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Colectiviștii din 
comuna Asan- 
Aga, regiunea 
București au de 
însămînțat cu 
grîu in această 
toamnă o su
prafață de 860 
de hectare. A- 
țutați de meca
nizatorii din 
brigada a zecea 
de la S.M.T. 
Drăgănești, ei 
au semănat pî
nă acum peste 
300 de hectare. 
Realizarea vi
tezei zilnice pla
nificate se asi
gură și prin ali
mentarea din 
mers a semănă

torilor

I

33

5
Foto t

AGERPRES

4
L
A

Proletari din toate târlit, uniți-văl

cîriteia
tineretului

Muncitor
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Au fost trimise 
în întreaga țară

Manualele 
pentru învățămîntul 

agrozootehnic 
de masă

Secția de învățămînt și pro
pagandă a Consiliului supe
rior al Agriculturii a trimis re
cent consiliilor agricole raio
nale din întreaga țară manua
lele pentru învățămîntul agro
zootehnic de masă, care se va 
deschide în luna noiembrie. 
Pentru cursanții anului I și II 
s-au editat manualele: Cultura 
plantelor de cîmp, Creșterea 
animalelor, Legumicultura, Po
micultura și Viticultura.

(Agerpres)

VITEZA DE LUCRU POATE FI SPORITA!
olectiviștii din BS- 
hiciu BÎnt cunoscut! 
în raionul Caracal 
pentru chibzuință 
cu care își organi
zează treburile în 
fiecare campanie a- 

gricolă. Toate lucrările au fost 
aici executate în timpul optim, 
iar producțiile obținute au cres
cut <le la an la an. Acum porum
bul de pe cele 850 de hectare a 
luat drumul hambarelor și cu 
aceasta recolta acestui an este 
practic strînsn. Toate forțele sînt 
concentrate acum pentru pregă
tirea recoltei anului viitor. în 
primele zile ale lunii octombrie, 
au început însămînțările*

După cum spunea tovarășul 
Simion Tănase, președintele gos
podăriei, cea mai mare atenție 
se acordă aici calității lucrărilor, 
încadrării lor în epoca optimă. 
Conform planului, trebuie fiă se 
însămînțeze în această toamnă 
1021 hectare cu grîu, 85 hectare

cu secară masă verde, 15 hectare 
cu orz. Orzul ți secara au fost se
mănate ,iar griul a fost însămîn- 
țat pe mai bine de un sfert din 
suprafața planificată. Sămînța a 
fost condiționată în întregime. 
Zilnic 5 porzolatoare, confecțio
nate pe plan local, tratează cu 
antimălurice in medie cite 20 de 
tone sămînță. Aproape jumătate

din suprafața destinată griului 
va fi cultivată cu soiuri intensi
ve. Pentru acestea au fost alese 
terenurile cele mai fertile. Ca 
plante premergătoare au mazăre 
ți porumb.

Cu multă grijă este pregătit 
terenul pentru însămînțări. Se 
aplică o agrotehnică diferenția
tă. Pe suprafețele provenite 
după culturile timpurii, arăturile

■-au efectuat Ia o adincime de 
29—31 cm. Apoi a-a tăvăiugit șl 
discuit do două ori, iar uneori 
pe anumite parcele chiar de trei 
ți patru ori. Pe suprafețele de 
pe care s-a recoltat porumbul, 
arătura se execută la o adîncime 
de 21—22 cm. Se tăvălugește ți 
apoi se discuiețte. După semănat, 
oare după aprecierea inginerului

primp] rînd mașinile agricole din 
dotarea brigăzii dc tractoare ce 
deservește gospodăria trebuie fo
losite la întreaga capacitate. 
Pentru aceasta colectiviștii, gră
bind eliberarea terenului de po
rumb, au acordat prioritate su
prafețelor ce urmau a fi însămîn- 
țate cu grîu. Acum, cînd recol
tatul și transportul porumbului

agronom se excută în condiții 
foarte bune, se mai aplică un 
tăvăiugit ; în felul acesta sămîn
ța aderă bine la sol ți are con* 
diții bune de germinare.

încadrarea întregului complex 
de lucrări în timpul optim, asi- 
gurînd un interval de timp sufi
cient între executarea lucrărilor 
de bază ți semănat, cere o 
ganizare perfectă a muncii.

au fost terminate, toate atelajele 
sînt repartizate la transportul 
cocenilor. Se eliberează astfel 
peste 40 de hectare pe zi. Cu 
multă chibzuință sînt folosite 
tractoarele. La arat ziua lucrea
ză 4 tractoare, iar noaptea toate 
cele 14 (mergînd cu o viteză zil
nică de 65 de hectare, în mai 
puțin de 13 zile lucrarea va fi 
terminată), la discuit se foloseso

3, la tăvăiugit 2, iar la semănat 
5. în felul acesta, însămînțările 
vor fi terminate pînă la 20 oc
tombrie, adică în epoca optimă.

Conducerea gospodăriei apre
ciază foarte mult contribuția pe 
care o aduce tineretul în această 
campanie. Erau necesari oameni 
foarte operativi care să lucreze 
pe semănători. Organizația U.T.M. 
a recomandat 
ducere cinci 
rele trebuiau 
permanență.
buri au fost formate numai din 
tineri. Tinerii conductori de ate
laje lucrează zi ți noapte la tran
sportul cocenilor de la cîmp Ia 
groapa de siloz. Și dacă viteza 
de execuție a acestei lucrări este

consiliului de con- 
băieți. Porzolatoa- 
să funcționeze in 
Cele două schim-

VASILE BARAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului* 
pentru regiunea Oltenia

Brigada a VIII-a de intervenție, condusă de tînărul Ion Mari
nescu a obținut în ultimul timp cele mat bune rezultate din 

schela petroliferă Boldești.
Foto : AGERPRES

In curlnd va începe

Campania împăduririlor
de toamnă CITITI

privind îmbunătățirea 
calității cherestelei

Pregătirile în vederea începe
rii campaniei împăduririlor de 
toamnă sînt pe terminate.

In actualul sezon vor fl îm
pădurite aproape 12 000 ha. Pes
te 50 la sută din această supra
față va fi plantată cu specii fo
restiere repede crescătoare, 
îndeosebi plopi negri hibrizi. 
Suprafețele cele mai mari ca 
urmează a fi împădurite cu ast
fel de arbori se află în regiu
nea București.

(Agerpres)

In zilele de 9 și 10 octombrie 
a avut loc la Baia Mare o con
sfătuire privind îmbunătățirea 
calității cherestelei de fag și 
stejar, organizată de Ministerul 
Economiei Forestiere, la care 
au participat specialiști din 
unitățile de industrializarea 
lemnului, din regiunile Cluj, 
Crișana, Hunedoara, Maramu
reș, Mureș-Autonomă Maghia
ră și Suceava.

Instalații moderne puse in funcțiune

in exploatările carbonifere

(Continuare In pag. a IV-a)

Foto(AGERPRES

FISE LA ISTORIA
fRACTORULUI ROMIMESC

De la școala
talentelor.
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— ale acestei mari cetăți metalurgice, ci 
vom încerca să desprindem, prin cîteva 
evocări și secvențe contemporane, niște 
semnificații.

In ultimul timp, în exploată
rile carbonifere din Valea 
Jiului au fost puse în funcțiu
ne noi instalații și utilaje și 
s-au execatat lucrări menite 
să ducă la mărirea producției 
și a productivității muncii. La 
mina Vulcan, de exemplu, a 
fost mărită capacitatea de ex
tracție a puțului principal, 
prin schimbarea coliviilor de

2 vaaonete cu colivii etajate 
pentru 4 vagonete. Capacita
tea de extracție a cărbunelui 
s-a mărit în felul acesta de la 
150 tone pe oră la 240 tome pc 
oră, eliminîndu-se aglomera
rea vagoanelor pline. Tot aci 
se efectuează și lucrări de ex
tindere a exploatării în partea 
de est.

De curînd, la ’Aninoasa-sud 
au început lucrările de săpare 
a unui nou puț de mină. Pen
tru grăbirea ritmului lucrări
lor. minerii de aci folosesc co- 
frajui glisant — metodă de 
mare productivitate.

La preparația cărbunelui 
cocsificabil de la Lupeni au 
fost montate două ciururi cu 
rezonantă de mare capacitate, 
cisterne si elevatoare, hidroci- 
cloane. concasoare și alte in
stalații. care au dus la spo
rirea cu 100 tone pe oră a can
tității de cărbune prelucrat.

Lucrări de dezvoltare Și 
modernizare a exploatărilor 
carbonifere se desfășoară în 
prezent la minele Petrila, Lo- 
nea. Vricani Și altele.

Piimele litere cer o atenție încordată.^

(Agerpres)
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Printre produsele fabricate la întreprinderea Optică Romînă 
din Capitală, se numără și apa ratele de proiecție pentru ecran 
lat. In fotoqrafie : montorii Ti tas Ispas și Andrei Micheș ve- 
riticînd oglinda -concavă înainte de a fi montată la un astfel de . 

aparat.

espre Uzina de tractoare de 
la Brașov s-a spus, pare-se, 
totul. Reporterul, operatorul 
cinematografic, economistul, 
pictorul, scriitorul i-au explo
rat cotidian toate zonele, a- 
ducînd priveliști și fapte din 

care cititorul și-a construit, de multă 
vreme, o imagine închegată și limpede. 
Totul e știut, demonstrat, comentat, orîn- 
duit și etichetat ca în vitrina unui mu
zeu. Cine nu știe că uzina aceasta a dat, 
pînă în prezent, cu mult peste 100 000 de 
tractoare ? Că pe porțile mari ies zilnic 
(mai precis, la 16 ore) circa 70 de trac
toare răspîndindu-se radiar pe ogoarele 
țării ?

Nu vom face deci o istorie, nu vom în* 
gîna culorile — prin ele însele puternice

ractlc, această mare și fru
moasă uzină-grădină, scăl
dată de verdeață și flori, cu 

i complexul de hale moderne 
! construite din linii purificate 

și vaste suprafețe de sticlă 
care atrag lumina, amintind

clădirile litoralului, îți apare — și ade
vărul acestei senzații devine izbitor cină

1

iei contact cu istoria locului — ca o ve
ritabilă operă a talentului popular, fruc
tificat și ridicat la strălucire în anii de li
bertate și avînt constructiv ai țării în
tregi. Legătura se impune spontan și fi
resc între stema uzinei de azi, frontonul 
cu cele 14 tipuri de tractoare pictate cu 
pensula, și insigna breslei aurarilor din 
Brașov, bătută la 1556 de un meșter ano
nim și înfățișînd lucrarea metalului no
bil, strîns în clește și răsucit cu forță pe 
nicovală, de către omul muncitor al bur
gului, ridicat statuar peste zvîrcolirile in
candescente. Vechile mărci ale aurarilor 
brașoveni, răspîndite și recunoscute în 
întreaga Europă a epocii, impunînd pînă 
departe faima meșterului localnic — ca 
și tractorul prețuit astăzi în țară și 
peste hotare — s-ar cuveni comparate, 
poate, cu bijuteriile arhitectonice din 
nordul Moldovei, cu Voronețul, Drago- 
mirna sau Arbora, izbucnite miraculos 
dintr-un sol cotropit de paragină. Ca și în 
Moldova străvechilor monumente — unde 
între Voroneț și cetatea chimiei de la 
Borzești, bunăoară, se întinde un lung 
hiatus istoric — între marca aurarilor 
din Brașov și cea a uzinei socialiste de 
azi, timpul stagnează, istoria pare să nu 
mai întreprindă nimic. Faima cea veche 
a fost, veacuri de-a rîndul, uitată, me
daliile de aur tac în muzee, era capita
listă desființează personalitatea creatoa
re a meșterului, încearcă să transforme 
muncitorii într-o masă anonimă și mută 
de robi, simpli executanți ai poruncilor 
patronale; talentele, veleitățile de afir
mare și de creație sînt zdrobite sub tă
vălugul greu al denivelării „disciplinate*. 
(Inginerul Iulian Cazacu, șeful unui sec
tor al uzinei — dintre cele mai modeme 
din țară — a încercat cîndva, în aceeași

2

uzină, dar sub domnia patronilor, să im
pună niște proiecte de reorganizare teh
nologică a turnătoriei, concepute de el, 
de-a lungul unei trude de patru ani. Nu 
numai că nu i-au fost 
dar i s-a dat de înțeles 
astfel de chestiuni i-ar 
neplăceri).

Abolirea intenționată 
vechi, ascunderea evidenței cu palma sau 
convertirea ei intr-un „fenomen* in
explicabil și singular, fără nici o aderență 
cu posibilitățile celor mulți, țin de a- 
ceastă epocă ce încerca să acrediteze, pe 
toate căile, ideea despre incapacitatea 
funciară a poporului nostru de a-și con
strui sau crea o civilizație. (Poposit pe 
meleagul Carpaților, un Keyserling, 
bunăoară, vorbind despre „spiritul ne
practic" al omului de aici, care ar fi „pu
țin dotat pentru industrie", dă de înțeles 
că localnicul, atît brașovean cit și din 
alte ținuturi, nu va izbuti niciodată să 
depășească această condiție...).

Cînd, în 1944, într-o uzină distrusă de 
bombe în proporție de 70 la sută (peste 
2 000 de incendii!), o mină de comuniști 
porneau reconstrucția, evenimentul, tre
zind din letargia ruinelor orașul de sub 
poalele Tîmpei, se înscria cu majuscule 
în ofensiva creatoare a țării: aici — ca 
pretutindeni — istoria, izbucnind cu pu
teri întinerite, inaugura, o dată cu epoca 
libertății, epoca desțelenirii și înfloririi 
nebănuite a tuturor talentelor și ener
giilor creatoare, fructificindu-le în sensul 
nobil al edificării socialiste.

Văzut din perspectiva uzinei de azi, 
uzina-cetate, uzina-grădină, primul trac-

ILIE PURCARU
(Continuare în pag. a IV-a și a V-a)

luate in seamă, 
că insistența în 
■putea provoca

a faimei stră-

Loto : AGERPRES
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ajl parlamente durabile, 

frumoase, confortabile 
— iată una din cerințele 

J de prim ordin care stau
Iin fața constructorilor 

noștri.
In bătălia pentru con- 

Itinua ridicare a calității construc
țiilor, atenția principală a inglne- 

Irllor de pe șantiere, a cercetători
lor din institutele de cercetări se I Îndreaptă spre îmbunătățirea sub
stanțială a lucrărilor de finisaj 
spre găsirea unor procedee cu o 

| productivitate ridicată, spre intro

NOUĂ -
LARG

FOLOSITA

ducerea șl extinderea metodelor 
Industriale de finisaj.

După cum se știe în construcția 
locuințelor și clădirilor social-cul- 
turale lucrările de finisaj reprezin
tă peste 30 la sută din deviz.

încercăm, în pagina de astăzi, să 
prezentăm cititorilor noștri, pe 
baza consultării unul larg activ de 
specialiști, cîteva dintre ultimele 
noutăți in domeniul materialelor și 
utilajelor folosite in tinisajul con
strucțiilor pe unele din marile șan

Foto : N. STELORIAN

tiere de construcții, foloasele prac
tice ale aplicării acestor noi cuce
riri ale tehnicii.

Principiile fundamentale de care 
au ținut seama specialiștii la sta
bilirea procedeelor noi de aplicare 
a diteritelor elemente de iinlsaje 
au urmărit atingerea următoarelor 
obiective s

— Eliminarea proceselor umede 
la executarea unora dintre iinisaje 
(tencuieli, pardoseli etc.) și înlo
cuirea acestora cu procedee usca

te, care prezintă avantaje tehnico- 
economice superioare.

— Utilizarea elementelor de fini
saj (plăci, folii etc.) de dimensiuni 
mari.

— Suprimarea straturilor inter
mediare de tencuială, glet și apli
carea diteritelor finisaje direct pe 
supraiețele de beton.

— înlăturarea procedeelor ma
nuale de aplicare a iinisajelor și 
înlocuirea acestora cu procedee 
mecanizate de mare productivi
tate.

I

■
I■

I
I
I
I

Aspect general de pe unul din șan
tierele de construcții din Capitală ; șantie
rul nr. 2 ai întreprinderii de construcții șl
monta/ nr. 4 din strada Sergent T'lițu. Va- 
sile. Prin strădaniile teltnicieniloi pe acest 
șantier au fost folosite unele din cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii în domeniul fini
sajului construcțiilor : zugrăveli cu emul
sie de acela! de polivinil, vopsitorii cu
vopsele de rășină alchidice. placaje din 
plăci fibrolemnoase înnobilate și din plăci

de policlorură de vinii precum 
și o serie de utilaje speci
fice lucrărilor de finisaj care 
duc la o creștere substanția
lă a productivității muncii.

FINISAJUL msTnuEFnioni
Zugrăveli cu emulsie

de acetat de polivinil

✓A. ncepem cu cîteva amănunte 
asupra procedeului. Acest 
procedeu de zugrăvire a fața
delor și suprafețelor interi
oare ale pereților, care pre
zintă o serie de avantaje teh- 
nico-economice în special pe 

noile structuri de pereți (panouri mari 
de beton, pereți din betoane turnate 
monolit etc.) a fost studiat și expe
rimentat de către Institutul de cercetări 
în construcții și economia construc
țiilor în colaborare cu M.I.P.C. — labora
torul central de lacuri și cerneluri în pe
rioada 1960—1962, fiind aplicat cu succes 
pe șantierele de locuințe din București 
(Piața Palatului R.P.R., Magistrala Nord- 
Sud, Pieptănari, Livada etc.) Brașov, 
Onești, Mamaia.

Vopseaua pe bază de „Vinarom" este 
o emulsie apoasă de acetat de polivinil 
cu adaus de plastifiant, pigmenți, mate
riale de umplutură și stabilizator de e- 
mulsie. Ea se fabrică în țara noastră în- 
tr-o gamă variată de culori, împărțite în 
două sortimente : vopsele de interior și 
vopsele de exterior.

Interesant este faptul că Vinaromul are 
și avantajul că nu necesită solvenți pen
tru diluarea compozițiilor, ceea ce înlă
tură pericolul incendiilor de pe șan
tiere.

Zugrăvelile cu Vinarom înlocuiesc 
zugrăvelile obișnuite de var sau humă 
sau tencuielile decorative, procedee care 
necesită cheltuieli sporite de organizare 
a șantierului și totodată lungesc durata 
de execuție a finisajului.

La aceste inconveniente prezentate de 
zugrăvelile cu var se mai adaugă și acela 
că au o durabilitate scăzută. Pigmențil se 
decolorează rapid la tencuielile colorate, 
consumul mare de pigmenți conducînd 
bineînțeles la un preț ridicat.

Pe suprafețele exterioare ale pereților 
din panouri mari de beton sau din beton 
turnat monolit, acest procedeu de zugră
vire cu emulsie apoasă de acetat de poli
vinil este adecvat, deoarece permite în
lăturarea tencuielilor (nu este necesară 
decit o ușoară drișcuire a suprafețelor), 
asigură protecția betonului, realizează un 
aspect plăcut cu un colorit variat, avînd 
o durabilitate sporită, (de 3—4 ori mai 
mare decît a zugrăvelilor obișnuite).

Iată acum și alte avantaje economice. 
Pe suprafețele interioare ale pereților 

pe care se aplică (beton drișcuit, glet de 
ipsos, plăci de ipsos) zugrăvelile cu Vi
narom sînt lavabile, igienice, permit res
pirația pereților (deoarece formează peli
cule permeabile la vapori) și pot fi apli
cate pe suprafețe incomplet uscate.

Legat de acest nou procedeu am vrea 
să subliniem faptul că, aplicarea zugră
velilor cu Vinarom se poate face nu nu
mai manual ci șl mecanizat (cu aparate 
cu pulverizare mecanică — vermorele, cu 

| aparate cu pulverizare cu ajutorul ae
rului comprimat — pistoale pulveriza- 
toare, sau cu aparate de zugrăvit elec
trice).

Dintre utilajele folosite pentru aplica
rea mecanizată a zugrăvelilor de Vina
rom, vermorelele și pistoalele pulveriza- 
toare (cu aer comprimat) sînt cunoscute 
pe majoritatea șantierelor de construcții. 
Cercetătorii și-au spus însă cuvîntul și 
în gama unor utilaje perfecționate de a- 
plicare mecanizată a vinaromului.

Cel mai nou utilaj folosit în această 
ș direcție este aparatul de zugrăvit elec- 
j trie care a fost experimentat cu bune 

rezultate din punct de vedere tehnologic 
i pe Șantierul de locuințe „Piața lancului" 
j al întreprinderii nr. 1 construcții-montaj 
i din Capitală.

Din experimentările efectuate pînă în 

prezent asupra acestui utilaj a rezultat 
o productivitate a aparatului de zugră
vit electric de 5,3 m2 minut, ceea ce re
vine la 318 m2/oră.

Trebuie să subliniem și faptul că cer
cetătorii trebuie să acorde mai multă 
atenție fabricării acestor produse. Rețeta 
de fabricație, nefiind încă pusă la punct, 
produsul nu are durata de întrebuințare 
necesară. De asemenea, datorită reacții
lor accentuate între pigmenții de culoare 
și rășină, pelicula de Vinarom se pă
tează uneori în timp, ceea ce necesită 
refaceri mai multe decît cele scontate.

în sfîrșit încă un amendament: con
structorii au datoria de a folosi Vinaro
mul numai în modul în care vine din fa
brică, căci amestecarea pe șantier cu 
lapte de var poate duce la o serie de pre
judicii finisajului construcțiilor.

Vopsitorii cu vopsele

pe bază de rășini

alchidice

V
opselele pe bază de rășini al
chidice (Romalchid) realizați? 
din rășini gliceroftalice mo
dificate cu ulei de ricin des
hidratat, înlocuiesc în bune 
condiții vopselele pe bază de 
ulei de in. Ele se produc în 

mai multe sortimente. Aceste vopsele 
care găsesc o largă utilizare în toate ță
rile cu o dezvoltată industrie de mate
riale de construcții se găsesc în produc
ție industrială la fabricile de lacuri și 
vopsele ale Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei.

Datorită calităților pe care le prezintă :
— impermiabilitate Ia vapori de apă
— o durabilitate în timp de trei ori 

mai mare decit a vopselelor in ulei
— durată redusă de uscare

noile vopsele găsesc zi de zi un cimp tot 
mai larg de aplicare.

Deosebite succese au obținut din acest 
punct de vedere o serie de șantiere din 
București (ca acelea de pe Șoseaua Giur
giului, Magistrala Nord-Sud, Ziduri între 
Vii, Pieptănari) și Onești, Brașov.

Pe aceste șantiere s-au obținut rezulta
te bune sub acest aspect datorită în
țelegerii de către cadrele de conducere 
ale acestor unități a necesității pregătirii 
cu multă grijă a suprafețelor ce trebuie 
vopsite de către muncitori cu calificare 
ridicată căci tehnologia de aplicare a 
acestor materiale este mal greoaie decit 
în cazul vopsitoriilor de ulei.

Trebuie să remarcăm de asemenea fap
tul că aplicarea grundurilor, emailurilor 
și lacurilor alchidice se poate face manual 
cu pensula (procedeu nerecomandabil din 
cauza unei productivități scăzute) — me
canizat cu pistolul pulverizator cu aer 
comprimat la 2—4 atmosfere sau cu pis
tolul cu rezervor propriu de vopsea.

Prețurile de cost ale vopsitoriilor cu 
vopsele de Romalchid sînt egale ou ale 
vopsitoriilor de ulei. Dar nu trebuie să 
uităm însă faptul că durata timpului de 
uscare este mai redusă față de aceea a 
vopselelor cu ulei (după oum se știe pro
cesul de polimerizare începe la vopselele 
alchidice încă din timpul fabricației). Du
rata de execuție a vopsitoriilor ou pro
duse alchidice se scurtează cu 25 pînă la 
30 la sută.

Tapete de hirtie

acoperită cu o peliculă

de polimeri

S
i în domeniul tapetelor spe
cialiștii noștri și-au spus cu
vîntul, după ce au consultat 
cele mai noi realizări obți
nute în tehnica mondială în 
această direcție.

Unul din ultimele rezultate 
sînt tapetele de hîrtie acoperite cu o 
peliculă pe bază de policlorură de vinii 
(PVC) și cu poliacetat de vinii.

Pe baza studiilor efectuate s-a trecut 
la fabricarea în țara noastră a unor ta
pete cu lățimi de 68 cm și cu lungimi 
cuprinse între 10,50 și 150 m, în diferite 
culori și desene.

Tapetele din hîrtie acoperită cu peli
culă de polimeri s-au aplicat la noi în 
țară pe scară largă în încăperile de lo
cuit și în încăperile clădirilor social-cul- 
turale, care au o umiditate relativă a ae
rului de maximum 65 la sută. (Pe șan
tierele din Piața Palatului R.P.R. — pe 
o suprafață de 30 000 m2, la Brașov, Iași, 
etc.).

Pe aceste șantiere prin aplicarea tape
telor direct pe pereți de beton s-a rea
lizat un finisaj uscat, industrializat, care 
înlătură senzația de rece a pereților și 
ridică gradul de confort, asigurîndu-se, 
totodată, un aspect decorativ corespun
zător,

Un calcul arată că pe o suprafață de 
1 000 ma se pot aduce economii în va
loare de 2 840 lei.

Dar avantajele economice nu se opresc 
numai aici.

Durabilitatea tapetelor din hîrtie seml- 
lavabile este aproximativ de 5 ori mai 
mare decît a zugrăvelilor obișnuite, care 
se degradează în circa 2 ani.

Trebuie să menționăm de asemenea 
faptul că cercetătorii preconizează în pre
zent fabricarea de tapete de hîrtie semi- 
lavabile, avînd adezivul aplicat pe spate 
din fabricație. Această simplificare a pro
cesului de finisare al pereților cu tapete 
va mări și mai mult productivitatea mun
cii și va reduce consumul de manoperă 
de pe șantier.

-fc
în ultimul timp cercetătorii din țara 

noastră în domeniul construcțiilor au în
ceput să studieze aplicarea pe pereți (în 
băi, bucătării, spălătorii, spitale etc.) prin 
lipirea placajelor din plăci PVC (policlo
rură de vinii) de 1,5 mm grosime, de di
mensiuni de 12,5 ori 25 cm. produse la 
Turda. Lipirea acestor plăci care înlocu
iesc plăcile de faianță direct pe suprafe
țe de beton sau de zidărie, de cărămidă 
tencuită se face cu adeziv Prenadez.

Iată acum și cîteva dintre noutățile 
tehnice în domeniul pardoselilor.

Pardoseli din parchete

și plăci fibro lemnoase

ardoselile din parchet ocupă 
Jaf actualmente în țara noastră 

A] ®l locul preponderent la finisa- 
rea planșeelor din încăperile 

•' cu pardoseli oalde, ale clă
dirilor de locuit și social 
culturale.

Noile procedee și structuri de pardo
seli de parchet și plăci fibrolemnoase 
care au fost studiate în țara noastră de 
către I.N.C.E.R.C. se bazează pe desolida

rizarea pardoselilor de scheletul de re
zistență și zidurile clădirii, în scopul izo
lării și localizării zgomotelor, care se 
transmit prin pardoseală.

Iată cîteva dintre cele mai noi reali
zări în acest domeniu, aplicate pe su
prafețe mari pe șantierele de locuințe 
din Capitală, Brașov, Iași, Galați.

— Pardoseli din panouri de parchet la- 
melar de 10 m.m. grosime lipite pe 
straturi suport de beton de 35 m.m 
grosime, cu adeziv pe bază de acetat de 
polivinil „ARACET-EC" produs de către 
Uzinele chimice Rîșnov ; în acest caz 
izolarea fonică este asigurată de către 
un strat fonoizolator din plăci semiri- 
gide de vată minerală de 3 cm grosime.

— Pardoseli din parchet cu lambă și u- 
luc de 17 și 22 mm grosime, bătut în cuie 
pe un strat suport din dale de fibrobeton 
de dimensiuni 50 x 50 x 3,5 cm.

— Pardoseli din panouri de parchet 1a- 
melar de 10 m.m. grosime, lipite cu ade
ziv „ARACET-EC" pe un strat suport 
fonoizolator din plăci fibro-lemnoase 
poroase (produse de C.I.L. Suceava) de 
12,5 m.m. grosime așezate pe nisip de 
egalizare.

Iată și un exemplu concret deplin edi
ficator cu privire la avantajele econo
mice ale acestor produse.

Pe șantierele din București s-au reali
zat la un număr de 5 000 de apartamente 
economii în valoare de peste 150 000 lei 
prin aplicarea pardoselilor din panouri 
de parchet lamelar de 10 m.m grosime 
față de cazul aplicării soluțiilor tradi
ționale.

— Pardoseli din plăci fibrolemnoase 
extra-dure de 4 mm. grosime (produse 
de C.I.L. Blaj) lipite pe un strat suport 
fonoizolator din plăci fibrolemnoase po
roase.

Din examinarea și din constatările fă
cute asupra noilor structuri de pardo
seli de parchete și plăci fibrolemnoase 
aplicate pe diferite șantiere rezultă fap
tul că plăcile fibrolemnoase care se pot 
folosi ca strat fonoizolator sub pardose
lile din parchet sînt plăcile fibrolem
noase izolatoare hidrofugate.

Practica aplicării acestor noi materiale 
pe șantiere demonstrează în același timp 
existența unor deficiențe care trebuie 
grabnic înlăturate de întreprinderile 
producătoare care periclitează în acest fel 
aplicarea rapidă, pe toate șantierele de 
construcții a acestor noi realizări ale teh
nicii construcțiilor :

— Panourile din parchet lamelar nu 
se pot manevra cu ușurință la aplicare, 
deoarece hîrtia pe care sînt lipite se rupe 
ușor, lamele se desprind, ceea ce necesită 
o refacere a panourilor.

— După aplicarea pe stratul suport a 
panourilor lamelare, cleiul cu care a fost 
lipită hîrtia se curăță greu, necesitînd 
astfel un consum de forțe de muncă care 
reduce din sporul de productivitate ob
ținut.

— Panourile de parchet lamelar sînt 
livrate de către producători cu o umidi
tate mai mare decît aceea prevăzută în 
norma internă de fabricație, ceea ce la 
uscare produce deformare.

— Plăcile fibrolemnoase poroase fabri
cate de către C.I.L. Suceava nu prezintă 
încă caracteristicile cerute de către con
structori, nefiind hidrofugate (bitumate) 
din fabricație.

— Plăcile fibrolemnoase extra-dure de 
4 mm grosime fabrioate la C.I.L. Blaj 
nu-și păstrează stabilitatea formei și pre
zintă o rezistență redusă la zgîriere.

Pentru dezvoltarea unor procedee cu 
consum redus de forțe de muncă, s-au 
introdus pe șantierele de construcții și 
pardoseli pe bază de polimeri sintetici, 
(covoare și dale din P.V.C.), care de alt
fel au o largă utilizare într-o serie de 
țări din Europa și America.

Covoarele P.V.C. cu suport textil de 
2—3 mm grosime se produc la noi în 
țară la Timișoara și Turda.

Covoarele și dalele PVC se aplică prin 
lipire pe o șapă suport din mortar de 
ciment.

Pardoselile din dale PVC s-au aplicat 
pînă în prezent doar experimental pe 
șantierele de locuințe din Șoseaua Viilor, 
Șoseaua Giurgiului-Livada etc.

Datorită prețului scăzut al materiale
lor din policlorură de vinii și al redu
cerii consumului din forțe de muncă, la 
executarea pardoselilor din covoare și 
dale PVC, acest procedeu este pe deplin 
avantajos. Astfel, față de execuția par
chetului din stejar de 22 mm grosime a- 
plicat pe dușumea oarbă, noul procedeu 
este mai ieftin cu 14 la sută în cazul 
aplicării covorului și 39 la sută în cazul 
folosirii dalelor.

Noi tipuri de accesorii

pentru timplăria

de lemn

entru echiparea ușilor și fe
restrelor cu accesorii cores
punzătoare scopului lor func
țional, precum și pentru cre
area unei game mai variate 
de sortimente au și început 
să fie realizate de către prin

cipalii producători de specialitate din 
țara noastră o serie de articole de fero
nerie de mare importanță.

Printre articolele realizate sînt broaște 
de uși, de dimensiuni reduse, snapere 
pentru ferestre și uși de balcon, balamale 
pentru uși, rulouri, balamale pentru fe
restre cu cercevele cuplate, șuruburi de 
cuplare, foarfeci opritori pentru deschi
derea oberlichturilor, drucăre, (minere) 
butoane și olivere din mase plastice, 
(bachelită) etc.

Materialele tradiționale pentru confec
ționarea accesoriilor metalice pentru tim
plăria de lemn (tablă neagră, bandă de 
oțel laminată la rece etc.) au fost înlo
cuite treptat cu materiale mai ușoare, cu 
aspect mai plăcut și preț de cost mai 
scăzut (ex. mase plastice, metale niche
late, metale acoperite cu pelicule de mase 
plastice, aliaje ușoare etc.).

★

Noile tipuri de accesorii metalice pen
tru tîmplăria de lemn sînt larg utilizate 

f
xtinderea procedeelor și materialelor noi de finisaj din care 
am expus mai sus cîteva reprezintă un factor hotărîtor pentru 
creșterea productivității muncii și a reducerii prețului de cost. 

Analizind avantajele tehnico-economice ale noilor procedee 
și materiale pentru lucrări de finisaj, constructorii au datoria să 
le introducă cu curaj, pe șantierele de clădiri de locuit și social 
culturale, deoarece numai în acest mod se va obține creșterea 

productivității muncii și a reducerii prețului de cost.

Numai printr-o extindere și aplicare corectă a noilor procedee de fi
nisaj, precum și printr-o rațională utilizare a sculelor și utilajelor specifice 
executării acestor lucrări, se va putea obține chiar de la început o calitate 
superioară a finisajelor. Acest lucru este absolut necesar pentru crearea 
unei atmosfere de încredere în masa constructorilor în ceea ce privește 
aplicarea tehnicii noi la lucrări de finisaj, atmosferă care să contribuie în 
mod pozitiv la realizarea progresului tehnic în acest domeniu.

In lupta pentru continua ridicare a calității finisajelor, pentru aplicarea 
permanentă a celor mai noi materiale, procedee și utilaje în finisajul con
strucțiilor, trusturile de construcții vor trebui să acorde o atenție deosebită 
creșterii nivelului profesional al muncitorilor, stimulării pasiunii pentru 
aplicarea rapidă în producție a celor mai noi cuceriri ale tehnicii contem
porane.

Tocmai de aceea, conducerile șantierelor trebuie să acorde întreaga 
atenție organizării cursurilor de ridicare a calificării în care tinerii munci
tori să fie îndrumați îndeaproape spre însușirea celei mai noi tehnici, pen
tru mînuirea sculelor și utilajelor noi. Instruirea și ridicarea prin cele mai 
diverse mijloace a calificării muncitorilor pe specialități de finisare — re
prezintă una din principalele căi care va face posibilă aplicarea tot mai 
largă a tehnicii noi la finisaje.

Ing. FLORIN GHEORGHIU
șef lab, ■tor finisaje 

Institutul de cercetări in con
strucții și economia construcțiilor

de către principalii producători de uși și 
ferestre din lemn.

în ceea ce privește accesoriile din mase 
plastice, cum este cazul drucărelor cu șil- 
duri sau rozete, din fenoplaste (bachelită) 
produse de către Combinatul chimic Fă
găraș, acestea au fost montate într-o pri
mă etapă la ușile clădirilor de pe șan
tierul „Mamaia". De asemenea, în Bucu
rești pe șantierele „Ziduri între vii" șoș. 
Giurgiului, șos. Viilor etc. au fost mon
tate în perioada 1961—1962 diferite tipuri 
de drucăre de bachelită la ușile inte
rioare. (Ar fi de altfel necesară la ora 
aceasta o restudiere de către tehnicienii 
Combinatului chimic Făgăraș a compozi
ției de bachelită care ie utilizează la 
turnarea drucărelor pe baza experienței 
dobîndite pînă în prezent de construc
tori).

Prețul de cost al noilor tipuri de ao- 
cesorii metalice și din mase plastice pen
tru tîmplăria de lemn (de dimensiuni re
duse și avînd consumuri specifice reduse) 
se poate aprecia că este cu 20—30 la sută 
mai mic deoît acela al produselor simi
lare tradiționale.

★

Constructorii au creat pe lîngă proce
deele arătate și o serie de utilaje specifice 
lucrărilor de finisaj, care pot duce la o 
substanțială creștere a productivității 
muncii în construcții.

Unul din aceste utilaje este DISPO
ZITIVUL MECANIC DE FIXAT GEA
MURI In cercevea.

Acest dispozitiv este un pistol cu o 
magazie verticală în care se introduc 
romburi din tablă subțire care se înfig 
prin împușcare în lemnul cercevelei. De
clanșarea se face cu ajutorul unui arc 
acționat de un trăgaci. Productivitatea 
acestui utilaj este foarte ridicată. El rea
lizează 15—20 bucăți romburi pe minut.

Altul este PISTOLUL PENTRU FIXAT 
BOLȚURI SPECIALE PRIN ÎMPUȘCA
RE. El funcționează cu cartușe încăr
cate cu pulbere cu ajutorul cărora se în
fig bolțurile în zidărie, beton sau metal.

Productivitatea acestui utilaj este nu
mai în domeniul zidăriei de 3—4 ori mai 
mare decît la folosirea diblurilor de lemn 
introduse manual.



letuh, ii fiieiptit fit an, er*i 
Că est* foarte necesar să discu
tăm cu elevii noștri despre 
munca lor școlară. Șl am să ex
plic de ce. Adolescentul aflat 
pe băncile fcolii este Ia o vîr- 
stă clnd se Iasă ușor furat de 
evenimentul zilei, nu stă întot
deauna să reflecteze asupra a- 
ceea ce face, să-și autoapre- 
cieze fiecare faptă, fiecare re
zultat. Or, pentru a trăi cu a- 
devărat anii de școală, este im
perios necesar să judeci cu exi
gență fiecare clipă din viața de 
elev.

In școala medie se studiază 
un număr mare de discipline, 
care, țoale la un loc, formează 
acel nucleu numit cultura ge
nerală. Fără însușirea acestor 
discipline nu poți merge mai 
departe. Nicăieri. Dar școala 
mai are și un alt rol, Ia fel de 
important. Iți disciplinează pro- 
pria-ți viață, îți formează de
prinderi 
tură. îți 
dirijează 
a sta la 
ore pe zi, cu creionul în mină, 
aplecat asupra cărții, se for
mează în anii de școală, și ră- 
mine pentru întreaga viață, 
chiar și atunci cînd ți-ai înce
put profesiunea și, aparent, stu
diul obligatoriu s-a încheiat 
Deprinderea de a avea o viață 
ordonată, de a fi bun gospodar

de muncă și învăță- 
modelează voința, iii 
efortul. Obișnuința de 
masa de lucru, cîteva

1H h notfunl n Mrt 
Ie-a înțeles și nici nu I* poate 
explica. Cel mult Ie poate re
produce mecanic. E ceea ce nu
mim memorizare. Iar cunoștin
țele însușite prin memorizare 
nu durează, se pierd. Poți să 
memorizezi o poezie, dar nu o 
lecție la fizică.

Iată cum o singură absență 
de Ia oră, o singură lecție ne 
învățată aduce după sine un 
șir întreg de neajunsuri: note 
mici, greutăți în însușirea lec
ției următoare, goluri în cuno
ștințe, corijențe, sau repetenție. 
Uneori, eroul nostru, ca să-i 
spunem așa, recurge la siste
me necinstite: fițuici, suflat, 
insistente pe Ungă colegij mai 
buni să-i explice lecția în re
creație. Și dacă acest elev bun 
îl refuză, pe bună dreplate, so
cotind că lenea nu merită în
curajată, eroul nostru îl de
clară egoist, înfumurat, tocilar, 
înlr-un cuvînt coleg rău. Un 
neadevăr. Aceștia nu sînt colegi 
răi, ci pur și simplu înțeleg alt
fel întrajutorarea, spiritul co
legial. Ii preocupă propria lor 
pregătire, e drept — și foarte 
bine fac —, dar niciodată nu 
i-am auzit refuzîndu-i 
coleg silitor, preocupat 
școală, ajutorul atunci
acesta are greutăți în însușirea 
unor materii. Renunță la orice 
pentru aceasta. Sau dacă un co

leg s-a îmbolnăvit, 
el este primul ca
re-! vizitează 
ducă lecțiile, 
dea explicații, să-1 
ajute să nu rămină 
în urmă cu învăță
tura, înțelege să-și 
răpească din pro
priul său timp li
ber, dar nu pentru 
a suplini elortul 
Pe care trebuie 
să-1 facă colegul 
singur. Aceasta 
este într-adevăr o 
atitudine pozitivă 
pe care trebuie s-o 
încurajăm. Altfel 
leneșii rămîn cu 

că toată viața se vor 
cu eforturi minime, im-

unui 
de 

cînd

MUNCA
PERSONALA
A ELEVULUI

tău, pînă la meticu- 
capeți cînd ești elev, 
cu biblioteca, de- 

,_______  de a citi seara,
înainte de culcare, de a urmări 
publicații științifice, literare, de 
a merge la spectacole, la ex
poziții. de asemenea, se cimen
tează acum. Este o vîrslă re
ceptivă ,'a cunoștințe, dar și Ia 
însușirea, pentru toată viața, a 
unui stil personal de învăță
tură.

A-ți forma deprinderi de 
muncă personală nu este un a- 
mănunt, ci un lucru esențial. 
Zestrea intelectuală nu ți-o pot 
aduna nici profesorul, nici pă
rinții și nici colegii. Ei te pot 
numai ajuta. Dar ceea ce tre
buie să faci tu nu poate suplini 
nimeni. Așa cum nimeni nu 
se poate hrăni pentru tine, ni
meni nu poale învăța pentru 
tine. Unii vor socoti că exage
rez spunînd că profesorul, de 
aceea e profesor să ceară ele
vilor să învețe. Am întâlnii 
de-a lungul anilor de profeso
rat tipul unui asemenea elev. 
El își pierde timpul cu tot fe
lul de calcule, „Astăzi lipsesc 
de la scoală, mă plimb, sau 
merg la un film. Ce mare lu
cru ? îmi dă notițele colega 
mea, mă descurc eu..."

Si, uneori, e drept, se des
curcă. Colega îi dă notițele, el 
le transcrie în grabă, sau pur și 
simplu le citește în recreație. 
Dacă profesorul îl ascultă, știe 
ceva, reușește să ia un 5 sau 6 
si se declară mulțumit. Dacă și 
5 și 6 sînt note pentru un șco
lar. de ce nu le-ar lua el ?. în
cercați să-1 întrebați a doua zi 
despre lecția în acest fel învă
țată. Nu va mai ști nimic, căci 
procesul de studiu n-a urmat Ia 
el drumul firesc. Cunoștințele 
predate de profesor Ia ore n-au 
fost trecute prin filtrul gîndirii 
proprii, elevul n-a făcut efor
tul sintetizării, pe caietul de 
notițe, a esențialului din cele 
predate, efort ce întipărește în 
memorie cunoștințele. El a ci-

cu timpul 
lozitate o 
Prietenia 
prinderea

să-i 
să-i

La redeschiderea cenaclului literar
,JVicolae Labiș"

ARDE O STEA"
u 
B ’

CERCETĂRI

FOLCLORICE
Recent, o echipă de cer

cetători științifici de la In
stitutul de etnografie și fol
clor al Academiei R.P.R. a 
întreprins o cercetare asu
pra cîntecului bătrînesc în 
orașul Brăila și în satele 
regiunii Galați. Cu acest 
prilej s-a înregistrat pe 
bandă de magnetofon un 
valoros material folcloric 
format din vechi cîntece 
populare, interpretate de 
Ștefan Tatu din comuna 
Osmanu, raionul Brăila, 
Gheorghe Tatu din Brăila, 
Constantin Drogeanu și 
Gheorghe Cearnă, din co
muna Suțești, raionul 
Făurei.

S-au cules, de asemenea, 
cîteva balade care reflectă 
lupta poporului nostru îm
potriva jugului otoman, 
printre care : „Cîntecul lui 
Vulcan'1, „Badiu", „Ghemiș” 
și „Chira Chiralina”, unele 
balade haiducești: „Cor- 
bea“, „Mihu copilul", „Toma 
Alimoș” și un foarte pre
țios cîntec social, „Țăranul 
și ciocoiul".

Cîntecele culese vor îm
bogăți colecțiile Institutului 
de etnografie și folclor, con
stituind un prețios material 
pentru studiu.

GHEORGHE CANCIU
corespondent voluntar
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La Școala de coregrafie din Capitală se corectează cu atenție — după cum atestă și imaginea aceasta — fiecare mișcare 
pentru armonia viitoarelor dansuri de pe scenă Foto : AGERPRES

: ra o duminică de 
i toamnă, cu frunze

1 aurii și nori vălă
tuciți peste munți. 
La Mălini, 
de care este 
amintirea 

dintre cei mai valoroși 
contemporani, pînza 
coborî de pe placa de 
mură dezvelind o inscripție: 
„Aici a trăit și a lucrat poetul 
Nicolae Labiș (1935—1956)“. Și 
peste emoția adunării, peste 
sentimentul vibrant al reîn
tâlnirii cu arborele fulgerat în 
plină tinerețe, se ridică din 
marmură glasul său limpede :

satul 
legată 
unuia 
poeți 
albă 

mar-

Arde o 6tea între multele
stele,

Arde pe ceruri și pe drapele; 
Capăt de osie — roșia stea — 
Osia trece prin inima mea...

Mi-am reamintit aceste cu
vinte două zile mai tîrziu, la 
București, clnd mai bine de o 
sută de tineri scriitori și iubi
tori ai literaturii participau la 
redeschiderea cenaclului lite
rar care poartă numele poetu
lui de la Mălini. Gravată — cu 
tot ce are mai valoros — în 
inima și glndul participanților 
la cenaclu, poezia lui Nicolae 
Labiș — al cărui nume revine 
statornic în dezbateri, ca un 
reper al dăruirii și incandes
cenței comuniste — constituie 
o amplă inscripție, prezentă de 
data aceasta pe peretele ate
lierului de lucru al unei în
tregi generații.

Acest „atelier de lucru" și-a 
redeschis porțile, după o va
cantă rodnică în manuscrise, la 
8 octombrie, sub semnul unei 
exigențe sporite, al aspirației 
spre realizări artistice valoroa
se, care să oglindească cu pa
tos aspecte ale contemporanei
tății. Axate în principal pe a- 
semenea probleme, lucrările 
citite la prima ședință au pri- 
lejuit dezbateri vii. Astfel, ver
surile citite de Ion Gheorghe 
s-au înscris în continuarea 
preocupărilor sale de a aborda 
pieptiș și expresiv probleme 
ale vieții contemporane. De
butantul Constantin Stoiciu a 
citit patru schițe. Intuițiile 
psihologice, precum și sobrie
tatea stilului făgăduiesc în an
samblu o bună evoluție a tâ
nărului povestitor.

Participarea la dezbateri a 
unor scriitori și critici cu ex
periență sau mai tineri (Eugen 
Barbu, I. D. Bălan, Gica luteș, 
Niculae Stoian, Ilie Constan
tin, Dragoș Vrînceanu, Grigo- 
re Hagiu, Adrian Păunescu 
etc.) au făcut ca redeschiderea 
cenaclului „Nicolae Labiș" să 
se înscrie sub semnul eforturi
lor comune ale întregului front 
literar, îndreptate spre relie
farea cu măiestrie a universu
lui sufletesc al oamenilor con
temporani cu steaua din stan
țele poetului de la Mălini : 
„Capăt de osie— roșia stea — / 
Osia trece prin inima mea..."

MIHAI NEGULESCU

Impresia 
descurca 
plorînd în dreapta și stingă a- 
jutor, ca ceva care li se cuvine. 
Se obișnuiesc cu dădăceala, șl 
cînd iau note proaste — cine-1 
de vină ? Colegul fruntaș. Pen
tru că nu i-a explicat bine lec
ția, nu i-a dat caietul să-și co
pieze notițele, „n-a fost în 
stare" să-i explice în cîteva 
recreații materia pe care el, 
un trimestru întreg, n-a învă
țat-o. încă în anii de școală, 
în ani/ de formare a (înărulul 
colectivul, voi colegii, alături de 
tovarășii profesori să-1 instruiji 
și să-1 ajutați să înțeleagă că a 
învăța nu e lucru așa de ușor, 
că te poți „descurca" cu mini
mum de cunoștințe la o lecție, 
două, dar nu toată viața.

Trebuie să vă preocupe în 
permanență calitatea muncii 
voastre personale. Sînteți la un 
stadiu în care vi se cere să nu 
irosiți nici o clipă, să folosiți la 
maximum ani! atlt de receptivi 
ai adolescenței. Tezaurul știin
ței și culturii 'universale este 
imens. Apariția noutăților în li
brării este uneori amețitoare. 
Bibliotecile sînt încărcate cu 
cărți. Toate acestea nu trebuie 
să vă înspăimînte, ci să deter
mine creșterea preocupării voa
stre pentru a cuprinde acest u- 
nivers de cunoștințe. Chibzuiți 
bine, nu faceți nimic la întîm- 
plare. Ascultați sfaturile profe
sorilor și ale organizației 
U.T.M., care vă călăuzesc pașii 
spre ceea ce este necesar să a- 
cumulați în anii de școală. 
Unele lucruri Ie veți face cu 
plăcere, studiul unor 
fiind înlesnit de 
lor. Alteori însă trebuie să vă 
impuneți un efort de voință, 
pentru că unele materii sînt a- 
parent greoaie, aparent neinte
resante. Dar este absolut nece
sar să vi Ie însușiți. Nimic și 
nimeni nu poate să înlocuiască 
propriul vostru efort pentru a- 
cumularea cunoștințelor 
vă 
că, 
de 
va 
marea obișnuinței de a munci 
sistematic, de a învăța zi de zi.

materii 
atractivitatea

I 
I
I
I

Pe spinările domoale ale dea
lurilor din podișul Sucevei 
toamna a poposit de mult. Zi
lele iernii nu sînt departe.

De curind am vizitat .citeva 
sale din raionul Rădăuți pentru 
a cunoaște pregătirile ce se 
lac, acum la căminele cultu
rale în vederea organizării ac
tivității din lunile următoare.

cela care traversează pămîntul 
și istoria Moldovei din vre
muri străvechi. Această nouă 
suită, pe care o pregătește tînă- 
rul director al căminului cultu
ral Ion Hotonoc, va reprezenta 
regiunea Suceava în faza a 
doua a celui de-al VII-lea con
curs. In iarna aceasta vor fi in
cluse în repertoriul corului 5 
cîntece noi (Patria pămînt de 
aur, Înflorește pămînt al bucu
riei etc.). Voință, pasiune pu
tere de muncă, iată ce caracte
rizează activitatea corului care 
de mai bine de o jumătate de 
veac cultivă minunata bogăție 
a folclorului local.

populară care vor urmări dez
voltarea și păstrarea elemen
telor populare locale. Căminul 
cultural din comuna Frătăuții 
Noi, pregătește o sărbătoare a 
fruntașilor, Ia care își vor adu
ce contribuția și artiștii ama
tori din Bilca și Gălănești. La 
căminele culturale din Zamos- 
tea și Șiret, tinerii colectiviști 
vor putea participa la activita
tea cercurilor de artă plastică 
care se vor crea în iarna a- 
ceasta. G.A.C. din comunele 
Horodincu de Sus, Marginea și 
Arborea vor găzdui expoziții 
de artă populară contemporană. 
Cu ajutorul tinerilor se vor 
crea formații de păpușari șl 
cercuri „prieteni ai filmului". 
Dar cile lucruri nu pot fi fă
cute spre a stimula gustul tine
rilor, pentru diferitele forme 
ale artei, pentru ai atrage în- 
tr-o activitate interesantă. Ar 
fi bine dacă comitetul raional 
U.T.M. i-ar stimula în mod 
frecvenț Pe cei evidențiați în 
aceste activități, ar populariza 
într-un mod izbutit experiența 
bună dobîndită de una ori al
ta dintre organizațiile utemiste.

Planul comitetului raional de 
cultură și artă este bogat, cu
prinzător. Pentru ca acest plan 
să prindă viață este necesară 
realizarea unei colaborări rod
nice între organizația U.T.M. și 
celelalte organizații de masă, 
astfel ca iarna culturală a 
raionului să fie cît ruai bo
gată, așa cum și-o doresc și 
așa cum și-o vor pregăti prin 
participare activă tinerii.

Comitetului raional U.T.M, 
revine datoria de a stimula 
evidenția pe tinerii fruntași 
activitatea culturală, de 
populariza experiența bună 
cumulată pînă acum.

prejudecățile", „Factorii care 
au determinat apariția religiei", 
„Cum ne comportăm în socie
tate l „Ajutorul tovărășesc", 
„De la al meu la al nostru". La 
expunerea unor conferințe in
teresante, vii, este așteptată 
contribuția colectivului de con
ferențiari de pe lingă căminul 
cultural. Planșe, hărți, diafilme, 
un bogat material didactic, aș
teaptă aranjate la „colțul 
todic" al căminului.

Brigada științifică, seara 
calcul, ștafeta experienței
intate, seri comparative între 
brigăzile de producție din gos
podărie, schimburile permanen
te între centru de comună și

vor duce fără îndoială la îm
bogățirea orizontului spiritual 
al tineretului colectivist.

Conținutul activității cultu
rale, grija pentru exprimarea 
Iui cu mijloace de comunicare 
cit mai atractive, interesante și 
convingătoare, iată ce va asi
gura participarea tineretului la 
activitatea culturală educativă 
din comuna Vicovul de Sus.

drăgiți", lecturi dramatizate din 
„Victoria de la Ollina” — ghi- 
citoare-literară „Mă recunoaș
teți I”.
pagini dedicate satului colecti
vizat", „Însoțiți de reportaj în 
drumeție prin gospodării agri
cole fruntașe".

Toate acestea și multe altele 
vor duce implicit la creșterea 
numărului cititorilor, la perma
nentizarea lecturii lor.

„Din cele mai frumoase

Pornind de la sarcinile 
gospodăriei colective

me-
Stagiunea de iarnă 

a formațiilor artisticeI 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

de 
îna-Ce asigură participarea 

de masă la activitatea 
căminului cultural

Primul popas l-am făcut în 
comuna Vicovul de Jos. Sala 
de spectacole a căminului cul
tural, fațada, sala de repetiții, 
primeau vestmini nou de humă 
și var. Biblitecara, Rodica Che
lan, întocmea planul activității 
din iarna aceasta. Discuția s-a 
înfiripat repede.

Ne-am convins de atenția de
osebită pe care o acordă cămi
nul cultural problemelor econo
mice concrete ale satului colec
tivizat, sarcinilor specifice de 
producție ale G.A.C., populari
zării experienței înaintate a 
gospodăriilor fruntașe, răspîndi- 
rii cunoștințelor agrozooteh
nice și a metodelor avansate de 
muncă. Despre toate acestea 
ne-au vorbit acțiunile înscrise 
in plan. Iată citeva dintre ele:

Mulți colectiviști vor urma în 
iarna aceasta cursurile agro
zootehnice organizate în co
mună, alții vor audia ciclurile 
de conferințe pe teme agricole. 
Bibliotecara și-a propus amena
jarea unui raft special, intitu
lat „In ajutorul colectivistului", 
care va pune Ia dispoziția 
cursanților cărți agrozooteh
nice, necesare aprofundării noi
lor cunoștințe. Pentru briga
dierii de cîmp și brigadierul 
zootehnic se pregătesc, de ase
menea, noi liste de recomanda
re. Participarea activiștilor cul
turali la adunările generale ale 
gospodărie, agricole colective 
înlesnește cunoașterea temei
nică a problemelor gospodăriei 
care vor fi apoi reflectate în 
manifestările culturale organi
zate la căminul cultural.

Tema primului concurs „Cine 
știe, răspunde" — „Ramuri adu
cătoare de mari venituri în 
G.A.C." ce se va organiza de 
bibliotecă — a fost sugerată de 
cîțiva cititor, frecvenți ai căr
ților de specialitate. Serile li
terare înscrise bilunar în pro
gramul căminului vor îmbrăca 
forme variate, vii, tinerești. 
Spicuim : „De vorbă cu eroi în-

Mai „sus”, după 10 km, am 
Întâlnit primele case din co-

La marile întreceri ale artei 
amatoare desfășurate în ultimii 
ani în țara noastră, 
comunei Putna, s-au

locuitorii 
prezentat

Se pregătește
iarna culturală"

«
cu ample coruri care au adus 
pe scena finalelor din București 
melodii prelucrate din bogatul 
folclor local. Anul acesta suita 
de cîntece „Bătrîneasca", ar
monizată de tânărul învățător 
Ioan Draghii, a răsunat viguros 
din piepturile celor 245 de co
riști. l-am întâlnit la o repeti
ție. 6 buciumași și alți 12 flu
ierași au deschis noua suită de 
cîntece locale „Huțulca". Apoi, 
vocea cristalină a utemistei Li- 
lioara Andreiaș (premiată la 
faza regională) reia nota melo
dică care amplificată de cor 
amintește parcă scurgerea im
petuoasă a rîuiui Moldova,

Șl în celelalte comune ale ra
ionului iarna este așteptată cu 

.săli curate, cu scene luminoase 
și mai ales cu planuri bogate 
in propuneri de activități me
nite să însuflețească în lunile 
următoare căminele culturale. 
In comuna Frătăuții Vechi se 
așteaptă un interesant schimb 
de experiență cu lectorii cursu
rilor agrozootehnice. Luna a- 
ceasta căminul cultural laslo- 
văț, va fi gazda unui schimb de 
experiență cu brigăzile științi
fice. în comunele Volovăț, Mar
ginea, Arborea, Frătăuții Noi, 
Vicovul de Jos, își vor deschi
de activitatea cercuri de artă

muna Vicovul de Sus. Comună 
mare cu peste 12 000 de locui
tori, cu școală medie, cu 120 
de învățători și profesori, cu 4 
cămine culturale, cu 15 forma
ții artistice, cu 47 cercuri de 
citit. Ne-am oprit la „centru". 
Căminul cultural ne întâmpină 
cu un afiș: „Cunoașteți noul 
program pentru lunile de iar
nă ? II puteți consulta la biblio
tecă. Așteptăm propunerile ?i 
sugestiile dumneavoastră". O 
invitați căreia tinerii din co
mună s-au obișnuit să-i dea 
răspuns. Activitatea multilate
rală a căminului cultural de 
aici îmbrățișează cele mai va
riate domenii, dă răspuns con
cret celor mai felurile cerințe. 
Să ne convingem răsfoind pla
nul de muncă.

Orientarea tematică a conie- 
rințelor urmărește dezvoltarea 
atitudinii socialiste a tinerilor 
fată de muncă, față de avutul 
obștesc, răspîndirea cunoștin
țelor științifice. Notăm: „Lu
crările agricole de toamnă și 
importanța lor", „învățăm din 
experiența fruntașilor în creș
terea animalelor", „Raionul 
Rădăuți azi", „Știința înlătură

cele 3 sale aparținătoare, ma- 
niiestările organizate In cadrul 
concursului „Iubiți cartea’’, ex
punerile și experiențele de 
la „cercul naturaliștilor", iată 
acțiuni care conturează un bo
gat tablou al iernii culturale 
din Vicovul de Sus.

Meritorie este preocuparea 
consiliului de conducere al că
minului cultural, director Ion 
Breaban, și a comitetului comu
nal U.T.M, pentru educația es
tetică a tineretului. Cercurile 
profilate pe diferite genuri de 
artă, — film, muzică, dans, artă 
populară — care-și vor inaugu
ra activitatea in iarna aceasta

ii 
Și 
in
a

a-

prezența a peste 
de studenți ciu
la Casa de cul- 
a studenților a 
loc recent des-

VIORICA GRIGORESCU

nou an de activitate

cineclubuiui studențesca

care 
vor fi necesare în mun- 
în viață. Nevoia interioară 
a ii perseverent, harnic, vă 
călăuzi fără greș spre for-

Prof. CONSTANTIN BARON 
directorul Școlii medii 

din Giurgiu

CLUJ (de la cores
pondentul nostru).

In 
1000 
jeni, 
tură 
avut 
chiderea noului an de 
activitate a cineclu
buiui studențesc. Cei

prezenți au vizionat 
jurnalul numărul 6 — 
creați», cineclubuiui 
— inspirat din prac
tica de vară și muncă 
patriotică a studenți
lor, precum și sec
vențe de la concursu
rile formațiilor artis
tice studențești.

cadrul cineclubuiui 
studențesc vor func
ționa două cercuri: 
unul de prieteni ai 
filmului, la care vor 
participa peste 600 de 
studenți și un cerc de 
creație, în care își vor 
desfășura activitatea 
aproximativ 30

Persecuție
— ...Cinci vă spun eu că are ceva cu mine... Azi, de exemplu, cină 
am Învățat odată și eu, nici prin cap nu i-a dat să mă asculte...

Desen de A. MATT'Y

studenți. Spre deose
bire de anul trecut in 
activitatea cineclubu- 
lui din acest an, este 
planificată, pe lingă 
obișnuitele jurnale, 
realizarea unui film 
artistic de scurt me
traj. I

Peisaj Ia Lacul Roșu
Foto: 'Ă. STOIAN.

0 poveste ca-n basme“
u este vorba de 
reeditarea vre
unul basm ce
lebru ce ne-a 
îneîntat copilă
ria. Și totuși... 
Clitar dacă nu

e vorba de un basm, (deși 
cam de basm e toată poves
tea ce urmează'!) întâmpla
rea merită atenție.

Povestea are o eroină și 
cîteva personaje — cum ar 
spune critica literară — 
secundare. Eroina este Vic
toria Lucan, are vreo 19— 
20 de ani. E de profesie bi
bliotecară în comuna Fru
mosul din raionul Cimpu- 
lung Moldovenesc.

...Printr» altele are și im
portanta tartină, fiind 
membră a comisiei, de a 
atrage cît mai mulți tineri 
din sat în concursul „Iu
biți cartea". „Treabă grea" 
— desigur, a gindit ea. Și a 
stat așa, pe gînduri, zile în
tregi, așteptând o idee. Ideea

n-a picat... azi, mîine, poi- 
mîine. Dar intr-o zi...

Victoria Lucan a privit 
bucuroasă teancul de insig
ne strălucitoare (care se în- 
mînează tinerilor ce au citit 
cărțile din bibliografie și au 
participat în fața unei co
misii locale la discuțiile 
care să ateste citirea cărți
lor respective), le-a băgat în

matale și pe la bibliotecă... 
da', clnd ți-oi spune eu.

— Mă, Dragoș Niga, vrei 
insignă ?

— lmhi!
— Poftim. Și să poftești 

matale și pe la bibliotecă... 
da' clnd ți-oi spune eu.

In comuna Frumosul s-au 
promovat astfel citeva zeci 
de purtători ai insignei

In raionul Rm. Sărat activea. 
ză patru brigăzi științifice cu- 
prinzînd 32 de intelectuali de 
diferite specialități printre care 
medici umani și veterinari, in
gineri agronomi, ingineri zoo- 
tehniști, profesori, juriști etc.

De Ia începutul anului și pî- 
nă acum, aceste brigăzi au a- 
vut peste 40 de întîlniri cu ță
rani colectiviști din raion și cu 
muncitori din întreprinderile o_ 
rașului, la care au participat 
peste 9 000 de cetățeni tineri și 
vîrstnicl. Țăranii colectiviști, 
de exemplu, au putut afla răs
puns la întrebări privind căile 
ce duc la mărirea producției la 
hectar, la dezvoltarea sectoru
lui zootehnic și asigurarea ba
zei furajere, precum și la dife
rite probleme din domeniul me- 
dicinei umane, veterinare, a- 
mănunte despre apariția vieții 
pe pămînt, a dezvoltării 
cietății omenești etc.

Printre cei mai activi în
ca de răspîndire a cunoștințelor 
cultural-științifice s-au dovedit 
a fi tovarășii ingineri Rogozea- 
nu Ion și Cociumaru Damian, 
profesoara Bîrzea Ecaterina, 
medicii Florica Ivan, Popescu 
Decebal, procurorul Popa Gri- 
goraș și alții care s-au deplasat 
cu brigăzile științifice în co
munele Pleșești, Băbeni, Par- 
doșl, Bălțați, Nicolești și altele.

Pentru activitatea în perioada 
da iarnă a fost întocmit planul 
grafic al deplasărilor în care 
sînt prevăzute un număr mai 
mare decît în aceeași perioadă 
a anului trecut, în comunele și 
satele raionului, crearea de noi 
brigăzi științifice șl dotarea 
brigăzilor științifice cu mate
rialul didactic necesar expune
rilor.

so-

sacoșe și... direct spre școa
lă. Raționamentul? Tinerii 
sînt la școală. La școală 
(vrei nu vrei) se citește. S-a 
oprit la clasa a Vil-a. Și, 
iată o coadă, în dreptul 
catedrei „ca la moară". Co
piii așteptau să primească 
insigna.

— Mă, Tudor Andrei, 
vrei insignă ?

— Vreau !
— Poftim. Și să poftești

Iubiți cartea". Ce simplu, 
gindea. isteața bibliotecară. 
Și în imaginația ei înflăcă
rată vedea bucuroasă, tot 
satul — te joci cu cifrele ! 
— cu strălucitoarele insigne 
la piept.

După cum vom vedea, 
imaginația Victoriei Lucan 
s-a dovedit a fi fecundă.

Pentru că dacă vine ci
neva la bibliotecă și se in-

teresează despre concursul 
„Iubiți cartea" află de la bi
bliotecară că lucrurile... 
„stau bine". Și tocmai a- 
tunci, ca un făcut, apar și 
cîțiva copii. Se așează la 
rind: Andrei Tudor, Orten- 
zia Neagu, Maria Solcan și 
încep să ceară, de la stânga 
la dreapta sau de la dreapta 
la stânga, rînd pe rind... 
„Basme populare". Aici, 
spre surprinderea bibliote
carei înainte de final, „cor
tina", confecționată cu mi
gală, a dispărut nu înainte 
de a fi surprinse cîteva 
grave lacune regizorale.

Sintem siguri că comite
tul raional U.T.M. va ridica 
definitiv cortina de pe a- 
cest, nu neapărat basm, ci 
realitate curată petrecută 
în comuna Frumosul, și va 
îndrepta exagerările fabu
loase, rodul „fanteziei și in
geniozității"... comodității.

ȘERBAN RADULESCU

mun-

VASILE N. UȚA
profesor



tleții romîni, ală
turi de numeroși 
sportivi de peste 
hotare, vor parti
cipa în cel mai 
mare concurs din 
acest an: a 15-a 

ediție a Campionatelor inter
naționale 
R, P. R. 
obișnuit de-a lungul

de
Așa

atletism ale 
cum ne-am 

celor 
15 ediții, așteptăm de la 
atleții noștri performanțe bune 
pe măsura pregătirii, a valorii 
confirmate pe plan internațio
nal. Ultimele antrenamente, 
precum și performanțele rea
lizate în cele mai recente 
concursuri, ne îndreptățesc să 
sperăm într-o comportare va
loroasă a atleților romîni. 
Sprinterii merg pe linie ascen
dentă încă de la începutul a- 
nului. La Cîmpulung-Muscel, 
unde duminică s-a desfășurat 
un reușit concurs de atletism 
cu participarea unui grup de 
atleți germani de la clubul 
Chemie Halle, Alexandru Tu- 
dorașcu și Aurel Stamatescu 
au terminat la un piept dife
rență, reușind 10,5 sec și res
pectiv 10,6 sec pe 100 m deși 
au alergat pe o pistă moale, în 
urma unei ploi torențiale. De 
altfel, atletul german Ditmar 
Falowski venit pe locul III nu 
a reușit decît 10,8 sec cu toate 
că în acest an a 
mai multe ori 100 
sec.

In același timp,
Brașov, în cadrul Cupei Poia
na, tinerii Comșa și Mureșan, 
au alergat 100 m în 10,6 și 
10,7.

Dacă performanțele indivi
duale ale sprinterilor noștri nu 
se ridică încă la nivel mondial, 
totuși o ștafetă de 4x100 m 
(Tudorașcu, Stamatescu, Comșa

alergat de 
m In 10,5

la Poiana

și Zamfirescu) ar putea, cu 
schimburi bune, să se apropie 
de o valoare internațională și 
să aspire chiar la un loc in fi
nala de la Tokio.

La probele de sărituri, cu 
excepția prăjinii, unde sărito
rii noștri nu sînt încă acomo
dați cu prăjinile elastice, atle- 
fii romîni vor trebui să concu
reze de la egal pentru primele

ror pregătire să fie minuțios 
făcută ventru ca să nu se mai 
recurgă la improvizații, așa 
cum s-a întîmplat la Jocurile 
Balcanice.

In lipsa lui lolanda Balaș, 
care ne va reprezenta in a- 
ceastă săptămână la Tokio, ce
lelalte săritoare din lotul nos
tru, au dorința să-și întreacă 
recordurile personale, Viorica

Campionatele internaționale 
de atletism ale R. P. R.

Ce așteptăm
de la atleții romîni

locuri. Așteptăm reabilitarea 
săritorilor în înălțime (Po
rumb, Spiridon și Ducu ■— 
restabilit) a căror întrecere se 
poate desfășura de la 2,08 în 
sus. De asemenea, după succe
sul din zilele trecute, Șerban 
Ciochină, în condiții optime de 
concurs va trebui să-și dispu
te întîietatea cu adversarii săi, 
dincolo de 16 metri. La sări
tura în lungime, există posi
bilitatea înregistrării unui nou 
record republican, ne afirma 
antrenorul Elias Baruch, chiar 
dacă acesta nu va fi suficient 
și pentru o victorie în concurs. 
O asemenea surpriză ar putea 
oferi Mihail Calnicov.

In schimb la fete in probele 
de sprint nu putem să aștep
tăm performanțe deosebite. 
Aici este necesar să se acorde 
atenție unui număr mult mai 
mare de sprintere tinere a că-

Viscopoleanu va avea ocazia 
să se întâlnească cu săritoare 
de valoare.

Dintre aruncătoare, Lia Ma- 
noliu este in cea mai bună 
formă și desigur că ne rezervă 
un loc pe podium, și bucuria 
unui nou record al țării, la 
care antrenamentele conștiin
cioase îi dau dreptul să aspire.

O revenire în formă maximă 
a sportivelor Ama Sălăjan șl 
Maria Diaconescu le poate si
tua pe locuri fruntașe, printre 
învingătoare.

In afara cifrelor și a perfor
manțelor sportive, spectatorii 
noștri așteaptă de la atleții ro
mîni, să lupte cu dîrzenie, să 
arunce în focul întrecerilor 
toată priceperea, tot elanul lor, 
pentru a reprezenta cu cinste 
atletismul nostru.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

PE SCURT
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9 Campionatul cat. 
A de fotbal continuă 
cu desfășurarea meciu
rilor din cadrul celei 
de-a 7-a etape. Sim- 
bată la Focșani Side- 
rurgistul Gala(i va în- 
tilni pe Petrolul Plo
iești. Duminică dimi
neața la orele 10 sta
dionul „23 August" din

găzdui jo- 
echipele 

Rapid ți

Capitală va 
cui dintre 
bucureștene 
Progresul.

Luni pe același sta
dion are loc derbiul 
bucureștean : Dinamo- 
Steaua (ora 15,30).

Meciurile programa
te duminică în provin
cie : CSMS lași — Fa
rul Constanța; Dinamo 
Pitești — Știința Timi
șoara; Crișuf Oradea — 
V. T. Arad; Știința

irița București, care se 
află în turneu în R.D. 
Germană, a evoluat la 
Dresda în compania 
echipei SK Dresda- Ju
cătoarele noastre au 
obfinut victoria cu sco
rul de 10-3. Krezek a 
fost cea mai bună ju
cătoare a echipei bucu- 
rețtene.

• Cel de-al doilea 
campionat mondial fe
minin de șah pe echi
pe s-a încheiat joi la 
Split cu victoria re
prezentativei U.R.S.S., 
care a totalizat 25 
de puncte din 28 posi
bile. în ultima rundă 
întîlnirea dintre R.P. 
Romînă și S.U.A. s-a 
terminat cu rezultatul 
de 1—1 (Nicolau — 
Gresser remiză ; Bay
ne — Teodorescu re
miză.

Clasament final:

Cluj -- St^!fnll
Brașov.

roșu

• Duminica dimi- 1. U R.S.S. 25 puncte ;
neața de la ora 10 «i 2. Iugoslavia 24,5
marți după-amiaza cu puncte ; 3. R. D. Ger-
începere de la ora 15 mană 21 puncte ; 4.
pe pista special ame- R. P. Romînă 18,5
najata a stadionului 
Dinamo din Capitală 
vor avea loc două con
cursuri internaționale 
de dirt-track (alergări 
de viteză pe zgură) cu 
participarea celor mai 
valoroși motocicdiști din 

Bulgari-a, Iugosla
vi R.P.

R.P. 
via

de

Pregătiri pentru

poate fi sporita !
La semdnat viteza de lucru

(Urmare din pag. /)

mai mare decît prevederile, a- 
eeaata «e datorește într-o însem
nată măsură ți lor. La transpor
tul și încorporarea îngrășăminte
lor în sol, la confecționarea tă
vălugilor, Ia aprovizionarea le- 
mănătorilor cu sămînță, peste tot 
unde a fost nevoie de ei, tinerii, 
mobilizați de organizația U.T.M. 
au fost prezenți.

In întregul raion Caracal, re
coltatul porumbului a fost termi
nat. Atenția colectiviștilor este 
îndreptată acum spre grăbirea 
pregătirii terenului pentru semă
nat și încadrarea însămînțărilor 
în epoca optimă. Sînt multe gos
podării colective în raion unde 
această acțiune a fost foarte bine 
organizată. Mecanizatorii, ajutați 
de colectiviști, au pregătit un 
bun pat germinativ pe suprafețe 
însemnate de teren, iar acum au 
trecut Ia semănat cu toată capa
citatea de lucru a mașinilor. La 
G.A.C. „Victoria" din Amărăștii 
de Jos, aproape întreaga supra
față este pregătită pentru îneă- 
mințări; suprafețe mari de teren 
sînt gata să primească sămînța 
și în G.A.C. „Unirea", din aceeași 
comună, la Celaru, Drăghiceni, 
Slăveni. Gostăvățu, Apele vii, 
Scărișoara. Ca urmare, viteza de 
lucru la semănat a crescut de 
Ia o zi la alta. In ultimele două 
zile aceasta este cu aproape 1300 
de hectare mai mare decît în zi
lele de 2 și 3 octombrie.

Pentru ca semănatul culturilor 
de toamnă să fie terminat îna
inte de 20 octombrie (data finală 
a epocii optime) este necesar să 
fie respectat cu strictețe planul 
de desfășurare a campaniei în
tocmit de consiliul agricol raio
nal împreună cu specialiștii din 
fiecare 
pectată 
pentru 
Pentru 
primul 
berarea terenului de coceni.

Cînd am cercetat operativa 
consiliului agricol raional, mai 
trebuia eliberată de coceni o su
prafață de peste 10 000 de hec
tare. Colectiviștii din G.A.C. „7 
Noiembrie" din comuna Amărăș
tii de Jos, nu au eliberat terenul 
decît de pe o treime din supra
fața cultivată cu porumb și alte 
plante prășitoare premergătoare 
griului. Cei din Rotunda pe mai 
puțin de o jumătate. O rămînere 
în urmă și mai pronunțată există

decît 15 
au unde

culesului

Romînă.

Echipa feminină 
tenis de masă Vo~

puncte î 5. R. P. Bul
garia 17,5 puncte ; 
6. R. P. Ungară 17 
puncte ; 7. Olanda 15,5 
puncte ; 8. R. P. Polo
nă 15 puncte ; 9. 
S.U.A. 12,5 puncte ; 
10—11. R. P. Mongolă, 
R. F. Germană 10,5 
puncte i 12. Austria 8 
puncte; 13—14 Belgia, 
Monaco 5 puncte ; 
15, Scoția 4,5 puncte.

Campionatele europene 
de baschet

Selecționata masculină de 
baschet a R. P. Romine a repur
tat a treia victqrie la campio
natele europene de la Wroclaw, 
lnvingînd echipa Finlandei cu 
69—55 (28—23). Alte rezultate 
înregistrate joi : R. P. I'olonă—

R. D. Germană 93—62 (47—23); 
Spania — R. S. Cehoslovacă 
98—76 (59—43); R. P. Bulgaria- 
Belgia 80—72 (37—37). Astăzi, 
în ultima zi a preliminariilor, 
baschetbaliștii romîni întîlnesc 
echipa R. D. Germane.

gospodărie. Trebuie res- 
viteza de lucru stabilită 
fieoare fel de lucrare, 
aceasta este neeesar in 
rind să fie urgentată eli-

la G.A.C. Deveselu. Aici nu au 
fost eliberate de coceni 
hectare. Tractoarele nu 
ara ; stau nefolosite.

Odată cu terminarea
porumbului, în toate gospodăriile 
colective au devenit disponibile 
forțe însemnate de muncă. Ele 
trebuie folosite pentru termina
rea în cîteva zile a tăiatului și 
transportului cocenilor. Este bu
nă inițiativa comitetului raional 
U.T.M., sprijinit de comitetul oră
șenesc U.T.M., de a intensifica 
acțiunile de muncă patriotică ale 
tineretului la recoltatul porum
bului în G.A.S. și eliberarea te
renului în gospodăriile colective. 
Lucrătorilor de pe ogoare li se 
adaugă acum zilnic cîte 1000— 
1500 de tineri veniți la muncă 
patriotică. Pentru 
tul acestora să fie 
este necesar însă 
mai multă atenție 
țiilor materiale 
muncii lor în fiecare unitate agri
colă.

Apoi tractoarele sa fie cu 
chibzuință folosite și utilizate 
numai la lucrări ce țin de actua
la campanie, deoarece încă la un 
număr însemnat de tractoare Ji 
se dă o altă destinație. Numai în 
zilele de 3 și 5 octombrie au fost 
folosite în alte scopuri 88 de 
tractoare. Dacă acestea ar fi fost 
repartizate Ia arat, de pildă, lu
crare care impune «cum cea mai 
mare urgență, suprafețele arate 
ar fi fost cu peste 340 de hectare 
mai mari.

Trebuie apoi mai 
zată aprovizionarea 
schimb. De multe 
nu lucrează fiindcă 
unele piese de mică însemnătate 
ca șuruburi de fixare a pluguri
lor. cauciucuri de față etc. Este 
inexplicabil de ce în această pe
rioadă întreprinderea de aprovi
zionare nr. 2 Craiova ■ sistat 
timp de 10 zile (pentru opera
țiunea de inventariere) desface
rea pieselor de schimb. Inventa
rierea stocurilor este necesară și 
utilă, dar nu se putea organiza 
în așa fel această acțiune îneît 
livrarea pieselor să nu fi fost 
sistată ?

La rîndul lor, grupele U.T.M. 
din brigăzile de tractoare sînt 
datoare să intensifice munca po- 
litico-educativă pentru ca meca
nizatorii să exploateze cu grijă 
mașinile. Numai în zilele de 3 și 
5 octombrie au staționat din 
cauza defecțiunilor accidentale

ca randamcn- 
cît mai mare, 
să se acorde 

creării condi- 
și organizării

bine organi
ca piese de 
ori mașinile 

le lipsesc

MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR
Anunță absolvenții școlilor medii de cultură generală că * 

la Centrul Școlar de Construcții din București, șos. Mihai • 
Bravu nr. 428, se mai primesc înscrieri pînă la 14 octombrie • 
1963 pentru specialitățile următoare : *

1. Tehnician instalații tehnico-sanitare, încălziri centrale I

♦
t 
♦ telefon i

și ventilații.
2. Tehnician
3. Tehnician
4. Tehnician
Se recrutează candidați din București și din provincie. 
Informații suplimentare la secretariatul școlii, 

21.76.99.
«

Instalații electrice 
construcții civile și industriale 
electromecanic mașini și utilaje.

4

Fabrica de sticlă „Pădurea 
neagră" din regiunea Crișa- 
na. Ladislau Hubner, îm
preună cu sculptorul în sti
clă loan Szigarto, controlea
ză calitatea unor piese gra

vate prin șleiuire

Foto : AGERPRES

C I
Vară și fum — cinemascop 

rulează la: Patria (bd. Maghe- 
ru 12—14), București (bd. 6 
Martie 6). înfrățirea între po
poare (bd. Bucureștii-Noi). 
Grivița (cal. Griviței — podul 
Basarab). Melodia (șos. Ștefan 
cel Mare — colț cu str. Lize a- 
nu). Valsul nemuritor rulează 
la : Republica (bd. Magheru 2), 
Festival (bd. 6 Martie 14), 
Excelsior (bd. 1 Mai 322), Fe
roviar (cal. Griviței 30). Ipocri- 
ții: Carpați (bd. Magheru 29), 
Capitol (bd. 6 Martie 
Oameni de afaceri

Montarea corzilor pianinei e o 
operație pretențioasă. Con
structorul de instrumente mu
zicale Pompiliu Ștefănescu de 
la întreprinderea de instru
mente muzicale „Doina” din 
Capitală acordă de aceea maxi
mum de atenție acestei operații

Foto : AGERPRES

9

Sosirea unei misiuni

guvernamentale

economice japoneze
Joi seara a sosit în Capitală 

o misiune guvernamentală 
economică japoneză condusă 
de Tsunesuke Wada.

Membrii delegației vor vi
zita întreprinderi industriale 
și unități agricole socialiste 
din țara noastră pentru a stu
dia posibilitățile lărgirii co
merțului între Romînia și Ja
ponia.

(Agerpres)

N E MAT
cinematograful Ti-

48).
Hill:

mineața la 
neretului (calea Victoriei 
Ultimul tren din Gun
Victoria (bd. 6 Martie 7), Fla
căra (calea Dudești 22), Munca 
(șos. Mihai Bravu 221), Lira 
(calea 13 Septembrie 196). O zi 
de toamnă: Central (bd. 6 Mar
tie 2). Moartea în șa — cine
mascop: Lumina (bd. 6 Martie 
12). Escondida: Union (str. 13 
Decembrie 5—7). Program spe
cial pentru copii — dimineața 
la cinematograful Doina (str. 
Doamnei 9). Cel mai mare 
spectacol — dupa-amiază Doi-

Festival Verdi
In cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii, Comi
tetul Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P. Romînă. Comi
tetul de radiodifuziune și tele
viziune și Uniunea Compozito
rilor din R P. Romînă au or
ganizat joi seara în studioul de 
concerte al Radioteleviziunii 
din Capitală un Festival Verdi 
cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la nașterea marelui 
compozitor italian.

Acompaniați de orchestra de 
studio a Radioteleviziunii, di
rijată de Constantin Bobescu,

artist emerit, soliștii Zenaida 
Pally și Nicolae Herlea, artiști 
ai poporului. Arta Florescu, 
artistă emerită și Cornel Sta- 
vru, au interpretat arii și 
duete din operele „Vecerniile 
siciliene". „Puterea destinu
lui", „Rigoletlo", „Trubadu
rul", „Traviata", „Don Car
los", „Othello" și „Aida". Și-a 
mal dat concursul corul Ra
dioteleviziunii sub conducerea 
lui Alexandru Șumski.

Festivalul Verdi, care a fost 
televizat, s-a bucurat de un 
deosebit succes.

INFORMAȚII
• Joi dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînl în Anglia, tova
rășul Constantin Mateescu, 
președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de consum, care 
va participa la ședința Comite
tului Central al Alianței Coo
peratiste Internaționale și la lu
crările celui de-al XXII-lea 
Congres al acestei organizații 
ce va avea loc la Bournemouth.

(Agerpres)

• Miercuri și joi a avut loc 
la Boldești un simpozion cu 
tema „Tehnica nouă în foraj și 
extracție" organizat de Consi
liul regional al sindicatelor 
Ploiești. Au participat petroliști 
din schele, ingineri și tehni
cieni de la institutele de cer
cetări și proiectări ale Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei, reprezentanți ai uzi
nelor constructoare de utilaj 
petrolier, tehnicieni și activiști 
sindicali din unitățile petro
liere din regiune. Referatele

(Agerpres)

prezentate au 
legate de 

cu tur- 
stabi- 

de. foraj

și coreferatele 
tratat probleme 
extinderea forajului 
bina si electroburul, 
lirea unor fluide 
pentru săparea sondelor la 
mare adîncime, construirea si 
perfecționarea unor pompe de 
extracție rezistente la nisip și 
gaze, combaterea coroziunii la 
echipamentul sondelor etc. în 
urma dezbaterilor și propuneri
lor făcute de participant s-au 
stabilit măsuri care să ducă la 
săparea rapidă și economică a 
sondelor, la extinderea meto
delor avansate, la creșterea 
producției și a productivității 
sondelor, îndeosebi a celor 
vechi.

• Teatrul de stat din Piatra 
Neamț a prezentat joi seara a 
doua premieră din actuala sta
giune cu piesa „Casa cu două 
intrări" de Calderon. Regia 
spectacolului aparține lui 
Gheorghe Jora, iar scenografia 
lui Mihai Tofan.

IN CURIND APARE REVISTA

LUMEA
săptăminal de politică

Ziariștilor
externă editat de Uniunea 
din R. P. Romînă

Revista va publica arti
cole, comentarii, note, in
terviuri cu personalități ale 
vieții publice mondiale, co
respondențe de peste ho
tare, pagini din istoria di-

plomației, puncte de vedere 
din presa străină, prezen
tări de cărți și publicații 
de politică externă din 
țară și străinătate.

O G R A
na (str. Doamnei 9). Filme do
cumentare rulează la cinema
tograful Timpuri Noi (bd. 6

F E

Martie 18). Godin: Glulești (ca
lea Giulești 56), Tomis (cai. Vă
cărești 21), Libertății (str. 11 
Iunie 75). Marele drum: Cul-

51 de tractoare, 
hectare arături neefectuate.

Este bine apoi să fie aplicate 
cu mai mult curaj recomandările 
Consiliului Superior al Agricul
turii ca la un tractor de 65 de 
cai putere să fie cuplate două 
semănători. Aceasta asigură folo
sirea deplină a puterii de trac
țiune a tractoarelor care lucrea
ză Ia semănat. Tovarășul Nicolae 
Ghiță, directorul S.M.T. Caracal, 
ne spunea că aici s-a studiat mai 
puțin această posibilitate întrucât 
în raion capacitatea de lucru a 
semănătorilor depășește posibili
tățile de pregătire a terenului și 
deci, nu fi necesară această 
operație.
deoarece dacă la cele 42 de trac
toare de 65 de cai putere de care 
dispune S.M.T. Caracal s-ar cu
pla cîte 2 semănători, alte 
de tractoare ar deveni disponi
bile și ar putea fi folosite la 
pregătirea terenului, adică ar 
spori capacitatea de lucru, exact 
acolo unde este mai multă ne
voie. Numai la arat, de pilda, vi
teza zilnică ar crește cu aproape 
170 de hectare ; suprafață de loc 
neglijabilă.

Sînt. deci, posibilități multiple 
în raionul Caracal pentru inten
sificarea ritmului la însămînțări. 
Ele trebuie folosite cu chibzuin
ță pentru ca semănatul culturilor 
de toamnă să se efectueze in 
epoca optimă.

de invațamint 
in universitățile 

muncitorești

O apreciere greșită
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Intre 1 și 15 octombrie, 
întreaga țară începe un nou an 
de învățămînt în universitățile 
muncitorești, organizate în în
treprinderi și instituții. In ve
derea deschiderii și funcționă
rii lor în condiții cît mai bune 
s-au făcut intense pregătiri. S-a 
întocmit din timp programul 
cuprinzînd teme din domeniul 
științelor sociale, al științelor 
tehnice sau ale naturii, al lite
raturii și artei. Ținînd seama 
de experiența de pînă acum, 
pentru acest an de învățămint 
s-a acordat atenție sporită te
melor tehnice legate de speci
ficul întreprinderilor respec
tive.

In vederea cunoașterii de că
tre cursanți a tematicii univer
sităților, încă din luna august, 
comitetele sindicatelor în cola
borare cu comisiile raionale 
pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice din Bucu
rești, regiunile Iași, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară și altele au 
desfășurat o largă activitate de 
popularizare a temelor prin a- 
fișe, stațiile de radioamplifi
care, gazetele de perete etc.

Elevele Scolii medii nr. 4 din Iași fac practică !n produefie la Fabrica „Țesătura" din locali
tate. Fotoreporterul a surprins o discuție între elevele practicante și tovarășa inginer Ma- 

rica Andrieș despre caietele de practică

(Urmare din pag. I)
tor romînesc — I.A.R. 22 — așezat pe 
bancul de probă intr-un amurg sticlos de 
decembrie — 26 decembrie 1946 — apa
re, se poate spune, ca o operă exclusivă 
a talentului de care vorbeam. Nu e o 
figură de stil. De la prima la ultima 
piesă — de-a lungul întregii claviaturi 
de complexitate și de precizie a con
strucției — tractorul s-a făurit atunci cu 
ciocanul și nicovala, în stupefacția spe
cialiștilor : „Nu se poate, domnule, ăsta-i 
de-a dreptul miracol 1 (Miracol ? Gîndi- 
ți-vă la paginile din „Lina" lui Tudor 
Arghezi; gindiți-vă la meșterii cei băr
boși și „barbari", îmbrăcați hilar în că
meșoaie de cinepă, care culeseseră loco
motiva azvirlită de niște nemți la fier 
vechi, îi legaseră intestinele rupte cu 
sirme, făcuseră ce făcuseră și-i dăduseră 
viață1). „Nu se poate, domnule, ăsta-i 
de-a dreptul miracol!" Intr-o uzină dis
trusă de bombe, turnătorul Ilie Tranda- 
firescu (azi inginer, Erou al Muncii So
cialiste) turna piesele sub cerul liber, pe 
vint și pe ploaie (nu exista turnătoria de 
azi, ea însăși o vastă și complexă uzină,

cu modernele amestecătoare centrifugale 
și celelalte utilaje de înaltă tehnicitate); 
iar maistrul Oprea Victor, actualul șef al 
montajului-general, secție denumită în 
uzină „bijuterie", cu toate comenzile teh
nice efectuate automat sau mecanic, a 
montat primul tractor lucrînd manual, 
fără nici urmă de mecanizare; piesele 
mai grele erau trase de cai. (E același 
V, Oprea care, coborîndu-se de la volanul 
primului tractor romînesc care a defilat 
pe străzile Brașovului la 1 Mai 1947, avea 
să mărturisească unui gazetar care-i ce
rea amănunte despre construcție: „In 
tractorul nostru, tovarășe, a intrat un 
material care nu se găsește pe așa-zisa 
„piață liberă" și mai cu seamă nu se poa
te cumpăra în dolari’’. Intrase un mate
rial ce nu se poate estima ușor: intrase 
— suflet).

Certificare strălucită a talentului, vred
niciei și iscusinței muncitorilor de aici, 
dar nu numai atît. Ci mai presus de 
toate, certificarea unei încrederi. O în
credere nestrămutată — izvor de apă vie, 
dind puterea de a lua pieptiș greutățile

3

Andrieș despre caietele de practică
Foto: N. STELORIAN

tural (strada Ilie Pintilie 2), 
Pacea (bd. Libertății 70—72). 
Progresul (șos. Giurgiului 3). 
Voi fi mamă: Aurora (bd. Di
mitrov 118). Marea bătălie de pe 
Volga: Dacia (cai. Griviței 137). 
Icarie X B 1 Buzești (str. Bu- 
zești 9—11), Volga (șos. Ilie 
Pintilie 61), Tăunul Crîngași 
(șos. Crîngași 42). Căpitanul 
Fraeasse — cinemascop: Uni
rea (bd. 1 Mai 143). Adorabile 
și mincinoase: Vitan (cal. Du
dești 97). E permis să calci pe 
iarbă: Popular (str. Mătasari 
31). Luceafărul (cal. Rahovei 
116), Cosmos (bd. 30 Decembrie 
89). Babette pleacă la război — 
cinemascop: Arta (cal. Crîngași 
153). Tu ești minunată: Moșilor 
(cal. Moșilor 221). Vîrsta dra
gostei: Viitorul (str. M. Emi- 
nescu 127). Tutunul: Colentina 
(șos, Colentina 84). Elena din 
Troia — cinemascop: Drumul 
Serii (str. Drumul Serii 30). 
Misterele Parisului — cinema
scop: Ferentari (cal. Ferentai'i 
86). Moby Dick: Cotroceni (șos. 
Cotroceni 9). Dă-i înainte fără 
grijă: Floreasca (str. J. S. Bach 
2). Strict secret: Modern (Piața 
G. Coșbuc 1). Generalul: Ades- 
go (Calea Șerban Vodă 209). 
Raze pe gheață: Bucegi (bd. 
1 Mai 57). N-a fost în zadar: 
Miorița (cal. Moșilor 127).

TELEVIZIUNE
VINERI 11 OCTOMBRIE

18.30 Universitatea tehnică 
la televiziune: Noțiuni funda
mentale de electricitate. Cu
rentul continuu. 19.00 Jurnalul 
televiziunii. 19.10 Pentru tine
retul școlar : In vizită la mu
zeul literaturii romîne (III). 
19.35 Din viața animalelor: 
Adăposturi. 20.00 Săptămînă. 
21.00 Cîntă la muzicuță John 
Sebastian (S.U.A.), la pian 
Gleen Clugston (S.U.A.). In în
cheiere: Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

— în drumul cel nou al țării, în politica 
partidului comuniștilor, care punea în 
fața poporului zarea unor planuri de o 
unică măreție, inaugurînd vastul proces 
de industrializare socialistă. Istoria trac
torului romînesc avea să fie o parte in
tegrantă a acestui proces, pe a cărei trai
nică temelie s-au așezat an de an, prive
liștile de lumină și rod ale construcției 
socialiste.

Rezemat de aripa strălucitoare a mo
dernului tractor „Universal-650" al anu
lui 1963, ca de o cutie de rezonanță în 
care dorm, gata să se trezească la cea mai 
mică atingere, strunele marilor bătălii ale 
anilor, citesc un document extras din 
arhiva uzinei. Peste foaia îngălbenită, 
soarele răcit al acestui octombrie, filtrat 
prin dantelăria arborilor ornamentali din 
curtea uzinei, deșteaptă parcă reflexul 
unei palori. Este cererea de demisie a ul
timului director capitalist al uzinei, fă
cută în vremea cînd comuniștii, grupînd 
în jurul lor mulțimea de muncitori, por
niseră lupta împotriva sabotajului patro
nal, punînd bazele apropiatei producții 
socialiste : „Deoarece consider că pînă nu 
se introduce ordinea în uzină nu se poate 
lucra în condiții normale (adică de su
punere oarbă față de sabotajul capitalist 
— n.n.), vă rog să binevoiți a primi demi
sia mea pe ziua de 1 aprilie" (și un post- 
scriptum in care directorul pretindea, 
drept preaviz, nu mai puțin decît leafa 
pe-un an I...).

tn decembrie 1962 — cînd se începuse 
construcția lui „Universal-650", cel de al
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14-lea tip de tractor romînesc — uzina 
depășise de peste 27 de ori producția 
anului 1947, anul în care ultimul director 
capitalist își înainta aroganta demisie, de- 
plîngînd inexorabila sfărîmare a „ordi
nai" patronale.

...La universitatea
creației
ting cu palma metalul stră
lucitor al tractorului nou — 
corolar a unei istorii — deș
teptând tumultul de rezonan
țe al anilor. Privesc din nou 
frontonul uzinei, pe care un 
meșter decorator a așezat, ca 

tipuri de 
frontonul

într-un tablou votiv, cele 14 
tractoare făurite aici, lărgind 
pe măsura nașterii lor.
Privesc iarăși aglomerarea de 
denie, în care fulgeră linii automate și 
vibrează adine, cu timbru de bași, marile 
agregate complexe cu comenzi electro
nice. Și pun lingă toate — în consens cu 
cifra producției, notată mai sus — altă 
cifră: 800.

Este cifra inovațiilor pe anul acesta ; 
cifra care dă, poate mai pregnant ca ori
care alta, măsura spiritului creator al 
omului de aici, măsura vechiului talent 
al făurarului lui „I.A.R. 22“, fertilizat in 
prezent prin însușirea ultimelor cuceriri

hale mo-



0 dorință firească a tinerilor
și răspunsul organizației II.Î.M

lucra din ce în ce 
mai bine, a-ți ciș- 
tiga prețuirea to
varășilor de mun
că pentru faptul 
că din mina ta ies 
numai lucruri de

cea mai bună calitate, este o 
dorință firească.

Același lucru se poate spune 
și despre cei 37 de tineri, toți 
utemiști de la secția suprafață 
a Schelei Cîmpina. 16 dintre ei 
au fost declarați, lună de lună, 
evidențiați in producție.

Toți dintre noi știm că suc
cesul unei întreceri este con
diționat, în primul rînd, de 
cunoașterea precisă, amănun
țită, de către fiecare partici
pant a obiectivelor, a sarcini
lor pe care și le propune să le 
rezolve. In organizațiile de 
bază U.T.M. din schela noa
stră sînt folosite, în această 
privință, diferite metode. Cea 
folosită de organizația de bază 
U.T.M. din secția suprafață ni 
se pare cea mai bună.

A intrat în practica acestei 
organizații de bază U.T.M., ca 
la adunarea generală U.T.M. 
— planificată de regulă _ la 
sfîrșitul lunii — să fie învitat 
și șeful secției. El face, înain
te de a se intra în ordinea de 
zi, aprecieri cu privire la mer
sul îndeplinirii planului, sub
liniază — atunci cînd este ca
zul — inițiativele pentru folo
sirea metodelor noi, va
loroase născute în procesul 
muncii și expune sarcinile 
concrete ce stau în fața colec
tivului în luna următoare. Mai 
întotdeauna șefului secției ~ i 
se pun întrebări, i se cer lă
muriri în legătură cu sarcini
le fiecăruia in luna urmă
toare.

Cunoașterea din vreme, a- 
mănunțită a sarcinilor care 
revin secției, a compartimen
telor în care sînt chemați să-și 
sporească eforturile tinerii, îi 
ajută pe aceștia ca, în ședința 
grupei sindicale să-și ia anga
jamente concrete în întrecerea 
socialistă. Iată un exemplu. In 
adunarea generală U.T.M., de 
la sfîrșitul lunii august, șeful 
secției a explieat că în luna 
septembrie secția are de înde
plinit cîteva comenzi impor
tante. Printre altele, el a vor
bit de intervențiile la o con
ductă de înaltă presiune. Tot 
atunci, a fost solicitat spriji
nul tinerilor pentru recupera
rea unor piese prin recondi- 
ționare. In ședința grupei sin
dicale care a urmat la cîteva 
zile, utemiștii și-au luat an
gajamente care răspundeau 
cerințelor secției. Sondorul G'n. 
Alexandru, de exemplu, s-a 
angajat să sudeze el conducta 
de înaltă presiune despre ca
re vorbise șeful secției ca de 
o lucrare de mare răspundere. 
In același timp, el s-a mai an
gajat să 
capetelor 
pele de 
precum 
pentru recuperarea ventilelor 
de 8 țoii din fontă care altfel 
ar fi trebuit aruncate.

In aceeași ședință, mecani
cii Nicolae Stoican, Gh. 
teanu și Pavel Dulomă 
angajat să realizeze economii 
îri valoare de 10 000 lei prin 
lecondiționarea pieselor care 
formează complexul unei 

de extracție. Angaja- 
asemănătoare și-au 
ceilalți utemiști

tineri mecanici, de exemplu, 
pînă la începutul lunii octom
brie au realizat prin recondi- 
ționarea unor piese o econo
mie de 90 886 lei. Se întîmplă 
însă și cazuri cînd unii tineri 
nu reușesc să-și ducă angaja
mentul la îndeplinire. Ei tre
buie ajutați.

Dar 
ajutor 
jutor ? 
indică 
comitetului organizației 
bază U.T.M. sînt graficele de 
producție. Graficele, cuprin- 
zînd alături de indicatorii de 
plan, angajamentul fiecărui 
muncitor, sînt completate zil
nic, de organizatorul grupei 
sindicale.

Dar să luăm un exemplu.
La un moment dat graficele 

au început să arate o serioasă 
rămînere în urmă în munca 
mecanicilor de întreținere Stan 
Alexandrina, Hector Matei, 
Alexandru Baciu și Petre Ma
tei.

Comitetul organizației de 
bază U.T.M. a așteptat cîteva 
zile să vadă ce se va mai în- 
tîmpla în speranța că lucrurile 
se vor îndrepta. Lucrurile însă 
nu au evoluat spre bine, ba 
dimpotrivă. Era clar că nu era 
vorba de un accident. Cerce- 
tînd atent, comitetul U.T.M. a 
constatat că tinerii trecuți să 
execute lucrări mai complica
te. nu aveau experiența nece
sară.

Ce era de făcut ?
O discuție cu ei în comitet 

sau în adunarea generală nu 
ar fl rezolvat pe deplin lucru
rile. Cauza neajunsurilor din 
activitatea lor era cunoscută, 
— lipsa de experiență. Iată de 
ce s-a cerut sprijinul biroului 
organizației de partid. Discu- 
tîndu-se această situație cu 
conducerea secției, cei patru 
tineri au fost repartizați să 
lucreze o perioadă de timp pe 
lingă comuniștii Ion Dobrescu 
și Dumitru Zaharia, amîndoi 
muncitori cu vechime și expe
riență bogată.

Cazul acesta i-a ajutat pe 
membrii comitetului organiza
ției de bază U.T.M. să tragă o 
concluzie generală pentru ac
tivitatea viitoare;
de a organiza mai bine spriji
nirea tinerilor de către munci
tori în vîrstă, cu experiență, 
de către tehnicieni și ingineri. 
Solicitați, aceștia au răspuns

cui și cînd să-i 
și mai ales ce fel
Un barometru, 

cu precizie acest

acorzi 
de a- 
care 

lucru 
de

necesitatea

cu dragoste. împărtășind tine
rilor din experiența lor. Unii 
dintre ei au fost invitați și au 
luat cuvîntul în cadrul adună
rilor generale U.T.M. In ulti
mele adunări, de exemplu, au 
luat cuvîntul muncitori evi- 
dențiați ca Ion Iarca, Dima 
Dumitru, Gheorghe Alexan
dru — mecanici, și tehnicianul 
Ion Filip. Utemiștii au reținut 
ca fiind deosebit de interesan
te observațiile făcute de tova
rășul Gheorghe Alexandru în 
adunarea generală din luna 
septembrie în legătură cu mă
surile ce ar trebui luate de 
mecanicii de întreținere pentru 
a asigura ritmicitatea pro
ducției la sonde. Pornind de 
la observațiile sondorului, ti
nerii au dat apoi o mai mare 
atenție lucrărilor de reparare 
a capetelor de ventile pentru 
presiunea de aburi și gaze, 
îmbunătățind calitatea repa
rațiilor, cu ajutorul conducerii 
secției, s-a asigurat ca încă 
din atelier să se facă asam
blarea și proba capetelor de 
ventile. Aceasta a dat posibi
litatea să se trimită la sonde 
ventile de cea mai bună cali
tate, evitîndu-se timpii morți 
cu reparațiile lor „la fața lo
cului”.

Un loc important, în munca 
politică pe care o desfășoară 
organizația de bază U.T.M. 
pentru antrenarea tuturor ti
nerilor în întrecerea socia
listă, îl ocupă și popularizarea 
evidențiaților, stimularea lor. 
In secția suprafață sînt afișa
te lozinci, panouri și grafice 
care vorbesc și despre angaja
mentele luate de tineri în în
trecerea socialistă, de posibi
litățile existente pentru creș
terea producției de petrol. 
Numele tinerilor Vasile Ilea
na, loan Mîzlan și ale altora 
sînt întîlnite la gazeta de pe
rete, despre ei se vorbește la 
stația de radioamplificare etc.

Entuziasmul cu care tinerii 
participă la întrecerea socia
listă. interesul mereu crescînd 
pentru a-și îndeplini sarcinile 
de plan și a realiza numai lu
crări de calitate, ne îndreptă
țesc să credem că la sfîrșitul 
anului cei mai mulți utemiști 
din organizația de bază U.T.M. 
din secția suprafață se 
număra printre fruntașii 
vidențiații în întrecerea 
cialistă.

Fruntaș Ia învățătură și evidențiat In întrecerea socialistă, pregătindu-se continuu pentru 
perfecționarea cunoștințelor, trnătul frezor Gheorghe Soptereanu, de Ia Fabrica de piese de 
schimb pentru carde din Tg. Mureș, elev în clasa a Xl-a, la cursurile serale, a obfinut rezul

tate deosebite In produefie, fapt pentru care a primit titlul de evidential.
Foto : N. STELORIAN

DIN POSTA DE IÎÎI
Economii prin inovații 24 de grădinari

încărcareaexecute
de cruce de la pom- 
țiței cu 
și sudura

transmisie, 
electrică

Prezentarea scrisorilor
de acreditare

de către noul ambasador
al R. P. Mongole in R. P. liomină

vor 
și e- 

so-

FLOAREA VOICU
secretarul comitetului U.T.M.

Schela Cîmpina

era și de așteptat cei 
și-au înde-

pompe 
mente 
luat și 
secție.

Cum
mai multi tineri
plinit angajamentele. Cei trei

Cercul de telecomunicații de 
la Casa pionierilor din Ba
cău este foarte solicitat de 
copii, lafă-i pe clțiva dintre 
membrii cercului în plină 

activitate
Foto: N. STELOR1AN

ale tehnicii, creînd el însuși tehnică nouă, 
drn cc în ce mai înaltă.

in murmurul de amfiteatru studențesc 
al cabinetului tehnic, plin de oameni care 
studiază, cer cărți, încing discuții în care 
șoapta inițială urcă adesea la patimă 
(media zilnică a vizitatorilor cabinetului 
fiind de peste 100), răsfoiesc dosarele de 
inovații. Mă înconjoară o plasă gigantică 
de desene și scheme; mă amețește hora 
clocotitoare a cifrelor, economiile de mi
lioane. bătălia zilelor de întrecere trans- 
formată-n secunde. Aleg la întîmplare 
cîteva fișe de inovații, citesc numele au
torilor, încerc să le fixez in amintire 
profilul: meșterul Gheorghe Rozolea de 
la sectorul de prese, vechi comunist, au
tor a peste 70 de inovații (față angulară, 
timple cărunte, un suris placid mărturi
sind, aparent, „omul pașnic", omul că
ruia-! place liniștea, mîncarea bună, 
puiul de somn după masă. Cite sute de 
nopți o fi pieidut cu inovațiile ?). Iată-l 
și pe sculerul Ion Baboș, angajat în uzi
nă în .‘c u cînd avea 19 ani: i-au trebuit 
5 ani pînă la cea dinții inovație (...„Si 
încă o lună ca să mă desmeticesc din 
uimire, nu-mi venea să cred că intr-ade
văr mi se aprobase ideca 1“ — mărturi
sește el, făcind oltenește cu ochiul, zîm- 
bind cu superioritate retrospectivă față 
de naivitatea de-atunci: azi se fălește 
cu peste 40 de inovații și raționalizări 
aplicate-n producție, deci cite 5—6 pe an 
în ultimii șapte). Iată-l și pe inginerul

In anul acesta, la 
cabinetul tehnic al 
Uzinei mecanice din 
Roman, au fost în
registrate aproape 
200 de propuneri de 
inovații și raționali
zări. Din cele 132 
acceptate, 95 au și 
fost aplicate în pro
cesul de producție. 
Ele aduc întreprin
derii o economie 
antecalculată 
652 756 lei.

Mulți dintre

Hrana

de

ino-

vatorii fruntași, sint 
tineri. Astfel Scuta- 
ru Nicolae, mun
citor la secția pro
totipuri, a făcut în 
acest an 6 propuneri 
de inovații. Ultima 
din ele se referă la 
modificarea proce
sului tehnologic de 
fabricare a inelului 
de reglare a cuțite
lor de la mașina de 
prelucrat IP 4.

Maistrul Stoian 
Dumitru, de la ate-

Herul forjă și trata
ment. a propus mo
dificarea procesului 
tehnologic la fabri
carea carcaselor de 
cuzineți. Prin redu
cere a timpului de 
manoperă și a con
sumului specific de 
țeavi se vor realiza 
economii de aproa
pe 400 000 lei anual.

AL. HATMANU 
coresp. voluntar

animalelor
a fost

pe timpul iernii 

asigurată

și au 
uzinei, 
ele să 

acestor

Sectorul zootehnic al celor 
două gospodării agricole colec
tive dm comuna Făcăeni, raio
nul Fetești, numără peste 
1 800 de taurine, 10 200 de oi 
și aproape 2 200 de porci. Sec
torul zootehnic a adus colec
tiviștilor din comuna noastră 
importante venituri bănești. 
Dacă ar fi să ne referim la 
veniturile realizate numai prin 
valorificarea produselor pre
date statului pe baza contrac
telor, acestea depășesc 3 200 000 
de lei.

Pentru a asigura hrana ani
malelor pe timpul iernii co
lectiviștii au însilozat 9 600 de 
tone porumb, 1 000 de tone de 
paie de grîu, 420 de tone de 
barceag, 160 de tone de lucer
na, 180 de tone fin natural, 120 
de tone de stuf verde, 240 de 
tone de mazăre, fasole și ovăz.

Cred că cele mai frumoase 
flori din regiune sint în Uzina 
Mecanică din Cimpulung 
Muscel. In parcul uzinei, pe 
alei, în birouri, în secții, sint 
nenumărate flori, de toate so
iurile, de toate culorile. Cele 
24 de fete care le îngrijesc nu 
sint grădinari de meserie, ci 
electricieni, frezori etc.

S-au strins intr-o zi 
discutat despre florile 
Și au cerut atunci ca 
răspundă de îngrijirea
flori care dau uzinei un aspect 
de adevărată grădină.

De atunci, după orele de 
producție, le întâlnești cu regu
laritate ne cele 24 de fete prin
tre straturile de flori din u- 
zină. Le udă, smulg buruienile. 
Pe alei. în secții, in birouri 
apar mereu alte flori pe care 
fetele le plantează și le îngri
jesc mai întâi în sera uzinei.

Din. vară pină-n toamnă tir- 
ziu, tind cade bruma, curtea 
uzinei noastre e un adevărat 
covor multicolor. Acum, in 
prag de iarnă, grădinarii noș
tri își ccintinuă activitatea in 
seră I

CONSTANTIN FRÎNCU 
colectivist

ION MITU
oorespondent voluntar

Președintele Consiliului de 
.at al Republicii Populare 

Romîne. tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-De.i, a primit la 10 
octombrie 1963 pe ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare 
Mongole în Republica Popu
lară Romînă, Togoociin Ghen- 
den, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

In cuvîntul său ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare 
Mongole, Togoociin Ghenden. 
a declarat: „Poporul mongol 
se bucură sincer de marile 
succese obținute de poporul 
romîn, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, în 
construcția socialistă a țării 
sale.

Realizările remarcabile ale 
Republicii Populare Romîne 
reprezintă un aport important 
în acțiunea de creștere mai 
departe a forței mărețului nos
tru lagăr socialist. în interesul 
triumfului socialismului, păcii 
și prieteniei popoarelor.

Luptînd consecvent pentru 
realizarea politicii de pace și 
coexistență pașnică. Republica 
Populară Romîină, împreună 
cu celelalte țări ale sistemului 
mondial socialist, aduce un a- 
port însemnat pentru menți
nerea și întărirea păcii în Bal
cani și în întreaga lume.

Poporul și guvernul Repu
blicii Populare Mongole nă
zuiesc la adîncirea pe toate 
căile a prieteniei de nezdrun
cinat dintre țările noastre, 
pentru lărgirea multilaterală 
a colaborării cu Republica 
Populară Romînă, acestea co- 
respunzînd intereselor po
poarelor țărilor noastre, inte
reselor întăririi unității țărilor 
socialiste și mișcării mondiale 
comuniste și muncitorești".

In răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, to
varășul Gheorghe G'heorghiu- 
Dej, a spus : „Poporul romîn 
nutrește sentimente de caldă 
și sinceră prietenie față 
harnicul popor mongol,

își aduce, în mod 
contribuția sa la 

si-

bucură de realizările dobîndite 
sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar Mongol 
în construirea socialismului în 
patria sa și-i urează noi suc
cese în munca entuziastă de 
îndeplinire a celui de-al III- 
lea plan cincinal de dezvolta
re economică și culturală a ță
rii, pentru făurirea unei vieți 
fericite și prospere.

Menționăm cu satisfacție 
faptul că între statele noastre 
s-au statornicit relații de trai
nică prietenie, în interesul am
belor noastre popoare, al 
coeziunii țărilor socialiste și al 
menținerii păcii”.

In continuare. tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a a- 
rătat că Republica Populară 
Romînă
consecvent, 
lupta pentru destindea-ea 
tuației internaționale, pentru 
stabilirea unor relații normale 
între state, pentru aplicarea 
în viată a principiului coexis
tenței pașnice, pentru victoria 
păcii in lumea întreagă.

Președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. a urat noului 
ambasador mongol succes de
plin în nobila sa activitate și 
l-a asigurat de tot sprijinul 
din partea Consiliului de Stat, 
a guvernului Republicii Popu
lare Romîne și a sa personal.

Intre președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, și amba
sadorul Republicii Populare 
Mongole, Togoociin Ghenden, 
a avut loc apoi o convorbire 
prietenească, cordială.

La
scrisorilor 
la convorbire au 
Grigore Geamănu, 
Consiliului de Stat, 
Macovescu. adjunct
trului afacerilor externe.

Ambasadorul Republi
cii Populare Mongole a 
însoțit de 
cretar, și 
economic

ceremonia prezentării 
de acreditare și 

participat 
secretarul 
și George 
al minis-

de 
se

fost
Davaasuren, se- 
Niamaa, atașat

T.
E.
al ambasadei.

(Agerpres)

Din nou, în amfiteatrele Universității populare
e 
la
o plăcuță pe care 
este scris cu litere 
mici „universita- 
ea populară-Bucu- 
rești". Alături, cî

teva prospecte lipite cu grijă. 
Citindu-le, iți și închipui pe 
viitorii „studenți" ai unuia 
dintre numeroasele cursuri ale 
universității care va inaugura 
în toamna aceasta al doilea 
an de existență și de activi
tate în condiții și cu mijloace 
mult îmbunătățite față de a- 
nul trecut. In secretariatele 
universității populare, dom
nește încă febra înscrierilor. 
Tineri și vîrstnici, muncitori, 
elevi, studenți, ingineri și ar- 
hitecți, statisticieni și proiec- 
tanți solicită înscrierea la unul 
din cele 17 cursuri care răs
pund prin temele ce vor fi 
tratate preocupărilor celor 
mai diverse. Anul acesta acti
vitatea universității se anunță 
a fi deosebit de bogată atît 
prin varietatea specificului 
cursurilor cit și prin notorie
tatea în lumea noastră științi
fică a lectorilor ei: academi
cieni (Dumitru Dumitrescu, C. 
Daicoviciu, Cr. Stmionescu, 
Andrei Oțetea, C. I. Gulian), 
membri corespondenți ai Aca-

Calea Victoriei, 
nr. 118, se află

demiei R.P.R. (Radu Voinea, 
Stanciu Stoian, T. Bugnariu, 
Gh. Ștefan, Florin Ciorăscu, 
Eusebiu Camilar), profesori u- 
niversitari, conferențiari și 
lectori, cercetători ai diferite
lor institute științifice, scrii
tori, critici literari și de artă, 
artiști de mare prestigiu.

Explicația înscrierilor nume
roase se află în temele propu
se. Astfel, la cursul „Romînia 
socialistă" teme ca: „De la pri
mul tractor românesc la trac
torul universal de 65 c p", 
„Locomotiva romînească „Die
sel" sau „Prin Delta Dunării 
ieri și azi" (care va fi urmată 
de o excursie în Deltă cu vizi
tarea principalelor obiective 
industriale) pasionează pe 
mulți. Interesanta temă „Fa
bricat în R.P.R", va conduce 
pe meridianele globului, ală
turi de produsele noastre de 
export, ve cei înscriși la acest 
curs și va constitui desigur an 
prilej de legitimă mândrie ce
tățenească. In cadrul acelu
iași curs, acad. prof. Horia 
Hulubei, directorul Institutu
lui de Fizică Atomică, va pre
zenta Institutul de Fizică Ato
mică chiar în incinta institu
tului. Se vor face excursii cu 
vizitarea marilor realizări in
dustriale la Bicaz, Onești, Re-

șița, Hunedoara, Galați. Tema 
„București, inima țării". va fi 
încă un prilej oferit bucureș- 
tenilor de a cunoaște... Bucu- 
reștiul (se vor organiza 
excursii avînd ca obiective... 
obiectivele industriale și cul
turale cele mai reprezentati
ve). Temele care figurează în 
prospectele cursurilor „Pro
bleme ale fizicii contempora
ne", „Tehnica secolului 20" și 
„Probleme de bază ale chimiei 
contemporane" au atras, cum 
era de așteptat, oameni din 
cele mai diverse profesii.

Pasionaților de literatură, 
Universitatea populară Bucu
rești le oferă posibilitatea să 
audieze cursuri de literatură 
romînească și universală ținu
te de personalități marcante 
ale culturii noastre ca: aca
demicienii Tudor Vianu, Per- 
pessicius, George Călinescu, 
conf. univ. Vera Călin, George 
Ivașcu, George Munteanu etc., 
după cum iubitorii muzicii pot 
frecventa cursul „Istoria mu
zicii romînești și universale". 
Artele, (teatrul, cinematogra
fia, pictura), toate au un loc

bine stabilit in programul și 
activitatea Universității. Mul
te din cursuri vor fi însoțite 
de întâlniri cu regizori de 
frunte ai teatrelor și cinema
tografiei și maeștri ai teatrului 
romînesc contemporan. (Sică 
Alexandrescu, Alexandru Giu- 
garu, Radu Beligan, Gr. Va- 
siliu Birlic ș.a,).

Programele cu teme intere
sante ale fiecărui curs, în
scrierile numeroase ale oa
menilor de cele mai diferite 
profesii — mulți, foarte mulți 
tineri —, prezența la catedră 
a unor personalități ale știin
ței și culturii noastre, asigu
rarea unei largi baze materia
le pentru îmbinarea teoriei cu 
practica în cadrul „anului uni
versitar” — contribuie la creș
terea prestigiului acestei noi și 
active instituții de cultură,' 
menită să ajute organizat la 
Instruirea multilaterală, com
plexă a participanților la 
cursuri, oameni ai muncii de 
diferite profesii.

FLORIN COSTINESCU

M. Mihailescu, a cărui ultimă inovație 
ne oferi un mic roman pitoresc și sem
nificativ totodată, derutant la prima ve
dere : inovația respectivă n-are, de fapt, 
nimic de-a face cu producția de tractoa
re ci privește o altă uzină. Ingine
rul a extras sugestia 
tematic departamental 
ții („o nouă tehnologie de prelucrare a 
supapei de 
iar uzina 
spezele ei, 
vă, timpul 
necesară. O întîmplare care subliniază 
încă o dată, cu pregnanța apăsată a fap
telor, caracterul larg patriotic al mișcă
rii de inovații, vărsată și ea, ca toate 
muncile zilei contemporane, în munca 
cea mare și fertilă a țării.

Mi sc spune că vreo 10 dintre actualii 
inovatori erau, pînă la 23 August 1944, 
analfabeți, x, y și z sărind, în numai cîți- 
va ani, din pagina de abecedar în ecuația 
trigonometrică. Faptul, deși recent con
sumat (înțelegem prin recent epoca uzi
nei socialiste), ni se pare vechi de cînd 
lumea, în condiția în care peste 1 000 de 
tineri de aici sînt înscriși la liceul seral 
și la diferite facultăți ale Politehnicii, iar 
alții 1 500 frecventează cursurile de ridi
care a calificării, 
cultură deschise 
număr), dotate cu 
ză zeci de mii de 
locviile periodice pe teme științifico-teh- 
nice, periodicele de meserii difuzate gra-
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din planul 
de inova-

evacuare de ia autocamion"), 
din Brașov i-a asigurat, pe 
deplasarea la uzina respecti- 
de execuție, asistența tehnică

Se adaugă sălile de 
pe lingă secții (18 la 

biblioteci ce însumea- 
volume, se adaugă co-

tuit muncitorilor (4 000 de abonamente, 
plus încă 1 000 pentru maiștri), se adau
gă, în sfîrșit, abonamentele la peste o 
sută de reviste tehnice din străinătate 
(rusești, englezești, franceze, americane, 
germane etc). Și e firesc să fie așa, fiind
că în biografia fiecărui tip de tractor a 
intrat, ca o coordonată obligatorie, spe
cializarea tot mai înaltă; fiindcă fiecare 
tip de tractor, superior precedentului 
prin concepție și prin performanțele teh
nice ridicate, a solicitat și mai intens 
ceea ce cineva denumea, intr-o inspirată 
formulă, „fantezia gîndirii tehnice", crea
ția deci. Angrenarea gîndirii tehnice a 
muncitorilor și tehnicienilor în moderni
zarea tractorului, mergînd de la con
strucția primelor piese și pînă la aplica
rea ultimului strat de email, de la auto
matizările din turnătoriile de oțel și de 
fontă pînă la perfecționările succesive în 
confecționarea arborelui-motor și pînă la 
„tropicalizarea" (reclamată de condițiile 
de export) prin grund reactiv și dubla
rea stratului protector de email, măsoa
ră, pe toate aceste etape, sute și mii de 
inovații, raționalizări și perfecționări. La 
fiecare patru muncitori din uzină, unul 
este inovator : întrecerea pentru nou este 
astăzi semnul distinctiv, predominant 
pînă la ostentație, al priveliștii din ori
care secție. „Veche" rămîne doar iscu
sința talentatului meșter al locului, moș
tenitorul aurarului — bijutier de pe ste
ma veacului 16, artistul care-și fabrică

astăzi culorile la mașina automată, pu- 
nînd nuanțele potrivit calculului cu 
ecuații.

La fertilizarea gîndirii tehnice, a fan
teziei creatoare a muncitorilor și tehni
cienilor, contribuie în mare măsură de
corul modern, cu arhitectura, cu utilajele 
sale de înaltă tehnicitate, „noul" fiind 
aici însuși aerul pe care-l respiri.

Ideea de artă nu este aici arbitrară. 
Metaforic vorbind, perfecționările succe
sive ale tractorului îți evocă — observa 
cineva — evoluția unei poezii, sau a unei 
opere plastice, de la varianta primară 
către forma definitivă. Dar această idee 
ni s-a relevat 
ta, concret 
atelierul de 
perete întreg
diferite dimensiuni, acuarele și guașe. O 
expoziție de pictură organizată la locul 
de muncă. Pînzele înfățișau scene coti
diene de muncă, iar autorul lor, Ion Ol- 
teanu, e frezor și inovator al producției.

Ating cu mina aripa strălucitoare a 
ultimului tip de tractor, deșteptînd, ca 
într-o cutie de rezonanță, tumultul 
anilor.

Cit a trecut de la epoca lui „I.A.R. 22" 
la uzina de azi, sub a cărei modernă și 
generoasă cupolă vibrează îngemănate 
știința, tehnica, artele, Intr-o unică sim
fonie a noului ?...

și sub înfățișare direc- 
palpabilă, cînd, vizitind 
freze, am descoperit un 
împodobit cu tablouri de

(Urmare în numârul viitor)
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La Observatorul Astronomic al Academiei R. P. Romîne s-a dat în 
folosință noua clădire a secției de aslrofrzică dotată cu laborator 
de cercetări fotometrice și spectroscopice precum și cu un tele
scop de 50 cm. diametru, și 7,5 m. lungime focală. In fotografie : 
tinerii cercetători din secția de astrotizică Alexandra Parepeanu 
și Ion Alexandru pregătesc telescopul pentru a face cercetări a- 

supra astrelor
Foto : AGF.RPRI-S
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NEW YORK TO (Agerpres)» 
— In ședința de joi dimineața 
a Adunării Generale a O.N.U» 
a luat cuvîntul. în cadrul dez-, 
baterilor generale reprezen
tantul Republicii Sud-Afri- 
cane. subsecretar de stat 18 
Ministerul Afacerilor Externe, 
G. P. Jooste. Acesta a încercat 
să apere politica rasistă a gu
vernului său în fața unei săli 
din care, după cum au remar
cat corespondenții de presă, 
lipseau în mod demonstrativ 
reprezentanții a numeroase 
state din Asia și Africa. De 
altfel. în timp ce reprezentan
tul guvernului rasist al R.S.A, 
vorbea în sala de ședințe, con
ducătorii unor delegații din 
grupul statelor afro-asiatice 
s-au întîlnit într-o sală sepa
rată pentru a discuta un pro
iect de rezoluție de condam
nare a guvernului Verwoerd. 
Un asemenea proiect de rezo
luție. condamnind guvernul 
sud-african pentru represiu
nile aplicate împotriva celor 
care se opun politicii sale ra
siste, va fi discutat în Comi
tetul Politic Special urmînd ca 
apoi să fie prezentat cit mai 
aurind posibil Adunării Gene
rale.

In continuarea ședinței, a 
luat cuvîntul Albert Sylla, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Malgașe, care a ce
rut guvernului sud-african să 
pună capăt politicii de repre
siune rasială, politică condam
nată de întreaga lume.

A vorbit apoi ministrul afa
cerilor externe ale Republicii 
Arabe Unite, Mahmud Fawzi. 
Acesta a salutat în cuvântarea 
sa Tratatul de la Moscova cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară și 
a subliniat că el trebuie să 
constituie un prim pas pe ca
lea spre noi acorduri interna
ționale. El a declarat că gu
vernul său salută propunerea 
Uniunii Sovietice de convoca
re a unei conferințe la nivel

înalt a tarilor participante Ia 
Conferința pentru dezarmare 
de la Geneva. Republica A- 
rabă Unită, a spus Fawzi, con
sideră că Africa 
constituie o zonă 
zată.

Ministrul de 
R.A.U. s-a referit 
are la problema Africii de sud, 
condamnând politica de discri
minare rasială aplicată de gu
vernul din această țară și a 
criticat, de asemenea, _politica 
prin care ~~ _. ~
caută să-și mențină influența 
pe teritoriul Africii și în O- 
rientul Apropiat.

Au mai luat cuvîntul repre
zentantul Voltei Superioare — 
ministrul de externe Lompolo 
Kone — și reprezentantul Gui
neei Diallo Telli.

★
NEW YORK 10 (Agerpres). 

'— In Comitetul nr. 5 pentru 
problemele administrative șl 
bugetare se discută o nouă ce
rere de finanțare a operațiuni
lor O.N.U. în Congo. Luînd cu- 
vînlul în această problemă, în 
ședința Comitetului din după- 
amiaza zilei de 10 octombrie, 
reprezentantul R. P. Romîne, 
Dragoș Șerbănescu, a relevat 
că nu este de competența Co
mitetului sau a Adunării Gene
rale a O.N.U. să se pronunțe 
asupra unei „acțiuni de menți
nere a păcii și securității”, ast
fel de probleme fiind de com
petența exclusivă a Consiliului 
de Securitate.

Nu poate fi trecut cu vede
rea nici un alt fapt. Ne amin
tim că guvernul Congo-ului ce
ruse Organizației Națiunilor 
Unite sprijin militar pentru 
„protejarea teritoriului național 
împotriva actului de agresiune 
al trupelor metropolitane bel
giene", Dar, după cum a decla
rat Secretariatul O.N.U., princi
palele funcții ale operațiunii în 
Congo au fost îndeplinite, iar 
cererea actuală de continuare 
a acestei operațiuni are la bază

trebuie să 
denucleari-

externe al 
în continu-

Marea Britanie

mal ales menținerea brdinel și 
legalității în Republica Congo, 
elemente de natură strict in
ternă. Este cert că forțele 
O.N.U. nu pot îndeplini funcții 
polițienești. 'Asumarea unul a- 
semenea mandat de către tru
pele O.N.U. ar însemna un a- 
mestec în treburile interne ale 
Republicii Congo, o violare a 
articolului doi din Carta O.N.U.

Tocmai această situație a de
terminat mai multe delegații 
să-și exprime aici 
doieli în legătură 
tea continuării 
O.N.U., în Congo.

Delegația romînă își rea
firmă poziția sa, potrivit căreia 
așa-zisele repartiții bugetare 
care decurg din finanțarea ope
rațiunilor O.N.U. 
sînt conforme 
Cartei O.N.U. și 
nu se consideră 
participe Ia acoperirea cheltu
ielilor rezultate din aceste ope
rațiuni.

ale R. P. Romine primit
de președintele Indoneziei

Deschiderea sesiunii

extraordinare a Comisiei Dunării
BUDAPESTA 10. — Corespon

dentul Agerpres transmite :
Joi, 10 octombrie, s-a deschis 

Ia Budapesta sesiunea extraordi
nară a Comisiei Dunării, convo
cată din inițiativa comună a gu
vernelor R. P. Române și R.S.F. 
Iugoslavia, la care participă re
prezentanți din cele șapte 
membre ale comisiei.

Lucrările sesiunii au 
deschise de G. A. Denisov, 
ședințele Comisiei Dunării, 
basadorul U.R.S.S. la Budapesta.

Apoi, Mihail R'oșianu, ambasa
dorul R. P. Române la Buda
pesta, reprezentantul R.P.R. âii 
Comisia Dunării, u prezentat o 
informare ân legătură cu proiec
tul nodului hidroenergetic și de

țări

fost 
pre- 
am-

navigație de la Porțile de Fier, 
întocmit conform acordului exis
tent între guvernul Republicii 
Populare Române ți guvernul 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

în continuare a luat cuvîntul 
Mustafa Vilovici, reprezentantul 
R. S. F. Iugoslavia, care a pre
zentat o informare pe aceeași 
temă.

Din partea Administrației flu
viale a Porților de Fier a fost 
prezentată o informare despre 
îmbunătățirea condițiilor de na
vigație în sectorul Porților de 
Fier.

Lucrările sesiunii extraordi
nare a Comisiei Dunării conti
nuă.

Situația din Kenya
NAIROBI 10 (Agerpres). — 

In timp ce la Londra conferința 
cu privire la acordarea inde
pendenței Kenyei, începută de 
peste două săptămîni, se pre
lungește, agențiile de presă re
latează că în Kenya s-a produs 
o încordare a situației.

Agenția Associated Press 
anunță că Daniel Moi, unul din 
liderii partidului de opoziție 
Uniunea democratică africană 
(K.A.D.U.), care asigură condu
cerea acestui partid, în timp ce 
președintele său, Roland Ngala, 
se află la Londra la conferința 
amintită mai sus, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă 
că intenționează să creeze un 
stat separat, care ar urma să 
cuprindă regiunea Rift Valley, 
regiunea de vest a Kenyei, re
giunea de coastă și regiunea de 
nord-est a țării, cu un guvern 
K.A.D.U. El a adăugat că acest 
„stat" nu va depinde de gu
vernul central al Kenyei, în 
frunte cu Kenyatta, liderul par
tidului de guvernămînt Uniu
nea națională africană din Ke
nya (K.A.N.U.).

Agențiile de presă relatează

că unități de poliție ale Ke
nyei au ocupat poziții în punc
tele cheie ale întregii țări pen
tru a contracara orice acțiune a 
scizioniștilor.

La Londra, Jomo Kenyatta a 
avut în dimineața zilei de 10 
octombrie o întrevedere ex
traordinară cu membrii Cabi
netului său, aflați la conferin
ță pentru a discuta situația 
creată în (ară.

Ngala și ceilalți reprezentanți 
ai K.A.D.U. se opun Iui Ke
nyatta, care preconizează un 
stat centralizat și o constituție 
care să favorizeze consolidarea 
independenței Kenyei. Ei cer 
ca Conferința de la Londra să 
aprobe o constituție conform 
căreia Kenya ar urma să aibă 
un statut „descentralizat”. A- 
ceste acțiunj scizioniste nu se 
bucură de sprijin în Kenya, 
sînt susținute de cercurile 
ionialiste.

Kenyatta a declarat că 
vernul său este stăpîn pe 
tuație și că este gata să facă 
față oricăror evenimente nepre
văzute.

dar 
co

gu- 
si-

serioase în« 
cu necesita- 

operațiunii

în Congo nu 
prevederilor 

în consecință 
obligată si

DJAKARTA 10 (Agerpres).— 
La 9 octombrie, generalul de 
armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romine, îm
preună cu soția și tnsoțit de 
generali șl ofițeri superiori ai 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mine, au fost primiți in au
diență la Palatul Merdeka din 
Djakarta de către dr. Sukarno, 
președintele Republicii Indo
nezia.

La întâlnire, oare s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia-

la, au fast de față generalul 
maior Achmad Jani, ministru, 
comandant suprem al Armatei 
de uscat a Republicii Indone
zia, și Pavel Silard, ambasado
rul R. P. Romine la Djakarta.

După vizita la președintele 
dr. Sukarno, generalul de ar
mată Leontin Sălăjan, împreu
nă cu soția, generalii și ofițerii 
care îl însoțesc, precum și Pa
vel Silard, ambasadorul R. P. 
Romine la Djakarta, au plecat 
cu avionul în orașul Medan 
din Sumatra de nord.

COMUNICATUL COMUN AL GUVERNELOR
UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE.

DE NORD Șl AL STATELOR UNITE ALE AMERICII
In conformitate cu punctul 3 

al articolului 3 al Tratatului 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă. participanții inițiali 
la acest Tratat, guvernele Uni
unii Republicilor Sovietice So
cialiste, Regatului Unit al Ma
rii Britanii și Irlandei de nord 
și Statelor Unite ale Americii 
au predat la 10 octombrie 1963 
guvernelor depozitare, spre 
păstrare, instrumentele lor de 
ratificare ale acestui Tratat, 
respectiv guvernului Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste, la Moscova, guvernului 
Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de nord, la 
Londra, și guvernului Statelor 
Unite ale Americii, la Was
hington.

Potrivit prevederilor Trata
tului. el a intrat în vigoare în

ziua predării instrumentelor 
de ratificare către participan- 
ții inițiali, adică începînd cu. 
data de 10 octombrie 1963.

In conformitate cu prevede
rile Tratatului, instrumentele 
de ratificare și documentele 
privind aderarea altor state 
vor fi predate spre păstrare 
guvernelor depozitare.

Tratatul prevede că orice 
stat care nu a semnat Tratatul 
înainte de intrarea lui în vi
goare, poate adera la el ori- 
cînd.

Tratatul prevede, de aseme
nea, că pentru statele ale că
ror instrumente de ratificare 
sau documente de aderare vor 
fi predate spre păstrare după 
Intrarea în vigoare a Tratatu
lui, el intră în vigoare în ziua 
acestei predări.

(Agerpres)
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a Tralalului de la Moscova

RĂSFOIND

în sprijinul lărgirii comerțului Est-Vest
Zn praaa apuseană, au apă

rut în aceste zile noi 
luări de poziție în fa

voarea lărgirii comerțului Est- 
Vest.

„Destinderea survenită în 
războiul rece, ca urmare a în
cheierii Tratatului de la Mos
cova — scrie în legătură cu 
această chestiune cotidianul 
cercurilor de afaceri engleze, 
„Financial Times" — constituie 
o parte a motivelor pentru care 
americanii privesc cu bună
voință o schimbare în bine a 
relațiilor lor comerciale cu ță
rile socialiste".

Ziarul „New York Times" 
relevă, la rindul său, necesita-

tea de a se adopta o atitudine 
realistă. în relațiile cu țările 
socialiste. Potrivit 
„politica promovată pînă în 
prezent de S.U.A. a fost o po
litică a struțului". Ea s-a do
vedit complet lipsită de efica
citate, deoarece atunci cînd so
vieticii au dorit să obțină ceva 
cumpărau de la aliații euro
peni ai S.U.A. Ziarul sublinia
ză că lărgirea relațiilor comer
ciale cu țările socialiste va 
ușura problema balanței de 
plăți a S.U.A. care înregistrea
ză an de an; deficite serioase.

Intr-o corespondență 
Bonn, ziarul austriac 
Presse" relevă la rindul 
apariția unor tendințe noi în 
concepția occidentală referi
toare la comerțul cu țările so
cialiste. „Occidentul se intere
sează de comerțul cu Răsări
tul" — scrie ziarul citat. Po
trivit ziarului, „politica comer
cială a Occidentului față de

ziarului,

din 
„Die 

său

țările răsăritene se caracteri
zează prin profunde modificări 
ale liniei actuale. Statele Unite 
iau în considerare o reevaluare 
a principiilor stricte care stau 
la baza embargoului asupra 
mărfurilor pe care statele 
membre ale N.A.T.O. le-ar pu
tea exporta în țările socia
liste".

„Die Presse" consideră că a- 
ceastă „reevaluare" se dato- 
rește „pauzei investițiilor in
tervenite în lumea occiden
tală". Referindu-se la poziția 
R.F.G. față de o liberalizare a 
comerțului cu țările lagărului 
socialist, ziarul citat subliniază 
că, în ciuda poziției rigide a 
cancelarului Adenauer, de a 
nu se modifica vechea politică 
comercială a Occidentului, in 
„Germania Federală domnește 
părerea că această țară nu tre
buie în nici un caz să rămînă 
izolată în această fază a evo
luției^

U.R.S.S. La uzinele metalur 
gice 'din Siberia apuseană re
giunea Kemerovo) se con
struiește un furnal de mare 
capacitate. In prezent se 
montează construcțiile de 
metal care au o înălțime de 
70 m. In fotografie : Vedere 
generală a șantierului de 

construcții a furnalului 
Foto : TASS-MOSCOVA

Lucrările Conferinței asupra
utilizării forței de muncă

Cuvîntul delegatului romîn

Conferința
de presa

a președintelui
Kennedy

La 10 octombrie a avut loc 
Ia Moscova, Washington și 
Londra, ceremonia predării 
spre păstrare a instrumentelor 
de ratificare a Tratatului cu 
privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă-

La Moscova, instrumentele 
de ratificare au fost predate 
spre păstrare guvernului Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste, în calitate de guvern 
depozitar, de către reprezen
tanții guvernelor S.U.A. și An
gliei •— Foy D. Kohler, ambasa
dorul S.U.A. la Moscova, și 
Thomas Brimelow, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Angliei în 
U.R.S.S. Instrumentele de rati
ficare ale Tratatului au fost pri
mite de Valerian Zorin, locții
tor al ministrului afacerilor 
terne al U.R.S.S.

Totodată, au fost depuse 
arhiva guvernului U.R.S.S. 
trumentele de ratificare 
Uniunii Sovietice.

La Washington, în clădirea 
Departamentului de Stat al 
S.U.A., ceremonia predării spre 
păstrare a instrumentelor de 
ratificare a Tratatului privitor

Conferin(a anuală
a Partidului

conseryator britanic

ex-

în 
ins- 
ale

au semnat 
privire la 
Instrumen-

la interzicerea experiențelor 
nucleare în cele trei medii, a 
lost deschisă de secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk.

Dean Rusk, D. Ormsby-Gori, 
ambasadorul 'Angliei în S.U.A., 
și A. F. Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., 
apoi protocolul cu 
darea în păstrare a 
telor de ratificare.

La Londra, în cadrul unei ce
remonii similare, protocolul 
care atestă darea în păstrare a 
instrumentelor de ratificare a 
fost semnat în numele guver
nului Marii Britanii de lordul 
Home, ministrul afacerilor ex
terne, din partea guvernului 
S.U.A. de ambasadorul M. Da
vid Bruce și din partea guver
nului U.R.S.S. de 'A. I. Roma
nov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al U.R.S.S. în Marea 
Britanie.

Tratatul de la Moscova, care 
intră în vigoare începînd cu 
ziua de 10 octombrie, a fost 
semnat pînă acum de guverne
le a peste 100 de țări și este în 
continuare deschis oricărui gu
vern care-și va manifesta do
rința de a adera Ia acest tratat.

(Agerpres)

LONDRA 10 (Agerpres). — Joi 
dupăiamiază, în cea dc-a doua zi 
a Qonferinței anuale a Partidu
lui conservator britanic, mi
nistrul de externe, lordul Home, 
a dat citire unei scrisori adresa
te conferinței de premierul 
Macmillan. In scrisoare se spune 
că datorită operației chirurgicale 
pe carto a suportat-o și a perioa
dei de donvalescență, care, după 
spusele» medicilor, va fi lunga, 
Macmillan nu-și va mai putea 
îndeplini obligațiile privind, con
ducerea partidului în perioada 
electorală, iu consecință, acrie 
primul ministru, este de dorit să 
se înceapă curând în cadrul 
partidului conservator consultă
rile în vederea alegerii noului 
conducător al (partidului.

Scrisoarea premierului englex 
este considerată do agenția 
Reuter ca un anunț oficial al 
faptului că Macmillan nu va mai 
conduce partidul donservator la 
viitoarele alegeri parlamentare 
prevăzute a avea 
cel mai tîrziu în 
viitor.

Prin publicarea 
Macmillan s-a accentuat atmosfe
ra de neclaritate în care se des

fășoară conferința partidului.

loc în Anglia 
toamna anului

acrișorii lui

GENEVA 10 (Agerpres). — La 
Geneva, continuă lucrările Con
ferinței asupra utilizării forței 
de muncă a Organizației Interna
ționale a Muncii. Cu privire la 
punctul de pe ordinea de zi in
titulat : „Problemele forței de 
muncă în condițiile variațiilor 
nivelului activității economice și 
ale introducerii tehnicii noi”, a 
luat cuvîntul, în ședința de ieri, 
Petre Despot, prizn-adju.net al șe
fului Comisiei Economice a Con
siliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă, care participă 
La conferință, îu calitate do dele
gat al oamenilor muncii din 
R. P. Romînă.

Analizînd influența negativă a 
fluctuațiilor economice ciclice și 
sezoniere asupra folosirii forței 
de muncă, vorbitorul a subliniat 
că acestea nu constituie fenome
ne generale. Experiența țării 
noastre, de exemplu, ca și a al
tor țări, demonstrează posibilita
tea dezvoltării economice fără 
variații ciclice și deci fără con
secințe negative asupra utilizării 
forței de muncă. Ilustrând prin 
cifre situația din țara noastră, 
Petre Despot a arătat că în anii 
1950—1962, pifoducția industria
lă a R- P- Romine a crescut an 
de an, la sfârșitul acestei perioa
de fiind de 4,5 ori mai mare de- 
cît în 1950 ; în același timp, nu
mărul ealariaților a înregistrat o 
creștere de 80 la sută.

In continuare, delegatul oame
nilor muncii din România a cri
ticat părerile exprimate de unii 
delegați la conferință potrivit

cărora promovarea tehnicii noi ar 
genera, prin ea însăși șhmaj. Re- 
ferindu-ae la ailuatia din R. P. 
Romînă, el a arătat că peste 75 
la sută din «porul producției din 
ultimii 3 ani a-a realizat po aea- 
ma creșterii productivității mun
cii. In același timp, numărul ®a- 
Iariațiior a aporit cu 24 la sută,

.WASHINGTON 10 '(Ager
pres). — In cadrul conferinței 
de presă care a avut loc 
miercuri seara, președintele 
S.U.A., John Kennedy, a decla
rat că guvernul S.U.A. a per
mis furnizorilor particulari a- 
mericani să vîndă grîu Uniunii 
Sovietice și altor țări socialiste 
ale Europei răsăritene. El a sub
liniat cointeresarea Statelor 
Unite în vinzarea griului.

Kennedy și-a exprimat satis
facția în legătură cu faptul că 
punctele de vedere ale Statelor 
Unite și Uniunii Sovietice în 
problema interzicerii lansării 
pe orbită a obiectivelor avînd 
la bord arme nucleare, coincid. 
Potrivit părerii noastre, a spus 
John Kennedy, un acord în a- 
Cest domeniu nu trebuie să fie 
bilateral, ci trebuie să fie legi
ferat prin O.N.U.

In continuare, președintele a 
declarat că Statele Unite tind ca 
divergențele dintre ele și Uniu
nea Sovietică să nu poată duce 
vreodată la un conflict armat. 
Referindu-se la întîlnirea pe 
care urmează să o aibă cu A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., președintele 
Kennedy a relevat că ea va fi 
consacrată continuării exami
nării problemelor de interes co
mun pentru ambele părți.

Distins pentru a doua 
oară cu Premiul Nobel

OSLO 10 (Agerpres). — Cu
noscutului luptător pentru pace, 
activist pe tărâm obștesc și om 
de știință american, profesorul 
Linus Pauling, i s-a decernat 
Premiul Nobel pentru pace pe 
anul 1962. Acesta este cel de-ai 
doilea Premiu Nobel care i se 
acordă lui Pauling, profesor de 
chimie la Institutul de Tehno
logie din California. După cum 
se știe, ed a primit în anul 
1954 Premiul Nobel pentru 
chimie, pentru cercetările sale 
asupra naturii substanțelor 
chimice complexe. In istoria 
acordării Premiului Nobel se 

cunoaște încă un singur 
cînd aceeași persoană a 

distinsă de două ori cu a- 
preimiu — este

colului ansamblul de balet al 
Teatrului Mare a interpretat 
actul al patrulea din baletul 
„Gaianeh" și vestitul „Dans al 
săbiilor", lucrare prin care, în 
urmă cu aproape un sfert de 
veac, compozitorul a devenit 
cunoscut în întreaga lume.

In urma catastrofei 
din nordul Italiei
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WASHINGTON — In seara 

zilei de 10 octombrie, la Casa 
Albă, a avut loc întrevederea 
dintre președintele S.U.A., 
J. Kennedy, și Andrei Gro
mîko, ministrul afacerilor ex
tern?. al Uniunii Sovietice. 
Andrei Gromîko a fost însoțit 
de A. Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. la Washington.

După cum relatează agențiile oc
cidentale da presă, întrevederea a 
lost consacrată discutării proble
melor de frontieră pendinte între 
Maroc și Algeria. Cei doi oameni 
politici au holărît ca la 11 octom
brie să înceapă la Tlemcen lucru
rile comisiei de lucru algero-maro- 
cane în probleme de frontieră.

ția Associated Press, țările a- 
fricane au cerut ca Portugalia 
să ia măsuri imediate pentru 
a acorda independența popoa
relor din Angola, Mozambic și 
Guineea Portugheză.

BUENOS AIRES. — Agen
ția France Presse anunță că 
noul președinte ai Argentinei, 
Arturo lllia, a dat publicității 
lista membrilor guvernului său 
care își va prelua funcțiile la 
12 octombrie, odată cu învesti
tura sa oficială. Conform con
stituției, președintele țării este 
și șef al guvernului.

Ministru ai afacerilor exter
ne este Miguel Zavala Ortiz,- 
ministru al afacerilor interne 
— Juan Palmero, iar ministru 
al economiei — Eugenio 
Blanco. Lista cuprinde, de a- 
semenea, pe Leopoldo Suarez 
(ministrul de război), Miguel 
Angel Ferr-ando (ministrul lu
crărilor publice), Carlos Al- 
conda Aramburu (educație și 
justiție), Fernando Sola (mi
nistrul muncii).

BRATISLAVA. — La 9 oc
tombrie, tenorul Ion Piso, lau
reat al Premiului de stat, a in
terpretat Ia Teatrul național 
slovac din Bratislava rolul lui 
Cavaradossi din opera „Tosca" 
de Puccini. După cum anunță 
C.T.K., spectacolul dat de te
norul romîn Ion Piso 6-a 
bucurat de un mare succes.

'ALGER. — In seara zilei de 9 
octombrie, a luai sflrșit Întrevede
rea dintre președintele Algerian, 
Ben Bella, și ministrul Informațiilor 
al Marocului, 'Abdelhadi Boutaleb.

NEW YORK. — Secretarul 
general al O.N.U., V Thant, a 
anunțat că la 14 octombrie, la 
sediul Națiunilor Unite va a- 
vea loc o întîlnire între repre
zentanții țărilor africane inde
pendente și reprezentanții Por
tugaliei pentru discutarea si
tuației din Angola și din cele
lalte colonii portugheze situa
te pe teritoriul Africii. Această 
hotărire a fost luată în urma 
unei întrevederi avute de U 
ThOnt cu delegații la O.N.U. a 
nouă țări africane: Ghana, 
Guineea, Liberia, Republica 
Malgașă, Maroc, Nigeria, Sier
ra Leone, Tanganika și Tuni
sia. După cum transmite agen-

VIENA'. — Televiziunea din Aus
tria și Elveția prezintă un film do
cumentar după schița autobiogra
fică a lui Thomas Mann, intitulată 
„Im Spiegel" (în oglindă). Carac
terul autentic al filmului, care 
oglindește viața, opera și epoca lui 
Thomas Mann, este subliniat de 
comentariul bazat pe declarații fă
cute de Thomas Mann.

Filmul include atît imagini ori
ginale filmate în diferite localități 
In care a trăit marele scriitor, sec
vențe din jurnale de actualități în 
care a apărut Thomas Mann, cit 
și imaginile unor materiale aflate 
In Arhiva Thomas Mann din Zurich’ 
cum ar fi note, manuscrise, scri
sori, ediții originale, material do
cumentar de lucru și fotografii.

BAGDAD — Intr-o declara
ție făcută presei la 10 octom
brie, Hammudi Saadun, mini
strul reformei agrare al Re
publicii Irak, a arătat că, îm
preună cu reprezentanții gu
vernului sirian, a examinat 
probleme privind realizarea 
unității economice dintre Siria 
și Irak. Concluziile vor fi pre
zentate autorităților compe
tente irakiene, în vederea pre
gătirii măsurilor definitive
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pentru unificarea economică a 
celor două țări.

★
Direcția irakiană a securită

ții publice a anunțat desfiin
țarea pașapoartelor în depla
sările între Irak și Siria. După 
cum anunță postul de radio 
Bagdad, această hotărire va 
intra în vigoare în cursul ur
mătoarelor săptămîni.

VARȘOVIA. — La 10 octombrie, 
la invitația C.C. al P.M.U.P. și a 
guvernului R. P. Polone, a sosit 
la Varșovia, într-o vizită do priete
nie, o delegație militară a U.R.S.S. 
în frunte cu mareșalul Uniunii So
vietice, R. I. Malinovski, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul apă
rării al U.R.S.S.

'ALGER. — Imamul 
Galeb Ben Aii, care 
In prezent o călătorie 
'Airicii, a făcut o declarație în ca
drul unei conferințe de presă de 
la Alger. Referindu-se Ia lupta 
patrioților din Oman pentru liber
tatea și independența patriei for, 
Galeb Ben Aii a declarat că în 
urma acțiunilor detașamentelor de 
partizani a fost capturată o mare 
cantitate de armament, s-au între
rupt comunicațiile. Imamul Omanu
lui a menționat că extracția petro
lului în Oman este în mod practic 
paralizată. Unicul loc în care cn. 
piezii extrag petrolul este regiunea 
Budhabi, unde staționează puterni
ce detașamente militare. In Înche
ierea conferinței de presă, imamul 
Omanului s-d reierit la importanța

Omanului, 
Întreprinde 
prin tarile
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Tratatului do Ia Moscova cu privi
re la interzicerea parțială a expe
riențelor cu arma nucleară, arătind 
că acest pas corespunde interese
lor umanității, intereselor întregii 
omeniri,

PARIS. — La 10 octombrie, 
Couve de Murville, ministrul afa
cerilor externe al Franței, s-a în
tors Ia Paris din vizita făcută ]a 
Washington unde a avut întreve
deri cu președintele Kennedy și 
secretarul de stat Rusk. La sosirea 
Pe aeroport, Couve de Murville a 
refuzat să facă vreo declarație 
privitoare Ia rezultatele vizitei sale 
in Statele Unite. In cercurile poli
tice din Paris se subliniază că vi
zita lui Couve de Murville în 
S.U.A. „nu a adus nici o încălzire 
tu relațiile franco-americane“.

GENEVA. — Cele mai multe tre
cători din Munții Alpi au devenit 
aproape inaccesibile din cauza ză
pezii abundente care a căzut in 
ultimele zile. Prin pasul Furca nu 
se va mai putea circula pînă ia 
primăvară, iar trecătoarele St. Gol- 
tliard și Grimsel vor putea ii fo
losite abia după intrarea în func
țiune a plugurilor de zăpadă. Prin 
cele mai multe trecătoare mașinile 
nu pot circula fără lanțuri sau an
velope speciale pentru zăpadă.

LEOPOLDVILLE. — Roberto Hol
den, unul din liderii mișcării de 
eliberare din Angola, a anunțat re
luarea ofensivei armatei de elibe
rare națională din Angola Împo
triva trupelor 
gheze. 
luptelor

între 
uciși

vor

colonialisle portu
ri a arătat că în cursul 

între patrioțl șl trupele
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colonialiste, care au avut loc 
1B și 27 septembrie, au fost 
40 de soldați portughezi.

PARIS. — La 11 octombrie
începe la Paris tratativele cu pri
vire la examinarea proiectului a- 
merican de crearea a forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O. 
La tratative participă delegații per
manent la N.A.T.O. ai Statelor 
Unite ale Americii, Marii Britanii, 
Germaniei occidentale, Italiei, Gre
ciei, Turciei șț Belgiei. Participanții 
la tratative vor examina aspectele 
politice și juridice ale planului a- 
merican de creare a forțelor nu
cleare multilaterale, urmînd ca 
problemele tehnice și militare ale 
acestui plan să fie examinate la 25 
octombrie la Washington. Agenția 
Reuter anunță că ministrul aface
rilor externe al Olandei a făcut la 
9 octombrie o declarația în care a 
arătat că Olanda nu va participa 
la tratativele de la Paris, preci- 
zînd însă că ea va lua parte la tra
tativele care vor avea loc mai 
tîrziu.

NEW YORK. —- După cum anun
ță agenția U.P.I., la 9 octombrie, 
cu prilejul primei declarații publi
ce Ia posturile de televiziune a 
d-nci Nhu — cumnata dictatorului 
sud-vietnamez Ngo Dinh Diem, care 
se află in prezent în vizită in 
S.U.A. — în fața clădirii unde se 
alia, a avut ioc o demonstrație. 
Un grup de studenți surl-vietna- 
mezi au scandat lozinci și au îm
prăștiat manifeste 
Clădirea în care a 
ferința a fost pusă 
pază polițienească.

mai 
caz 
fost 
cest 
despre marea savantă 
Sklodowska-Curie.

Agenția Associated 
subliniază că profesorul L. 
Pauling este un cunoscut mili
tant împotriva experiențelor 
nucleare.

După anunțarea hotărârii de 
a i se acorda Premiul Nobcl, 
Linus Pauling a declarat că 
este recunoscător comitetului 
pentru că anunțarea acordării 
premiului la 10 octombrie 
coincide cu ziua cînd intră în 
vigoare Tratatul cu privire la 
interzicerea parțială a expe
riențelor nucleare.

„Cred, a declarat el, că 
elaborarea și semnarea acestui 
tratat va intra în istorie ca 
una din cele mai importante 
acțiuni adoptate vreodată de 
către state. Consider că acesta 
este primul din seria de tra
tate internaționale care va 
duce în cele din urmă la abo
lirea războiului, la dezarmarea 
generală".

vorba 
Maria
Press

Concert jubiliar 
in cinstea lui Haciaturian

anlidiemiste. 
avut loc con- 
sub o severă

PE SCURT
. .........  ■ o o o o o o o o rrcTn’oo'oo’oo ooooo oiry 60000000 froooo a a a a siva ou-yo oooanvoooooooooooooooooooouooooooocooo croTnnraT^^o'^Tnra^Hra'o'oTnnraTa^^^TraTt

MOSCOVA. — Cu prilejul 
sărbătoririi a 60 de ani de la 
nașterea compozitorului Aram 
Haciaturian, în Palatul Krem
linului a avut loc un concert 
jubiliar.

In crima parte a concertului, 
la pupitru s-a aflat compozito
rul, care, în interpretarea or
chestrei și corului Teatrului 
Mare din Moscova, precum și 
a unui ansamblu de harfe, a 
dirijat „Uvertura de salut" și 
„Oda bucuriei". A urmat apoi 
un concert „Haciaturian" — 
solistă violonista japoneză Ek- 
ko Sato, în vîrstă de 13 ani.

în partea a doua a specta-

ROMA 10 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă anunță că, în 
urma catastrofei care s-a produs 
în provincia Belluno (Italia de 
nord) prin ruperea barajului de 
pe fluviul Piave, s-au înregistrat 
uriașe pagube materiale și mii de 
victime. Potrivit unor date ne
confirmate, numărul victimelor sc 
ridică la 4 000 de persoane. Oră
șelul Longarone, în apropiere de 
care se află acest baraj, a fost 
pur și simplu șters de pe fața pă
mântului. Numeroase localități si
tuate în aval de baraj au fost 
distruse aproape în întregime.

Barajul, situat la 80 de kilo
metri nord de Veneția, este unul 
din cele mai mari din Europa și 
chiar din lume, avînd o înălțime 
de 265,5 metri. Construcția a 
fost terminată în anul 1956. Cau
za catastrofei se pare că se da- 
torește unor alunecări de canti
tăți mari de pămînt și roci din- 
tr-un munte, evaluate la 50 000 
de metri cubi. Presiunea acestora 
a dus la o ruptură în baraj, pe 
trei sferturi din lungimea sa. 
Agenția France Presse sublinia
ză că responsabilii barajului erau 
încunoștiințați de alunecarea de 
teren care se deplasa cu o viteză 
de 40 cm pe. zi. Sc prevedea go
lirea lacului artificial (lung de 
7 hm și lat de 400 ni) dar în 
timp ce tehnicienii presupuneau 
că masa de pămînt și rocă în 
mișcare va ajunge la lac în ju
rul zilei de 15 noiembrie viteza 
alunecării a crescut pe neaștep
tate prorocind această catastrofă. 
Drumurile, căile ferate, curentul 
electric sînt întrerupte.

Pe de altă parte, Oficiul na
țional de electricitate a dat pu
blicității un comunicat joi seara 
în care susține că barajul ar ți 
rezistat și că inundația ar fi fost 
provocată de alunecările de teren 
care au făcut să se reverse apele 
lacului artificial.

Aceasta este cea de-a 5-a ca
tastrofă provocat# de ruperea u- 
nui baraj în ultimii patru ani. 
Precedentele catastrofe au pro
vocat moartea a peste 1 700 de 
persoane.
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