblu, a 
dovedit o bună pregătire iar 
fa-ptul că un singur elev a dat 
răspunsuri pentru nota 6 a 
stîrnit îngrijorare. Elevii au 
discutat despre slaba pregă
tire a colegului lor și de aici 
și-au fixat și 
pentru viitor, 
la meditațiile 
țiile organizate 
profesori ; vor organiza două 
cercuri — unul de matematică 
și altul de limba romînă — 
pentru elevii care manifestă un 
deosebit interes față de aceste 
două materii, pregătindu-se în 
acest fel și pentru olimpiadă și 
concursul literar ; iși vor aju
ta mai mult colegii care întâm
pina greutăți la diferite ma
terii.

Așadar, primele note obți
nute tn acest an au dovedit pa 
de o parte seriozitatea cu care 
au început școala elevii dintr-o 
Xl-a A reală, iar pe de altă 
parte au fost punctul de ple
care pentru adoptarea unor 
măsuri de natură să ridice ni
velul general la. învățătură.

Să urmărim însă reacția la 
primele note și în alte clase.

In clasa a Xl-a B doi elevi
— Gheorghe Radomir și Ma
riana Krasnaniuc — au primit 
primele note din acest an: 4 
la latină. Cum a reacționat 
clasa ? Cei doi 4 au stârnit 
un val de compasiune printre 
colegi. „Profesorul este prea 
exigent" au fost de părere unii. 
Alții au socotit că cei doi e- 
levi meritau cu prisosință no
ta... 5 1

Evident, această apreciere nu 
oglindește nicidecum surplu
sul de cunoștințe pe care, cei 
doi elevi nu l-au dat. chipurile, 
în vileag cu ocazia lecției. 
Dimpotrivă, ca oglindește pă
rerea că nota 5 este, oricum, o 
nota mai onorabilă, de trecere, 
și dacă profesorul ar fi avut 
„bună voință” «â le-o acorde 
de cite neplăceri nu i-ar fi scu
tit ! lată deci o atitudine care 
ar trebui discutată in clasa 
foarte serios.

Desigur și în această clasă 
sînt elevi care au început a- 
nul școlar cu seriozitate, care 
se pregătesc bine pentru fie
care oră de curs. La primele 
lecții de fizică, istorie ori fran
ceză. Ana C&dariu, Valiea Lun
ga, Mihai Dobici și alții au fă
cut dovada bunei lor pregătiri. 
Dar aceasta nu este suficient. 
Dacă pe lingă seriozitate la în
vățătură utemiștii, fruntașii 
clasei, ar manifesta și comba
tivitate. ar putea determina 
crearea unei atmosfere genera
le de studiu, de răspundere 
față de obligațiile școlare la 
toți elevii. într-o asemenea at
mosferă nu și-ar fi permis, de 
pildă, nici Mariana Krasnaniuc
— altfel o pierd care a obținut 
anul trecut rezultate bune — 
să declare cu seninătate, la 
3—4 zile după terminarea va
canței, că „n-a prea învățat".

Dar „teorii" in sprijinul no
telor ori al răspunsurilor slabe 
au apărut și în alte clase. 
„N-am știut că vom fi ascul
tați" sau „am crezut c& tova
rășul profesor va fi mai indul
gent" au declarat elevii din 
clasa a X-a B care au obținut 
drept prime calificative pentru 
răspunsurile date note de 3 
gi 4.

Din notările de pînă a- 
cum reiese că in clasele citate 
numărul elevilor care n-au în
ceput o activitate susținută, 
din primele zile de școală este 
relativ mic. Dar lucrurile tre
buie privite și din alt punct 
de vedere ; dacă la cîteva zile 
după vacanță sînt elevi care 
nu învață, dacă din rindurile 
acestora fac parte și elevi din 
clasele a XI-a — care au în 
față un an mai greu, în care 
vor trebui să-și gospodărească 
bine fiecare oră de curș și de 
studiu în vederea pregătirii 
lecțiilor curente și a examenu
lui de maturitate — toate a- 
cestea trebuie să pună pe gin- 
duri comitetul și activul U.T.M. 
din școală. O poziție combati
vă, discuții în clase, folo
sirea gazetei de perete, a po
stului utemigț 
pot și trebuie să creeze de la 
început un climat de exigență 
și răspundere, o atmosferă ge
nerală de studiu perseverent 
și eficace.

Comitetul U.T.M. — secre
tar tovarășul profesor Anton 
Waldman — a ținut la cîteva 
zile du.pă începerea anului șco
lar o ședință. Ea nu s-a soldat 
îiuă cu adoptarea unor masuri 
operative în vederea imprimă
rii unui ritm viu procesului de 
învățătură, dezvoltării răspun
derii elevilor față de principa
la lor îndatorire. Nici acum nu 
este târziu pentru adoptarea 
unor asemenea măsuri, «u nu
mai la nivelul comitetului 
U.T.M., ci in fiecare organiza
ție de bază, in fiecare clasă.

De la primele adunări gene
rale U.T.M. se vet dezbate 
probleme care să ducă la 
creșterea răspunderii elevilor 
față de învățătură, față de 
pregătirea lor pentru viață. 
Adunările generale, opinia co
lectivă manifestată viu ți ope
rativ este de natură sâ deter
mine un climat de seriozitate 
și exigență față de felul in 
care iți îndeplinesc elevii obh- 
gațiile școlare. De asemenea, 
poate fi asigurată înce
perea activității postului ute- 
mist de control și a gazetei 
de perete, sa pot stabili elevii 
care var frecventa orele de me
ditații. se pot organiza de a- 
cum — cu sprijinul cadrelor 
didactice — primele consulta
ții. Pe baza unui studiu atent, 
comitetul U.T.M. trebuie să-ți 
fixeze obiectivele pe care le 
va urmări în fiecare clasă ori 
grup de clase, diferențiate 
după specificul anilor de stu
dii, după nirelul de pregătire 
a elevilor. Prima ședință de 
comitet a fixat direcțiile prin
cipale ale muncii politice pe 
care o va deefdșura organiza
ția U.T.M. din școală; acum 
ele trebuie concretizate ți, 
moi ales, Începută munca de 
realizare a fiecărui obiectiv in 
parte.

Vizitele parlamentarilor indonezieni
Delegația unită a Adunâni 

consultative populare provi
zorii și a Parlamentului Re
publicii Indonezia îa frunte 
cu general Wilujo Puspojudo, 
vicepreședinte al Adunării 
consultative populare provizo
rii. ministru de stat, însoțită 
de acad. St. S. Nicolau. vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale. Ludovie Takacs, 
membru al Consiliului de Stat, 
și de deputatul Marin Râdoi 
a vizitat orașul Constanța. 
La sesirr pe aeroport oaspeții 
au fost înhmpinaț: de pre- 
•edir.tete Sfatului popular al 
era#ului Constanța, Petre Ni- 
colae. dcpjtațl din localitate 
ai Mani Adunări Naționale și 
de reprezentanți ai organelor 
locale de stat

QaspețH au vizitaz stațiunile 
de pe literal |i instituții cultu- 
rai-șUunțifx» din Constanța. 
Ei au făcut, de asesnenea, o 
vizită la Sfătui popular al o- 
rașuiui Constanța.

Președintele Sfatului popu
lar al orașului Constanța, Pe
tre Nicolae, a oferit un dejun 
în cinstea membrilor delega
ției.

După-amiază oeepețll i-au 
înapoiat în Capitală.

în timpul Vizitelor memha-H 
delegației indoneziene au fost 
Însoțiți de Sukriano, ambasa
dorul Republicii Indonezia in 
R. P. Romînă |i de membri al 
ambasadei.

^upraiața suportului este 
bună, experiența a reușit !“ 
— pare sd spună licărul La
zar Dinule^eu, de la Uzina 
„BaJanla"-Sibiu lovarășidui 
său, Jacob Slm. împreună, 
au realizat un nou procedeu 
de confecționare a suporți- 
lor pentru cu ii te la bascu
lele de 10 ii 15 tone, prin 
care se economisește metal 
li manopera In valoare an- 
tecalcuiata de 70 000 lei

pe an.

J=oio . N. STE LORI AN

(Agerpreo)

Recepție Ia Palatul
Marii Adunări Naționale

Președintele Marii Adunări 
Naționale. Ștefan Voitec, a 
oferit joi «eara o recepție la 
Palatul Marii Adunări Națio
nale cu prilejul vizitei în țara 
noastră « delegației indone
ziene.

Au participat membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, deputați in Marea 
Adunare Națională, conducă
tori ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, oameni 
de știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte Sukrisno, am
basadorul Republicii Indonezia 
în R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei, șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, și conducătorul 
delegației indoneziene, Wilujo 
Puspojudo, au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Jirformafii
Joi dimineața s-a reîntors în 

Caoitală delegația Grupului 
national romin al Uniunii in
terparlamentare care a parti
cipat la lucrările celei de-a 
52-a conferințe interparlamen
tare de la Belgrad.

★
In încheierea vizitei între

prinse în tara noastră, joi, 
membrii delegației orașului 
finlandez Turku au fost oas
peții Bucureștiului.

Delegația finlandeză condusă 
de Olavi Santalahti, membru 
al Consiliului de direcție al 
orașului Turku, a făcut o vi
zită la Sfatul Popular al Ca
pitalei.

Membri delegației au vizitat 
de asemenea noile cartiere 
bucureștene, precum și institu
ții culturale.

★
Joi a aosit in Capitală o de

legație culturală franceză pen
tru tratative în vederea elabo
rării noului Protocol de schim
buri culturale, 
tehnice între R. 
Franța.

Delegația este
Jean Basdevant, directorul ge
neral al relațiilor culturale și 
tehnice din Ministerul Aface
rilor Externe 
Franceze.

științifice și 
P. Romînă și

condusă de

al Republicii

(Agerpres)

C I N E
— bd. Maghe- 

12,15; 14,30;
Godin: Patria 

ru 12—14 (10; 
16,45; 19; 21,15). București — 
bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13; 15; li, 
19; 21). Excelsior — bd 1 Mai 
322 (10; 12; 14,15; 16,30: 13,45; 
21), Grădina cinematografului 
Doina — str. Doamnei 9 (19,45). 
Aventura: rulează la cinema
tografele Republica — bd. Ma- 
gheru 2 (9,45; 12,30; 15,15; 18; 
20,45; Capitol — bd. 6 Martie 
16 (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30
— grădină 19). Cain al XVIII- 
lea: Modem—Piața G. Coșbuc 
1 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). 
Tutunul: Feroviar, cal. Gri viței 
80 (9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45. 
Icarie X B 1 — cinemascop 
Carpați — bd. Magheru 29 (10: 
12; 15; 17; 19; 21), Tineretului
— calea Victoriei 48 (10; 12;
14; 16; 18,15; 20.30). Grădina 
Progresul —■ str. Iop Vidu 5 
(20). înfrățirea între popoare — 
bd. Bucureștii Noi (14; 16:
18,15; 20,30). E permis să calci

în întâmpinarea
studenților

i n eurtnd, cei peste 
1500 de studenți 
ai Institutului de 
mine din Petro
șani vor popula 
din nou sălile de 
cursuri. Pentru în

tâmpinarea lor s-au făcut și 
continuă să se facă intense 
pregătiri. In vederea spriji
nirii studenților în însușirea 
specialității lor, conducerea 
institutului a luat din timp 
măsuri pentru editarea unui 
număr de încă 8 cursuri prin 
Editura didactică ?i pedago
gică, iar altele vor fi multipli
cate cu mijloacele institutului. 
Astfel, în noul an universitar 
studenții minen vor avea la 
îndemlnă toate cursurile nece
sare. Ele sînt în cea mai mare 
parte redactate de cadrele 
universitare ale institutului. 
Iată cîteva titluri noi apărute 
sab redactarea prof. Vasile 
Poboran, conferențiarilor uni
versitari Aron Popa, Gheorghe 
Secară, Nicdae Brădeanu, 
Ștefan Somlo fi alții: „Tehni
ca explorării ți exploatării 
substanțelor minerale utile", 
„Exploatări minere la zi“, 
„Electrificarea minelor'. „In
stalații de extracții minere" 
etc. Mult s-a imboflățit ți bi
blioteca tehnică a institutului, 
care reprexintă principalul 
mijloc de documentare. Pe 
linffă cele 90 000 de volume de 
literatură tehnică, ideologică 
ți beletristică existente s-au 
mai adăugat alte 3 500 de vo
lume. Numeroasele laboratoa
re ale institutului ți-au sporit 
pentru noul an, inventarul 
aparatelor. Tn noul pavilion 
construit, au fost amenajate 
alte amfiteatre, săli de lec
tură, săli pentru seminarii, bi
rouri pentru catedra etc.

Intense pregătiri s-au făcut 
și sub aspect administrativo- 
gospodăresc. Întregul complex 
al institutului a fost zugrăvit, 
s-au efectuat reparațiile nece
sare, s-a completat mobilierul. 
Datorită sporirii la 1 000 a 
numărului de studenți care 
vor fi căminizați în acest an, 
a fost mărit spațiul dormitoa
relor cu încă 250 de paturi, 
pentru care a fost procurată 
toată lenjeria. Cantina insti
tutului s-a mărit și ea cu încă 
o sală de mese, a fost procu
rat în întregime combustibilul 
necesar bucătăriilor și încăl
zirii în institut.

Situația aprovizionării cu 
alimente pentru cantină, unde 
vor servi masa circa 1 200 de 
studenți, este, la ora aceasta, 
nesatisfăcătoare. Cămările sînt 
aproape goale. De altfel, iată 
inventarul lor actual: 1 000 kg 
varză, 355 kg ardei grași pen
tru umplut, 278 kg gogoșari 
murați, 116 kg ardei pentru sa
lată și... cam atft. In schimb, 
există... contracte : contract cu 
Agevacoop Satu Mare, tn va-

loare de 60 000 de lei, contract 
cu O.C.L. Petroșani, în valoare 
de 300 000 lei, contract cu 
O.A.D.L.F.-Petroșani, în valoa
re de 700 000 lei, contract cu 
Fructonil-Giurgiu în valoare 
de 90 000 lei. Pînă aici n-ar fi 
nimic rău, dar aceste contracte 
n-au fost încheiate la timp.

a 
trimis cererile de livrare la 
unitățile respective abia la 
sfîrșitul lunii august, iar al
tele la începutul lui septem
brie, deși fondurile necesare, 
au fost alocate la timp. Unele 
din aceste unități nici n-au 
apucat măcar să răspundă ce
rerii institutului dacă pot sau 
nu să le asigure produsele 
respective. Aceasta nu este 
altceva decît neglijență și lipsă 
de spirit gospodăresc.

Acum, cînd mai sînt puține 
zile pînă la deschiderea anului 
universitar, este necesar 
administrația institutului 
facă tot posibilul pentru a 
genta sosirea produselor 
rute.

Administrația institutului

ca 
sa 

ur- 
oe-

LAL ROMULUS

Utilaje noi Tn întreprinderea noastră
La Urina „Steagul roșu” din 

Brașov, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii sînț preocupați în 
permanență de creșterea pro
ductivității muncii lor. Prin 
dotarea urinei noastre cu noi 
utilaje, productivitate* muncii 
a crescut in primele opt luni 
ale acestui an cu peste 21 la 
sută, obțjnîndu-ie și produse 
peste plan in valoare de a- 
proape 2 600 OM de lei. Printre 
utilajele noi sosite in uzina

noastră se numără și mașinile 
electronice de rectificat cu 
comenzi automate, strunguri 
semiautomate și automate cu 
2 axe, cuptoare de tratament 
termic, mașini de rectificat 
diametrul interior al rulmen
ților, mașini speciale de nitu- 
Lre a rulmenților ți de rodai 
calea de rulare a inelelor de 
la rulmenți etc.

C. CLIPRIOTIS 
tehnician

La laboratorul chimic al Uzinei „Hidromecanica- din Brașov lucrează șl tlnăra laborantă Ellsabeta Schwetter. lat-o ta 
momentul unei probe de determinare ■ procentului de carbon șl sulf din otel.

MARIETA VIDRAȘCU

...Șl astfef „călătoresc" 
spre mesele noastre stru
gurii de la Pietroasele.

(Agerpres)

și R. P. Polone, 
fotbaliști polo- 
nrestat un joc 
bun, obțin înd 
cu scorul de

Foia : M CARANF1L

M A T O G R A F E

folo i N. STBLORTAM

• Joi g-a disputat
■ad meciul amical de 

fotbal dintre selecționa
tele de tineret ale R. P. 
Romîne 
Tinerii 
nezi au 
foarte 
victoria 
3—0 (2—0). Golurile au 
fost marcate de Kielec 
(minutul 37), Stachula 
(minutul 39) și Hausner 
(minutul 50). Au asistat 
10 000 de spectatori.

stria 2—0 ; Scoți a-Bel
gia 2—0.

Clasamentul după pa
tru ture : 1—2. U.R.S.S., 
R. P. Polonă 7 puncte ; 
3. R. P. Mongolă 5,5 
nuncte (im meci mai pu
țin jucat); 4. Olanda 5,5 
Duncte ; 5. Iugoslavia 5 
Duncte și o partidă în
treruptă ; 6—7 R. P. Ro
mînă. S.U.A, 5 puncte; 8. 
Scoția 3,5 puncte etc.

• Campionatul mon
dial feminin de șah pe 
echipe a continuat la 
Split cu desfășurarea în. 
tîlnirilor Hin cel de-al 
IV-lea tur. Selecționata 
R P. Romîne a făcut 
meci egal (1—1) cu re- 
nrezentadva Iug oala viei. 
Din echipa noastră s-a 
remarcat din nou Ale
xandra Nicoia'J, care • 
Învins-o In 46 de mutări. 
Intr-o variantă a apără
rii siciliene, pe maestre 
iugoslavă Miluzka Laza
revich Pere; ?znie a pier
dut la Nedelkov:eL

Alta rezultate :
URS S.-ELF. Germană 
9—0 : R p. Mmgolă- 
S-U-A- 2—0 . R D. Ger- 
mană-R P. B>>lg*rî> 
3—0 ! O landa-Monaco 
1—0 : R P. Polonă-Au-

• Simbătă aeara la 
Paris echipele A. C. S. 
Fontenay și C.S.M. Cluj 
se vor întîlm în primul 
meci pentru noua ediție 
a Cupei campionilor eu
ropeni Ia tenis de masă 
(masculin). Echipa fran
ceză va fi alcătuită din 
Roothoaft, Grebonval și 
Lhomme. în t îl ni rea se 
va disputa !□ sala de 
sport a țcolii Michelet, 
la Fontenay sous-bois, 
Duminică, în aceeași 
sală, va avea loc o in
ti Imre între selectiona- 
tele Parisului fi Bucu- 
rețtrJÎuL Reprezentativa 
pariziană va prezenta pe 
campionul Franței Cber- 
gui, Truong fi RoothooCt.

• Miercuri a-su dte- 
putat numeroase me
ciuri hi cadrul diferite
lor cupe europene la fot- 
baL In ctipa campionilor 
europeni, formația irian-

doză F. C. Dundlak a în
vins în deplasare cu 2—1 
pe Zurich, dar cum 
pierduse cu 3—0 primul 
meci a fost eliminată. 
De asemenea, a ieșit din 
competiție campioana 
Angliei, Everton, care a 
fost învinsă cu 1—0 în 
meciul retur de Interna- 
zionale Milano. Pînă 
acum s-au calificat pen
tru turul următor trei 
echipe: Dinamo Bucu
rești, Internazionale Mi
lano și F. C. Zurich.

Rezultate înregistrata 
în Cupa orașelor-tîrguri: 
F. C. Lausanne—Heart» 
Edimburg 2—2 (1—2) ; 
Belonensos Porto—Tre- 
snjovka Iugoslavia 2—0 
<2—0); Sheffield Wed- 
sneday—Utrecht Olanda 
4—1 (2—0); Arsenal 
Londra—Copenhaga 7—1 
(5—0).

în Cupa cupelor H. 3. 
V. Hamburg a învins cu 
4—0 (3—0) pe U. & Lu
xemburg.

La Karlsruhe s-a dis
putat meciul dintre e- 
chipele de juniori ale 
R P. Bulgaria fi R. D. 
Germane. Au învlra» fot
baliștii bulgari cu 1—0 
(0—0).

(Agerpres)

CABANELE MUNȚILOR

y
p
o

Campionatele
europene

Au fost trase la sorți

avea
BRA-
CRA-

Intra 22 octombrie sl 2 noiem
brie vor avea loc în tara noastră 
întrecerile campionatelor europene 
de volei. La actuala ediție a cam
pionatelor participă 17 echipa 
masculine și 13 feminine. Prelimi
nariile campionatelor vor 
loc în orașele BUCUREȘTI, 
SOV. CLUJ, TG. MUREȘ, 
IOVA fi CONSTANȚA.

Joi la amiază, la sediu] Consiliu
lui General al U.C.F.S. a avut loc 
Ședința In cadrul căreia au fost 
stabilite prin tragere la sorți gru
pele preliminarii ale campionate
lor. La această ședință au luat par
te, printre alții, Gh. Turbuțiu 
(R.P.R.), vicepreședinta al Federa
ției Internaționale de volei. A. Bar- 
zaski (R. P. Bulgaria), secretar ge
neral adjunct al F.LV.B. fi A. Hol- 
vay (R. P. Ungară), președintele 
comisiei internaționala da arbitri. 
Participant)] au fost salutați de 
iov. M. Bîrjega. vicepreședinte al 
U.C.F.S. fi președinte al comisiei 
de organizare a campionatelor eu
ropene da volei. In urma tragerii 
la sorți cars s-a făcut cu „capi de 
serii" au fost stabilita următoarele 
grupe preliminarii i

de volei
grupele preliminarii

MASCULIN : grupa 1 (BRAȘOV): 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
Italia, Belgia j grupa a H a (BUCU
REȘTI) : R. P. ROMÎNĂ, R. P. Po
land, Olanda, Finlanda i grupa a
III- a (CLUJ) : U.R.S.S., Iugoslavia, 
R. D. Germană, Austria , grupa a
IV- a (TG. MUREȘ) : R. P. Bulgaria,
Franța, Turcia, R. P. Germană, Da
nemarca. Primele două echipe ee 
califică pentru - - .
va avea loc
Turneul pentru locurile 9—i7 sa 
va desfășura la CLUJ și C1MPIA 
TURZII.

FEMININ : grupa I (BUCU
REȘTI) : U.R.S.S., R. P. Bulgaria,
Turcia ■ grupa H a (CRAIOVA) : 
R. S. Cehoslovacă. R. P. Ungară, 
Olanda, Danemarca ; grupa lll-a 
(CONSTANȚA) : R. P. Polonfl, Iu
goslavia, R. F. Germană / grupa 
IV-a (de asemenea la Constanta) : 
R. P. ROMfNA, R. D. Germand, 
Austria. Turneul linal (locurile 
1—8) are loc la CONSTANȚA, iar 
cel pentTU locurile 9—13 ia BRA
ȘOV.

Preliminariile campionatelor se 
vor desfășura In zilele : 22, 23, 24 
ti 25 octombrie, iar turneele finala 
intre 26 și 2 noiembrie.

turneul final care 
la BUCUREȘTI.

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

pe Iarbă: Victoria — bd. I Mar
tie 7 (10; 12; 14; 16,15; l«,30; 
20,45) Melodia — jos. Ștefan 
cel Mare, colț cu str. Lizeanu 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Gri- 
vița — caL Gri viței lingă 
podul Baaarab (10; 12.15;
16; 18,15; 2030). Arta — caL 
Călărași 153 (15; 17; 19; 21).
Babette pleacă la răsbei — ci
nemascop : Festival — bd. 6 
Martie 14 (10; 12; 15; 17; 19; 
21 — grădină 19,30). Libertății
— str. 11 Iunie 75 (9; 11; 13;
15; 17; 19; 21). Marele drum : 
Central — bd. 6 Martie 2 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20.30). Căpitanul Fra
cas se — cinemascop: Lumina
- bd. 6 Martie 12 (9,30; 11,45: 
14; 16,15; 18,45; 21). Culisele 
varieteului: Union — str. 13 
Decembrie 5—7 (11; 16; 18,13; 
20,30). Program special pentru 
copii: Doina — str. Doamnei 9 
(orele 10). Doctor în filozofie:
Doina — str. Doamnei 9 (11,30;

13,30; 1630; 18,30; 20,30). Marea 
băii lie de pe Volga — Jocuri 
periculoase — Sport nr. 4^963 : 
Timpuri noi — bd. 6 Martie 18 
(rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). 
Misterele Parisului — cinema
scop: Buzești — str. Buzești 
9—11 (11; 15; 17; 19; 21 —
grădină 19,30). Mongolii — ci
nemascop: Crîngași — str. 
Cringași 42 (15; 17; 19; 21).

Televiziune
27 SEPTEMBRIE

19.00 Jurnalul televiziunii. 
19.10 In vizită La muzeul lite
raturii romine (I). De îa scri
soarea kii Neacșu la versurile 
poeților Văcărești. 19.35 Din 
viața animalelor. 20.00 Săptă
mâna. 21.00 Selecțiuni din ope
rete. în încheiere: Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

După un urcuș, mi
nunai, pe Valea Lo
trului aau după cobo- 
xljul de pe crestele 
semețe ale Parlngului. 
drumul dintre Jiu șl 
Olt Iți oierii In conti
nuare, pe lingă adevd- 
raie frumuseți, și sur
prise neplăcute, lată : 
dacă pe șoseaua care 
traversează mun(ii (șo
seaua Novaci — Su- 
gag) marcajul este 
toarte vizibil (ca și pe 
majoritatea cărărilor și 
drumurilor 
tn schimb, acolo unde 
drumurile
lipsesc deseori tăblițe
le indicatoare. (între
prinderea balneo-cli- 
materică-Deva reco
mandă — răbdare : tă
blițele se ailă de anul 
trecui la Petroșani, la 
revopsit).

de câru/d)

se despart,

DINTRE JIU
...OdatA aluni la ca

bane, surprizele se vor 
înmulți ia număr, plă
cute șl neplăcute :

La cabana „Oașa" 
de pildă, (cu tot numă
rul insuficient de pa* 
turi) vei gâsi la a fir- 
silul unei zile de mei.', 
ceaiuri calde, cearșa
furi strălucind de cu- 
rtitenie, bunăvoința st 
grija personalului j Ja 
iei la „Surianul” «au 
la suprasolicitata ca
bană „Paring'* de dea
supra Petroșanilor.

Cu totul altfel se 
prezintă Inad situația la 
„Oblrșia Lotrului", una 
din cabanele centrale, 
foarte vizitată In 
timpul sezonului, ale
zată In plină sosea. 
Aici insuficienta preo
cupare pentru amenn- 
jarea elf mal pldcufd a 
cabanei te izbește de

SI OLT...
tncepat: lipeeitafa

tăblița care sd indice 
cabana dintre celelalte 
așezări, ale lJ*.E.T.-tr 
lui; lipsește tabelul 
cu cele 9 direcții pe 
carg te poate porni de 
la cabană (nu vi nzii- 
nistili: tint la Petro
șani I); cu toi numărul 
impresionant de plrare 
ce Înconjoară cabana, 
apa potabilă lipsește 
la cabană ; In dormi
toare curățenia lasă 
mult de dorit ; atlf de 
necesara said de mese 
lipsește ti ea. ceasuri 
întregi turiștii abia 
sosiți așteaptă In lata 
cabanei
toarta
aește... 
oierul.

In general, la caba
nele din munții dintre 
Jiu șl Olt te simte In*

pentru că de 
multe ori lip- 

însuși caba-

tr-o măsuri supârAtoc- 
rc faptul că Întreprin
derea balneo-cluna le ti
ed Deva tace si In 
plin sezon aproviziona 
rea cabanelor cu mij
loace de locomoție in
suficiente (un sinaur 
camion si cîțiva cai 
pentru toate cabanele 
reqtunii Hunedoaral. 
laplui efl lenjeria, sal
telele, mobilierul, n-au 
lost reînnoite și Imbo- 
găliia In tuncUe de 
necesități.

In legătură cu toate 
acestea, multi turiști 
propun organizarea 
unui schimb de expe
riență cu regiunea Bra
șov sau Ploiești In 
ceea ce privește posi
bilitățile de creare a 
celor mai bune condiții 
pentru Încurajarea tu
rismului.

B. GROSC
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Pe una din străzile centrale ale orașului Dimilrovgrad (R. P. Bulgaria)
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— In ședința din dimineața 
zilei de 26 septembrie a Adu
nării Generale OJs’.U^ primul 
a luat cuvîntul reprezentan
tul Republicii Arabe Yemen. 
Muhfiin Agmad al Ai ni. Subli
niind câ este fericit că are po
sibilitatea să ia cuvântul în 
ziua cînd se aniversează pri
mul an de la revoluția Teme
nită, al Aini a criticat ,unîer- 
venția străină cu arme și bani- 
în afacerile interne ale țări 
gale, care are drept scop să a- 
jute la reinstaurarea „regimu
lui înapoiat, despotic și auto
crat** alungat de la putere de 
poporul yemenit. Delegau* 
Yemenului a criticat, de ase
menea, guvernul englez, pen
tru că încearcă să creeze ..un 
stat artificial în Yemenul de 
sud (Aden — n. r.), cu scopul 
de a menține dominația colo
nială în această regiune a lu
mii".

La tribună a urcat apoi mi
nistrul afacerilor externe al 
Liberiei, Rudolph Grimes. El a 
propus ca Adunarea Generală 
O.N.U. să adopte o rezoluție 
care să invite toate țările lu
mii semnatare ale Tratatului 
cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în • trei 
medii să ceară puterilor nu
cleara continuarea tratative
lor pentru a se ajunge la in
terzicerea experiențelor nu
cleare subterane. El fi-a ocu
pat, de asemenea, de problema 
retragerii forțelor O.N.U. din 
Congo.

Nyassalandul

va
independența

LONDRA 26 (Agerpres). — 
La 26 septembrie s-au încheiat 
la Londra tratativele dintre R 
Butler, prim-ministru adjunct și 
ministru pentru problemele A- 
fricii Centrale, și Hastings 
Banda, primul ministru al 
Nyassalandului. în comunicatul 
dat publicității după încheierea 
convorbirilor se anunță că 
Nyassalandul va deveni inde
pendent la 6 iulie 1964. Decla
rația arată că ultimele aranja
mente constituționale înainte 
de proclamarea independenței 
vor fi puse la punct în Nyassa- 
lund, urmînd a ii apoi supuse 
spre aprobare guvernului bri
tanic-

în cadrul convorbirilor au 
fost examinate și diverse pro
bleme financiare și economice, 
urmînd să aibă loc noi trata
tive în vederea reglementării 
acestor probleme înainte de 
proclamarea independenței.

Nyassalandul, situat In Afri
ca Centrală, are o suprafață 
de 125 600 km pătrați, și a 
populație de 2 500 000 de locui
tori. Pină în urmă cu cîteva 
luni, Nyassalandul a făcut par
te din Federația Rhodesiei și 
Nyassalandului, creată de colo
nialiștii englezi în 1Q53 cu 
scopul de a supune unui con
trol mai sever aceste teritorii. 
Desprinderea Nyassalandului 
din această federație colonia
listă a constituit un prim-pas 
pe calea cuceririi indepen
dentei.

Nyassalandul este primul din 
cefe trei teritorii ale fostei fe
derații care, după 60 de ani de 
dominație colonială, își cuce
rește independența.

Amendament 
la constituția

KAMPALA 26 (Agerpres). — 
Adunarea națională a Ugandei 
a adoptat miercuri noaptea cu 
69 de voturi pentru și 14 con
tra lin amendament la constitu
ția țării, prin care la 9 octom
brie Uganda va Înceta de a mai 
fi un dominion britanic și va 
deveni republică. In locul gu
vernatorului general urmează a 
fi ales un președinte al repu
blicii. Această schimbare va 
avea Ioc cu prilejul primei ani
versări a proclamării indepen
denței Ugandei.

Ca și Nigeria și o serie de 
alte foste colonii britanice. 
Uganda a continuat să rămînă 
un dominion britanic și după 
ce și-a cucerit independența, 
în mod formal ele au continuat, 
deci, să fie supuse coroanei 
britanice, iar împuternicirile 
guvernatorului general, care 
era șeful titular al statului, 
emanau de la regina Angliei. 
Proclamarea republicii repre
zintă înlăturarea oricărei sub
ordonări față de Anglia.

In Comitetul nr 5
NEW YORK 26 .

— In prima ședxsți « Cuar
tetului nr. 3 «1 Adnnâjru Ga- 
nerale O-N.tJ. din 
zilei de 23 itptenbm, d*jr»- 
findu-sc ordinea de pnonnn 
a problemelor ce tor fi dezbă
tute, a luat curintvl reprezen
tanta R.P.R., Maria Grcz», 
care a cerut să te acorde prio
ritate discutării puartai-xi 
,^dășuri pentru pTomorare* *s 
rindurile tineretului a idealu
rilor pdcii, respectului

La sosirea lui Mc-Namara

SAIGON 26 (Agerpres — 
începerea turneului de :wfor- 
mare întreprins i* Vietzzs-- 
de lud, la cererea preței-.-:?- 
lui Kennedy, de cttre 
strut de război ăl S V-A.. Mc- 
Namara, și președiaxetc Car 
telului mixt dl șefilor de stsf 
major, generalul • *■>-
incis cb o înrăiitcjire z Șoti
ilor dintre ofieiaî’.tci.ia e •• 
mixte si reprezentaVwxU 
ai auvemuluz S-U.A Aeesrz 
înrăutățire a for tA
de o declarație U Bbm
de doamna N 
președinte! tis 
în care aceasta, 
criticii* la adresa ei ja

ATENA 26 (Agerpres k — 
Dună cum informează afienU- 
île occidentale de presă, craa 
politică dîn grecia, declanșată 
ea urmare a demisiei primului 
ministru Pipinelis, a avut o 
evoluție rapidă si neașteptată. 
După ce in seara zilei de 25 
septembrie la Atena s*a anun
țat demisia lui Pipinelis, la 26 
septembrie regele Paul al Gre
ciei a semnat un decret prin 
care este dizolvat parlamentul 
grec. In același timp, regele 
Paul a refuzat să accepte de
misia lui PiDinelis.

34entinerea lui PipîneLîS la 
conducerea guvernului 
trețâne, dună părerea uncr ol>- 
servatorL diverg» țel« care 
divizează lumea politică c— 
Grecia

In legătura cu aceasta, a- 
genția Associated Press trans
mite că pamdele ce 
l$i mențin reriîrul kc cs a 
colabora cu actualul 
condus (fe PinăntS. 
ind să amenințe cu bojcctanea 
alegerilor de la 3 noienaboe 
dacă acesta se va aSa mad de
parte in fruntea guvrrT ik. ' 
.Opoziția. tranVTrte «genita 
menționată, dorește o In pe
rioada pregătirii ale®erilcr gu
vernul să fie corxtrt oe o per
soană fără nici o fegârurl cj 
partidul Uniunea radicali na
ționala (E.R.E.X partidul f 
lui premier Constanta Kara
manlis”.
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Vizita delegației
MAN. a R. P. Roraint 

ii R. P. Pelonă
KATOVICE — Contimiîn- 

du-» vizita in R. P. Polonă, 
delegația Marii Adunări Na- 
ricriale a R P. Romine, con
dusă de A^ico Moîsescu. vice. 
cresedite al Mani Adunări 
Xauonaie. a sosi: ieri in orașul 
Kat3W.ce. centrul celui mai 
mane bazin carbonifer al Po- 
lociei. MesEibrlî delegației au 
fost însoțiți de Ian Kari Wen- 
de. v-xemare$al al Seimului 
R P PoJuoe. precum și de am- 
=«.sa-a:r_l H_ P. -.amine, za 
Varsov-ju Gh- Diacanescu.

Membrii delegației iu vizi
tat o sene localități mini
ere si industrial din voievo
datul Katowce oprindu-Sf in- 

la una din cele nu. 
mari m.ne de cărbuni JSzczy- 
glosnce'. din bazinul silezian, 
ur-i? s-au interesat indea- 
c^aane de nrocesui de extrac- 
pe a cărbunelui.

In dună-amiaza aceleiași zile 
delegația Marii Adunări Na- 
•. :na'.e a R P. Romine a fă
cut o vizită la Comitetul voie
vodal di nartid Katowice, 
unde > avut o întrevedere Cu 
Edward Gierek. membru al 
Biroului Politie al C.C. al 
PALUJ*. si Ryszard Niesz- 
Dorek. președintele Prezidiului 
sfatului popular voievodal Ka
towice.

Seara delegația 34A.N. a pă
răsi t orașul Katowice, plecînd 
cu trenul spre vechiui port 
polonez Szczeczin.

LONDRA 26 (Agerpres). — 
în ziua de 25 septembrie dele
gația de ziariști romini care se 
află in Anglia a vizitat redac
țiile „Western Daily Press" 
ți „Evening Post" din orașul 
Bristol. De asemenea, a fost 
vizitată Fabrica de fosfați 
^Albright and Wilson".

în seara aceleiași zile mem
brii delegației au fost oaspeții 
președintelui Camerei de Co
merț din Bristol C. T. Oscroft 
care a oferit un cocteil în 
cinstea ziariștilor romini.

ROMA. — La Roma a avut 
loc în prezenta președintelui 
Italiei deschiderea lucrărilor 
celei de-a XVlI-a Conferințe 
internaționale de tuberculoză. 
La această importantă manifes
tare științifică participă oameni 
de știință și specialiști din 61 
de țări, printre care delegați 
din U.RS.S., S.U.A.. Anglia, 
Italia, Franța și din numeroase 
alte țări. Țara noastră este re
prezentată printr-o delegație 
formată din dr. Alexandru

Bulla, directorul Institutului de 
ftiziologie din București, vice
președinte al Uniunii Societă
ților de științe medicale din 
R.P.R., prof. C. Anastasatu, 
președintele Societății de ftizio
logie și dr. Ion Claiciu, șeful 
serviciului tuberculoză din Mi
nisterul Sănătății și Prevede
rilor Sociale. Delegația romînă 
susține la această conferință 
două rapoarte privind trata
mentul extraspitalicesc și chi- 
mio-profilaxia tuberculozei, 
precum și trei comunicări de 
specialitate.

Lucrările Conferinței conti
nuă și se vor termina cu un 
colocviu științific ce se va ține 
în ziua de 30 septembrie la 
Neapole.

RIO DE JANEIRO. — In ziua 
de 23 septembrie, postul de 
radia din Rio de Janeiro a 
transmis un program de 35 de 
minute, cuprinzînd cele mai 
frumoase melodii populare ro- 
mînesti interpretate de orches
tra „Barbu Lăutaru".

Dupd ratificarea Tratatului 
de la Moscova de către 

Senatul S. U. A.

UE PESTE HOTARE
din Republica Dominicană

cM-
4*«

9*

Observatorii din Ciudad de 
Mexico consideră că răsturna
rea de la putere a președinte
lui dominican. Juan Bosch, se 
datorează opoziției cercurilor 
reacționare și conservatoare 
din Republica Dominioanâ, 
care au leodiuri jrfrinse cm ma
rii* monopoluri din S.U.A., 
fată de intențiile lui Bosch de 
a duce o politicâ internă si ex- 
fervid mai independentă. In 
legătură cu aceasta se amin
tește că Bosch s-a pronunțat, 
xăptărruna trecută, cind a vi
zitat Mexicul, împotrica inter
venției străine in afacerile in
terne ale Republicii Domini
cane si ventru o politica ex
ternă independentă.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— Ratificarea de către Senatul 
S.U.A. a Tratatului cu privire 
la inlerzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în spa
țiul cosmic si sub apă este co
mentată pe larg de presa ame
ricană. Intr-un articol redacțio
nal, ziarul „New York Times' 
menționează că „strategia 
păcii" a obținut un succes im
portant. Ziarul arată că votînd 
pentru ratificarea Tratatului 
Senatul „a reflectat speranțele 
crescînde ale poporului ameri
can în crearea unei lumi mai 
bune și mai puțin primejdioa
se'. Totodată, 2iarul subliniază 
că deși Tratatul de la Moscova 
„nu însemnează încă obținerea 
păcii-, el „are o mare însemnă
tate, întrucît slăbește încorda
rea internațională, pune capăt 
infectării atmosferei cu rezidurf 
radioactive aducătoare de 
moarte și frînează cursa înar
mărilor*.

Ziarul „New York Herald 
Tribune" scrie că „ratificînd 
Tratatul, Senatul a recunoscut

că toate căile ar rămlne în
chise* dacă nu s*ar ii procedat 
la această ratificare.

BRUXELLES. — în orașul 
Liege a avut loc un colocviu al 
unor reprezentanți ai opiniei 
publice belgiene cu tema „Cum 
aa obținem în termenul cel mai 
scurt noi succese după Tratatul 
de la Moscova ' Participanții 
la colocviu au adoptat o rezo
luție în care salutînd Tratatul 
do la Moscova arată că este ne
cesar să fie create zone denu- 
clearizate, să se renunțe la în
zestrarea armatei belgiene cu 
arma nucleară și să nu se per
mită amplasarea acestei arme pe 
pamîntui belgian. Totodată, ei au 
hotărît 6ă ceară guvernului bel
gian să întreprindă neîntîrziat 
măsuri concrete pentru a se ob- 
țiue uu acord cu privire Ia in
terzicerea definitivă a tuturor 
experiențelor cu aima nucleară, 
pentru a se încheia un pact de 
neagresiune între țările N.Â.T.O. 
și statele participante la Trata
tul de la Varșovia.

Ședință a Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru industria

chimică
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SANTIAGO DE CHILE. — La 26 
tep'esahrie s-a încheiat vizita de 
tei zile < președintelui R. S. F. 
Ingoslavia, Iosip Broz Tito, în 
Ckile. In nrma întrevederilor care 
ia avut loc Intra președintele chi- 

AJessandri, șl președintele 
Tito a fast dat publicității un co-

a Federației studenților diri Pana
ma sosiți în acest oraș pentru a 
avea convorbiri cu conducerea co
legiului. Studenții cer ca guvernul 
să le pună la dispoziție localuri 
corespunzătoare pentru cursuri.

să cadă zăpadă. în Munții Tatra 
grosimea straiului de zăpadă este 
de 15 cm, iar temperatura a ajuns 
la minus 2 grade.

CUBA : Muncitori și studențf din toate părțile Cubei sosesc 
în grupuri în provincia ORIENTE pentru muncă patriotică la 
recoltarea boabelor de cafea. In fotografie : un grup de tineri, 
în majoritate studenți au hotărît în cursul unui miting să 

meargă la muncă patriotică în provincia ORIENTE.

râul va h regsaat ar M-hui
PARIS, la cadra! Con

siliului Exeauiv cf UAXSQO. 
deschisd ia S xepieztarae n 
Paris, a fost a^robcM irxrrMr- 
rea oe ordinea de z- a F-~°0‘-- 
nerii reprezalestukv 
intitulată J>espre 
L A'E^ CO. ia o6L=erea <se- 
zaimăru geaereje si totzje. îz 
legătură cu icoacrez Tracu
lui privitor Ia uUerzjcerea ex
periențelor cu ama nucleari ia
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CAIRO. — Ambasadorul Etiopiei 
ia Cairo, Malax Andum, a anunțat 
ci pina în prezent. 22 de state 
africane an ratificat Carta unității 
Alricame. adoptată Ia Conferința 
•efilor de itate «i guverne africane 
de ia Addii Abeba. Aceste state 
au rewii aeaetariatului permanent 
el conferinței instrumentele de ra- 
tuicare.

WASHINGTON. După cum a 
declarat la 25 septembrie 
A. Ellender, președintele Co
misiei senatoriale pentru pro
blemele aqricnlturii și silvicul
turii a S.UA, această comisie, 
precum și Comisia senatorială 
pentru problemele afacerilor 
externe intenționează să orga’ 
nizeze o consfătuire comună 
neoficială tn vederea examină
ri. problemei privind posibilita
tea anulării restricțiilor din co
merțul cu mărfurile agricole și 
alte mărfuri nestrategice cu ță
rile socialiste. După cum a sub
liniat A Ellender, schimbarea 
politicii comerciale a Statelor 
Umte față de țările socialiste 
ar fi o «urmare firească* a ra
tificării de către Senat a Tra
tatului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențe
lor cu arme nucleare In cele 
trei medii.

SEUL'. — Șase partide de 
opoziție din Coreea de sud au 
prezentat joi Tribunalului Su
prem o întâmpinare în care cer 
anularea ca ilegală a candida
turii lui Pak Cijan Hi în apro
piatele alegeri prezidențiale, 
întâmpinarea afirmă că consti
tuția țarii interzice președin
telui să facă parte din vreunul 
din partidele politice. Or, Pak 
Cijan Hi a aderat recent la 
partidul republican democrat 
creat sub egida juntei militare 
aflate la putere. Autorii întâm
pinării subliniază că Pak Cijan 
Hi a violat chiar și legile emi
se de junta militară care inter
zic președintelui juntei să o- 
cupe vre-un alt post în afară 
de cel de prim-ministru.

MADRID. — In bazinul carboni
fer Nalon din Asluria au avut loc 
ciocniri între minerii greviști și 
poliție. Ziarul „L*H umani le" rela
tează că numeroși mineri au fost 
arestați și molestați de poliție.

'ANKARA'. — După cum relatea
ză agenția France Presse, în apele 
lacului Iznik, situat la aproxima
tiv 100 de kilometri sud-est de 
Istanbul, au fost descoperite rui
nele unui oraș străvechi inundat 
pe vremuri. Primele cercetări în
treprinse de scafandri au permis 
scoaterea la suprafață a unor sta
tui și a diferite obiecte. S-a hotă- 
rit constituirea unei misiuni arheo
logice care să cerceteze aceste 
ruine acoperite de ape.

— Poliția pana- 
pe studenții gre- 
Conception, pre-

CONCEPTION, 
■erd i-a arestat 
viști din orașul 
cum și pe membrii unei delegații

VARȘOVIA. — în Munții Tatra 
din sudul Poloniei timpul s-a în- 
răutății brusc. La Zakopane plouă 
continuu, iar in munți a Început
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BONN. — La Hanovra continuă 
procesul fostului șeî al Gestapou
lui din Lodz, Otto Bradfisch, șj al 
ajutorului său Gunter Fucks vino
vat! de moartea a 85 700 de cetă
țeni pașnici. La proces au ieșit Ia 
iveală crimele monstruoase săvâr
șite de acești călăi hitleriști. Nu
meroși martori, prezenți la proces, 
au arătat că in lunile iunie și iulio 
1944, Bradfisch a ordonat perso
nal trimiterea în lagărul de con
centrare a mai multor transporturi 
de oameni, care după aceea au fost 
exterminați in camerele de gazare.

CIUDAD DE MEXICO. — Agen
ția Associated Press relatează că 
In urma unei puternice inundații, 
40 000 de oameni din statul mexi
can Tabasco au râmas iară locuin
țe. Această calamitate a fost pro
vocată de ploile torențiale care 
au făcut ca rlurile Grijalva și Sa
maria revârsîndu-se 
albiile lor.

să iasă din

LEOPOLDVILLE 
pres). — Guvernul 
anunțat interzicerea activității 
principalelor două partide po
litice de opoziție — Mișcarea 
Națională Congoleză, întemeiat 
de Patrice Lumumba, și Parti
dul Solidarității Africane al lui 
Gizenga. Aceasta măsură a 
fost luată în urma marilor de
monstrații care s-au desfășurat 
miercuri la Leopoldville pentru 
eliberarea lui Antoine Gizenga. 
Ministerul de Interne congolez 
pretinde că activitatea acestor 
partide ar contraveni, chipurile, 
„intereselor securității statului"

Agenția U.P.I. relevă că la 
Leopoldville, se menție o si
tuație încordată.

26 (Ager- 
congolez a
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