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■
 n organizațiile 

U.T.M. au început 
să se desfășoare 
adunările și confe
rințele pentru dări 
de seamă șl ale
geri, însemnat eve

niment în viața și activitatea 
Uniunii Tineretului Muncitor. 
Potrivit Statutului U.T.M., anul 
acesta au loc adunări pentru 
dări de seamă și alegeri în 

organizațiile de bază U.T.M., 
conferințe orășenești, raionale 
și regionale U.T.M.

în perioada de pregătire șl 
desfășurare a adunărilor și con
ferințelor de alegeri, organiza
țiile U-T.M. din fabrici și în
treprinderi, din G.A.C., G.A.S., 
și S.M.T., din școli și facultăți, 
mobilizează tineretul pentru a 
întimpina evenimentul însem
nat din viața organizațiilor 

,U.T.M. — adunarea de dare de 
.seamă și alegeri — cu noi și 
Importante succese în muncă, 
în îndeplinirea sarcinilor actua
le puse de partid în fața oame
nilor muncii. în raport cu spe
cificul, cu domeniul său de ac
tivitate există în fiecare orga
nizație U.T.M. preocuparea de 
a lua toate măsurile pentru a 
spori aportul utemiștilor, al 
tuturor tinerilor la rezolvarea 
sarcinilor ce revin colectivului 
respectiv, în primul rînd a ce
lor privitoare la îndeplinirea 
planului de producție pe anul 
în curs.

Alegerile organelor de con
ducere U.T.M. vor prilejui ana
liza modului în care au fost 
îndeplinite de către toate or
ganizațiile U.T.M. sarcinile pu
se în fata tineretului de partid, 
sarcinile ce decurg din rezolu
ția celui de-al III-lea Congres 
al U.T.M., din hotărîrile luate 
cu prilejul alegerilor prece
dente, al adunărilor generale 
U.T.M. Adunările și confe
rințele U.T.M. au menirea de a 
generaliza experiența bună 
dobîndită în activitatea fie
cărei organizații U.T.M. și 
de a dezvălui deficiențele 
care s-au manifestat în acti
vitatea fiecărei organizații, 
pentru a stabili cele mai e- 
ficiente măsuri și a stimula 
dezvoltarea spiritului de răs
pundere al utemiștilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin.

Conținutul principal al dez
baterilor în organizațiile U.T.M. 
din fabrici, uzine, din mine și 
de pe șantiere îl va constitui a- 
naliza muncii politice de mobi
lizare a tineretului la îndepli
nirea planului de producție al 
întreprinderilor pe anul în curs, 
la crearea condițiilor necesare 
îndeplinirii planului de stat pe 
anul 1964, începînd din prima 
lună a anului; antrenarea tine
rilor în întrecerea socialistă or
ganizată de sindicate, pe bază 
de angajamente concrete.

Un loc important în adunări, 
va trebui să revină dezbaterii 
modului cum tinerii au contri
buit la îndeplinirea sarcinilor 
de creștere a productivității 
muncii și de reducere a prețu
lui de cost, de ridicare continuă 
a calității produselor, la folo
sirea întregii capacități a 
mașinilor și agregatelor pe 
care le deservesc ; se va 
analiza contribuția adusă de 
tineri la introducerea și extin
derea în producție a tehnicii 
noi și a celor mai moderne pro
cedee tehnologice, felul în care

au contribuit la economisirea 
de materii prime și materiale, 
la reducerea consumului de 
energie electrică, la realizarea 
de economii. în adunările de a- 
legeri ale organizațiilor U.T.M. 
de pe șantierele 
este necesar să 
măsuri concrete 
rea contribuției 
creșterea productivității muncii 
pe șantiere, la îmbunătățirea 
calității lucrărilor și scurtarea 
perioadei de execuție în ve
derea punerii în funcțiune îna
inte de termen a obiectivelor 
industriale și social-culturale.

In adunările de alegeri să-și 
afle un loc important reflec
tarea experienței dobîndite 
de organizațiile U.T.M. în spri
jinirea tinerilor pentru conti
nua ridicare a calificării profe
sionale, pentru formarea unei 
bogate și temeinice culturi teh
nice de specialitate.

Evidențiind activitatea desfă
șurată de organizațiile U.T.M. 
pentru educarea tineretului, a- 
titudinea nouă, înaintată față 
de muncă, în adunările și con
ferințele de dare de seamă și 
alegeri este necesar să se pro
pună noi măsuri pentru întări
rea disciplinei în muncă, creș
terea spiritului de răspundere 
al fiecărui tînăr față de în
datoririle ce-i revin în produc
ție.

în organizațiile U.T.M. de Ia 
sate, adunările de dare de sea
mă șl alegeri vor începe după 
terminarea campaniei agricole 
de toamnă.

Adunările generale ale orga
nizațiilor U.T.M. din G.A.S. vor 
analiza munca de antrenare a 
tineretului pentru sporirea pro
ducției la hectar la toate cultu
rile și mai ales la grîu și po
rumb, creșterea efectivului de 
animale, a producției de came, 
lapte, lină, ouă, îngrijirea ani
malelor tinere și asigurarea 
hranei necesare ; modul cum își 
însușesc și aplică tinerii agro
tehnica înaintată ; cuin folosesc 
și îngrijesc mașinile agricole ; 
contribuția tinerilor la sporirea 
rentabilității G.A.S,

Desfășurarea adunărilor de 
dare de seamă și alegeri din 
organizațiile U.T.M. din S.M.T., 
hotărîrile ce vor reieși din dez
baterile acestor adunări, au 
menirea să contribuie la spo
rirea aportului tinerilor meca
nizatori la executarea lucrărilor 
agricole în termen optim și îm
bunătățirea calității lor, spori
rea randamentului anual pe 
tractor și reducerea prețului de 
cost pe hantru. Ele vor analiza 
preocuparea organizației U.T.M. 
pentru ridicarea continuă a ca
lificării tinerilor mecanizatori, 
creșterea răspunderii lor pen
tru sporirea producției la hec
tar, felul în care au participat 
utemiștii la activitatea organi
zațiilor U.T.M. din gospodăriile 
agricole colective pe care 
deservesc.

Dezbaterile ce vor avea 
în organizațiile U.T.M. 
G.A.C. trebuie să se ocupe de 
munca politică desfășurată în 
rîndurile tinerilor colectiviști 
pentru educarea lor în spiritul 
colectivismului, al dragostei 
față de gospodăria colectivă, să 
analizeze contribuția adusă de 
ei la întărirea economico-orga
nizatorică a gospodăriilor co
lective, la creșterea produc
ției agricole, îndeosebi de grîu,

de construcții 
se stabilească 
pentru spori- 
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porumb, sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui, la construirea de 
adăposturi pentru animale. Dă
rile de seamă să analizeze a- 
portul tinerilor la dezvoltarea 
sectorului zootehnic, la valori
ficarea terenurilor neproducti
ve sau cu productivitate scăzu
tă, la creșterea fondului de 
bază al G.A.C., la dezvoltarea 
proprietății obștești.

Organele U.T.M. au datoria 
de a acorda o deosebită atenție, 
ajutînd practic la pregătirea și 
desfășurarea adunărilor de dări 
de seamă și alegeri în organi
zațiile U.T.M. pe brigăzi de 
producție în G.A.C., adunări în 
care să fie analizată concret ac
tivitatea fiecărui utemist, par
ticiparea la munca în gospo
dărie. la realizarea planului 
brigăzii, frecvența tinerilor la 
cursurile agrozootehnice, 
dul cum se pregătesc și 
că în viață cunoștințele 
mulate.

în organizațiile U.T.M. 
sectoarele zootehnice să
analizeze cum au lucrat tinerii 
recomandați de organizația 
U.T.M., să fie popularizate 
metodele bune de muncă, în 
îngrijirea animalelor, in obține
rea de producții sporite, să se 
stabilească măsuri pentru ac
tivitatea viitoare.

Adunările și conferințele co
mitetelor U.T.M. pe comună, pe 
lingă popularizarea rezultatelor 
și experienței dobîndită de or
ganizațiile U.T.M. în mobiliza
rea tineretului la munca de în
tărire economico-organizatorică 
a G.A.C., este necesar să acor
de o deosebită atenție — atît 
în darea de seamă cît și în dez
bateri — activităților cultural- 
educative și sportive ; reliefării 
manifestărilor interesante, a- 
tractive care au cuprins în pre
gătirea și desfășurarea lor un 
număr mare de tineri, să ana
lizeze eficiența lor educativa, 
influența asupra formării și 
dezvoltării conștiinței socialis
te. Totodată în aceste adunări 
să fie analizată activitatea 
membrilor comitetului ; grija 
pentru pregătirea și antrenarea 
activului U.T.M. în îndeplinirea 
sarcinilor; ajutorul și îndruma
rea dată de comitetul U.T.M. pe 
comună organizațiilor subordo
nate; modul în care este îndru-

„Scinteia tineretului"
(Continuare în pag. a UI-a}
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Pregătiri pentru iarnă

Pe șantierele de construcții 
din regiunea Cluj

AU TERMINAT

H TOAMNĂ
u

In regiunea Cluj se află în 
curs de construcție 1 200 de a- 
partamente care urmează să 
fie terminate și predate locata
rilor încă în cursul lunilor de 
iarnă. In scopul continuării lu
crului și în timpul friguros, 
constructorii clujeni au început 
de pe acum pregătirile.

In cartierul „Grigorescu", de 
pildă, unde se află cel mai 
mare șantier de construcții de 
locuințe, au fost asigurate 
stocurile necesare de nisip, ba
last și alte materiale. Tot aici 
a fost amenajată o stație cen
trală de betoane, iar acum se 
lucrează la executarea unor 
cuptoare pentru încălzirea a- 
gregatelor și apei.

Pentru ca aceste pregătiri să 
fie mai economicoase, unele

amenajări sint cuplate cu 
crări de tîmplărie, încălzire, 
velire etc. Tot în scopul conti
nuării lucrului în timpul iernii, 
constructorii clujeni aplică u- 
nele soluții noi. Pe șantierul 
..Grigorescu’' a început de cu- 
rînd să se folosească tencuiala 
uscată, iar la stratul suport al 
parchetelor se întrebuințează 
plăcile P.F.L. pe umplutură de 
nisip. Treptele scărilor sint e- 
xecutate din prefabricate, dînd 
posibilitate să fie montate gata 
lustruite.

Pînă acum, 80 la sută din mă
surile de pregătire pentru iar
nă pe șantierele de construcții 
ale regiunii au și fost rezol
vate.

lu- 
in-

(Agerpres)

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). —

In ziua ele 21 octombrie, gos
podăriile de stat din regiunea 
Suceava au terminat de însă- 
mînțat cele peste 12 000 de hec
tare cu păioase de toamnă. 
Printre primele gospodării care 
au încheiat aceste lucruri 
află G.A.S. Havlrna, Liteni, 
ret, Rădăuți.

De asemenea, tot în ziua 
21 octombrie, s-au terminat 
sămînțările și în raionul 
veni. Gospodăriile colective 
acest raion au însămințat 25 300 
hectare cu păioase de toamnă, 
din care 24 900 de hectare 
grîu și secară.

Se apropie de slirșit cu 
rnunatul și unitățile agricole 
cicliste din raioanele Botoșani 
și Dorohoi. In celelalte raioane 
s-a intensificat ritmul însămîn- 
țărilor și se execută arături a- 
dînci de toamnă pe suprafețe 
mari. De pildă, pînă în prezent 
s-au executat 
ne ogoare pe 
hectare.

• Folosind 
fate de lucru 
mașinilor agricole, gospodăriile 
agricole de stat din regiunea 
Argeș au terminat însămința- 
rea griului și secarei. Fruntașe 
in această muncă sînt gospodă
riile agricole de stat Rătești, 
Poiana, Izvoru și Corbu,

In întreaga regiu- 
aproape 50 000 de

întreaga capaci- 
a tractoarelor și

ricare locatar, mu- 
tîndu-se intr-o casă 
nouă, dorește să i se 
dea în folosință un 
apartament cît mai 
bine finisat, cît mai 

estetic. E o dorin

In vizită la constructorii 
de utilaj petrolier

Fiecare student al anului V 
de la Facultatea de foraj a In
stitutului de petrol, gaze și 
geologie din Capitală, se pre
gătește în vederea întocmirii, 
în acest semestru, a unui pro
iect de an, referitor la alegerea 
instalațiilor de pompare pen
tru sondele de extracție care 
folosesc metoda pompării.

Cunoașterea amănunțită a 
unor asemenea instalații, va 
servi studenților la întocmirea 
în bune condiții a proiecte
lor, la aplicarea celor mai efi
ciente soluții tehnice. In acest 
scop, catedra de extracție și 
foraj a organizat o vizită la 
Uzinele „Vulcan’’ din Bucu
rești, uzină producătoare de 
utilaj petrolier.

Studenții au fost însoțiți de 
prof. Gh. Constantinescu și lec
torul Ion Tocan, care au dat 
explicații ample, competente, 
în legătură cu utilajul con
struit aici. De asemenea, expli
cațiile date de inginerii Ion 
Drăguț și C. Oacheș, au com
pletat cunoștințele studenților. 
Tot aci, studenții s-au întîlnit 
cu tînărul inginer Alexandru 
Bocșe, care a absolvit institu
tul nostru cu doi ani în urmă.

C. ARAMBAȘA 
student
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Elevele Drago Carmen și Ti-ț 
ș renescu Teodora din clasa ag

Xl-a C a Școlii medii nr. 1 8 
din Hunedoara, sînt frunta-8 
șe Ia învățătură. „Secretul" g 

9 notelor bune? Sîrguința în 8 
I învățătură, preocuparea se- | 
g rioasă pentru însușirea be- g 

cărei lecții
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Centrală telefonică automată 
folosințădată în

în orașul Bacău a fost dată 
parțial în folosință o centrală 
telefonică automată, tip TW 55, 
proiectată și realizată în țara 
noastră. Această centrală de
servește abonații din regiunea 
Bacău, cît și pe cei din întreaga 
Moldovă.

Prin intrarea In 1 
acestei centrale, capacitatea de 
executare a comenzilor abona- 
ților în regiunea noastră 
crescut simțitor.

a

ION ARHIRE 
electrician

noua
Copiii colectiviș

tilor din comuna 
M. Kogălniceanu, 
raionul Făurei, au 
primit în dar, nu 
de mult un nou 
local de școală ele
mentară.

La grăbirea ter
minării construcți
ei, o contribuție de

seamă și-au adus-o 
șl numeroși colec
tiviști tineri și 
vîrstnici din acea
stă comună. Ei au 
confecționat peste 
80 000 de cărămizi, 
au transportat ma
terialul lemnos, ni
sipul și pietrișul 
necesar construc-

ției școlii și au dat 
ajutor la săparea 
fundației economi- 
sindu-se astfel su
ma de peste 40 000 
de lei.

VERIGĂ PETRU 
corespondent 

voluntar

ță îndreptățită. Unde, dacă nu 
într-o locuință, frumosul trebuie 
să aibă porțile cît mai larg des
chise ?

Constructorii se străduiesc în- 
tr-adevăr. zi de zi să înfăptu
iască acest deziderat. Alături de 
constructori, în executarea unor 
lucrări de finisaj cît mai bune 
trebuie să-și aducă contribuția și 
uiți colaboratori. DeBpre unii 
dintre ei (furnizorii de binale, 
băi, articole sanitare, vopsele 
etc.) s-a vorbit pe larg în cîteva 
numere din ziarul nostru. Azi 
vom urmări cum își îndeplinesc 
această obligație întreprinderile 
producătoare de feronerie.

★
„Fierarul” — Arad și „Fero- 

uajul” — Oradea sînt două din 
întreprinderile mari din țară care 
produc feronerie pentru mobilă și 
pentru timplăria de binale. în

numai atît. 
lor — felo- 
ao'licitate — 
un sistem do 
bună.

accesoriile unui apartament a- 
ceste produse sînt niște lucruri 
mai mici. Dar sînt absolut nece
sare. O fereastră, o ușă, un șifo
nier — nu pot fi montate fără 
feronerie. Dar nu 
Datorită destinației 
sirea la obiecte des 
este necesar să aibă 
funcționare cît mai

Satisface feroneria produBă la 
Arad și In Oradea, aceste cerin
țe? Să ne oprim mai întîi asupra 
produselor fabricii din Arad. Aici 
se execută întreaga feronerie 
pentru mobilă și o parte din fe
roneria pentru binale Conduce
rea fabricii a luat măsuri încă 
de la înce.putul anului care să 
ducă Ia îmbunătățirea calității. 
Acestea și-au spus din plin cu- 
vîntul în procesul de producție. 
Echiparea preselor cu scule noi, 
reproiectarea matrițelor și extin
derea acoperirii cu strat protec
tor la noi repere au avut drept 
rezultat ridicarea nivelului cali
tativ al unor produse — în spe
cial feroneria pentru mobilier.

într-o fabrică sc pot găsi, fi
rește, numeroase căi prin care 
să se acționeze pentru îmbună
tățirea calității. Una din acestea 
este și cunoașterea modului cum 
se comportă produsele în exploa
tare. Conducerea fabricii „Fiera
rul” a luat în acest scop o mă
sură foarte bună. Delegați ai fa
bricii, în frunte cu șeful servi
ciului C.T.C., s-an deplasat timp 
de o lună de zile în unitățile 
mari producătoare de mobilă și 
binale pentru a afla părerea be
neficiarilor despre produsele li
vrate. Pretutindeni, pe unde au 
trecut, ei an primit sugestii, și

propuneri care au contribuit la 
îmbunătățirea calității feroneriei, 
înălțimea scoabei de Ia cremoa- 
ne a fost redusă — la cererea 
coustrucliorilor — cu 5 milime
tri. Știftul cremalierelor de la 
crcmoatie ieșea din locaș. Multe 
creuioane nu mai puteau fi, din 
această cauză, folosite. Introdu
cerea operației de zincuire a lo
cașului știftului și executarea 
concomitentă a nituiril a dus la 
eliminarea acestui neajuns. Bene
ficiarii au mai remarcat că forai- 
berele semigrele pentru ferestre 
au o rezistență redusă la smulge
re. în urma studiului făcut în 
fabrică, s-au adus unele îmbu
nătățiri acestui produs. înainte 
se făceau numai foraibere de 20 
mm. Acum Be produc trei mă
rimi. La partea de montare, prin 
proiectarea unei noi scule —- se 
face o nituire crestată — mult 
mai rezistentă.

Măsurile luate în urma cerce
tării comportării produselor s-au 
soldat cu rezultate bune. Aseme
nea sondaj trebuie făcut mult 
mai sistematic. Desigur, nu există 
întotdeauna posibilități să se 
trimită delegați pe teren. Dar, 
trimestrial, prin scrisori de 
daj, fabrica poate cunoaște 
rcrea beneficiarilor despre 
dusele livrate. Acest lucru 
foarte necesar întrucît — 
cum a rezultat din discuțiile pe 
care le-ara avut cu unii construc
tori — calitatea feroneriei mai 
lasă de dorit. Nemulțumirile con
structorilor sînt legate atît de 
sistemul de funcționare cît și de 
estetica acestor produse.

Fabricii i s-au refuzat nu de 
mult mai multe broaște pentru

son- 
pă- 

pro- 
este 
așa

mobilier. Tovarășul 
ne-a asigurat că refuzurile 
datoresc gradului mare de 
dare a laminatelor. Explicația e 
numai pe jumătate intemeiată. 
Furnizorii de materiale (Uzinele 
„Oțelul roșu”, Uzina de tablă
subțire Galați etc.) au livrat
fabricii laminate cu un grad scă
zut de șlefuire și chiar la dimen
siuni necorespunzătoare. Dar pen
tru faptul că broaștele se blo
chează, că constructorii de mo
bilă primesc broaște cu variațiuni 
numai pe dreapta sau numai pe 
stingă, că ele se deschid foarte 
greu —r nu mai sînt de vină lami- 
noriștii. Cauzele trebuio căutate 
la sculărie și montaj. O parte din 
matrițele cu care se lucrează la
melele pentru broaște s-au uzat 
și nu mai dau rezultate. Din a- 
ceastă cauză, Ia asamblare, ver- 
turile nu se pot monta în bune 
condiții. Tehnicienii de aici s-au 
gîndit să elimine această defi
ciență. Au găsit și soluția: con
fecționarea unor matrițe semi
automate cu ajutorul cărora să se 
poată realiza atît avansul auto
mat al benzii cit și un ghidaj ri
guros, oare asigură, în final, o ca
litate superioară. Dar aplicarea 
ei a fost tărăgănată.

Feroneria pentru binale mai 
poate fi și ea îmbunătățită. Aici 
se pun în mod deosebit două 
probleme : îmbunătățirea con
structivă a unor repere (foraibă- 
rul e același model de acum 20 
de ani 1) și executarea unui fi
nisaj superior. Oricît de bine lu-

inginer-țef
se 

oxi-

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a lV-a)

ȘTIINȚA ÎN SLUJBA PRODUCȚIEI
Cercetătorii secției de chimie 

industrială de la Baza de cer
cetări din Timișoara a Acade
miei R. P. Romine desfășoară o 
rodnică activitate de cercetare 
legată de rezolvarea unor teme 
actuale ale dezvoltării indus
triei chimice din țara noastră.

Ei au rezolvat pînă acum 
peste 100 de lucrări, din care 
o bună parte și-au găsit aplica
re în diferite sectoare de pro
ducție ale chimiei industriale. 
Astfel, cu sprijinul unui grup 
de cercetători de la Uzinele 
„Colorom”-Codlea au fost puse 
la punct o serie de procedee

tehnologice moderne care asi
gură obținerea de produse chi
mice intermediare, necesare la 
fabricarea coloranților supe
riori. De asemenea, au fost e- 
laborate noi procedee chimice 
care au permis obținerea unor 
coloranți trifenil-metanici cu 
un randament de preparare de 
peste 90 la sută, față de numai 
30 la sută cît se obținea de o- 
bicei prin folosirea procedeelor 
clasice. Procedeul de prepara
re a acestor coloranți, folosit 
cu succes în Industria noastră 
de mase plastice, a fost bre
vetat și se folosește în prezent

în 5 țări. S-a reușit, de aseme
nea, să se valorifice noi reacții 
de formare a diferiților com
puși chelatici ai zirconiului, to
nului și a altor elemente.

In prezent, colectivul secției 
de chimie a Bazei de cercetări 
științifice din Timișoara stu
diază o serie de probleme le
gate de cunoașterea fundamen
tală a chimiei metil-naftalinei, 
elaborarea 
tehnologice pentru obținerea 
de produși 
zați în producția .coloranților 
de sinteză.

de noi procedee

Intermediari utili-

(Agerpres)

8 Schimbul condus de Ion Co- 8 
§ jocaru de la mina Lonea se ? 

menține de mai mult timp g 
evidențiat în întrecerea so- 8 
cialistă. Luna trecută Cojoca- 8 
ru și ortacii săi (o parte din g 

8 ei: Gheorghe Moldovan, Ion 8 
R Bățivu și Constantin Lupu se 8 
g văd în fotografie) au dat pes-g 
8 te plan 300 tone de cărbune. 8 
| Foto: O. PLECAN %
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PENTRU
VIITORII

MUNCITORI
La Școala profesională fo

restieră din orașul Caransebeș, 
numai în anul 1 învață peste 
70 de elevi. Atît pentru ei cît 
și pentru elevii din anii mal 
mari, a fost dat în folosință un 
nou atelier de practică, înzes
trat cu mașini și utilaje necesa
re prelucrării lemnului.

Acest atelier, și noul cămin 
cu 250 de locuri inaugurat de 
curînd completează și mai mult 
condițiile optime de studiu și 
viață create elevilor din aceas
tă școală.

VASILE MOTRICI 
muncitor

Angajamentul anual

a fost depășit

Industria ușoară din regiu
nea Maramureș, care în acest 
an și-a sporit producția cu 10 
la sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, a 
depășit angajamentul anual 
privind realizarea de economii 
peste plan. Cea mai mare parte 
din cei 6 290 000 lei, cît însu
mează valoarea economiilor 
date peste plan pînă acum, 
provine din reducerea consu
murilor de materiale. Colecti
vul Fabricii de confecții „Mon
diala" din Satu Mare a econo
misit materii prime în valoare 
de 1 615 000 lei prin reproiecta
rea tiparelor de croire și mai 
buna folosire a capacităților de 
producție. Colectivele altor 
două unități din regiune — în
treprinderea „1 Septembrie" 
din Satu Mare și Fabrica de 
sticlă Poiana Codrului — au 
insoris la acest capitol 2 153 000 
șl resipectiv 1 383 000 lei.



T
m semănat

boabeR seara

trebuie intensificat

Săvădisla 180 de hectare, la Aiton 400, la

In raionul Turda ritmul insămințărilor

IOAN RUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Cluj
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n fiecare zi, la gospodăria agricolă colectivă din 
Erata, raionul Tundă, sînt pnezenți la lucrările 
din această campanie între 1 600—1 700 de colec
tiviști. Ca urmare a acestui fapt și a bunei orga
nizări a muncii, culesul porumbului de pe cele 
607 hectare se apropie de sfîrșit, cartofii au fost
recoltați în întregime (50 de hectare), iar sfecla 

la fel (de pe 130 hectare).
încă în primele zile -ale acestei luni, s-a trecut la însămîn- 

țarea celoir 885 de hectare cu grîu și secară și a celor 85 de 
hectare cu orz. încadrarea însămînțărilor în epoca optimă a 
necesitat o eșalonare chibzuită a tuturor lucrărilor. 60 de 
atelaje ale gospodăriei sînt repartizate la transportul știu- 
leților, al cocenilor și al seminței. Alimentarea celor cinci 
semănători se face operativ, la capătul tarlalei. Toți conduc
torii de atelaje, în mare majoritate tineri, știu precis ce se
mănătoare au de alimentat, cunosc tarlalele de pe care tre
buie să transporte cocenii de porumb și sfecla. Astfel fiind 
organizată munca, se însămânțează zilnic cite 50 de hectare. .

Cei 11 tineri, care lucrează ca mînuitori de agregate, sînt 
recomandați de organizația U.T.M. La începutul campaniei 
au fost instruiți de inginerul gospodăriei. O deosebită atenție 
acordă aceștia respectării densității de 450—500 boabe pe 
metru pătrat, în funcție de soiul folosit. Pînă la sfîrșitul săp
tămânii trecute se însămînțase aproape 70 la sută din supra
fața planificată pentru grîu și 85 la sută din suprafața 
planificată pentru orz.

O organizare chibzuită a muncii, ooncretizată în rezultate 
bune, am întîlnit și în alte gospodării colective din raionul 
Turda. La sfîrșitul săptămânii trecute colectiviștii din Lun- 
cani, Plăiești, Tureni mai aveau cîteva hectare și terminau 
însămînțările. în aceste gospodării s-<a creat un decalaj co
respunzător între pregătirea terenului șl însămînțărl. Astfel 
se asigură nu numai încadrarea lucrărilor în epoca optimă, 
dar și executarea lor în condiții agrotehnice superioare.

Sînt însă unele gospodării oolective în- care, deși există 
posibilități asemănătoare cu ale celor amintite, ritmul de 
lucru este nesatisfăcător, fapt care a făout ca pe întregul 
raion însămînțările să fie întîrzlate. Deși epoca optimă a fost

depășită, pînă la sfîrșitul săptămânii trecute se însămînțase 
aproximativ 50 la sută din suprafața planificată.

In multe gospodării colective realizările sînt sub nivelul 
celor obținute pe raion. La Săvădisla, de pildă, din 412 hec
tare planafioate, sînt însămânțate abia 115. O situație asemă
nătoare am întîlnit și în G.A.C. din Bolduț, Aiton etc. Sint 
mai multe cauze care au generat această situație. In primul 
rind, în aceste gospodării sînt încă importante suprafețe de 
pe care ponumbul nu e cules, deci mullt teren neeliberat: la 

Bolduț mai

bine de 100. De aici rezultă a doua cauză : tractoarele nu pot 
fi folosite cu întreaga capacitate de lucru nici la arături, nici 
la pregătirea patului germinativ, nici la semănat. Concluzia 
pe care o impune situația amintită este aceea de a se mobi
liza în aceste zile toate forțele din gospodăriile colective la 
strîngerea culturilor de toamnă și eliberarea terenurilor de 
coceni, acțiune la care organizațiile de bază U.T.M. au dato
ria să-i mobilizeze pe toți tinerii colectiviști.

Consiliul agricol raional, îndrumat de comitetul raional de 
partid, a stabilit măsuri concrete menite să accelereze cuilesul 
porumbului, eliberarea terenului, arăturile și însămînțările. 
Toate atelajele gospodăriilor vor fi repartizate la transportul 
cocenilor în locurile destinate și al seminței la punctele de 
lucru ale tractoarelor. Acolo unde atelajele nu sînt suficiente, 
cocenii vor fi depozitați în glugi la marginea tarlalelor pen
tru ca tractoarele să poată ara zi și noapte. S-a stabilit, de 
asemenea, ca fiecare gospodărie rămasă în urmă cu lucrările, 
să primească în ajutor tractoare de la gospodăriile care se 
apropie de sfîrșit cu însămînțările.

Organizațiile U.T.M. pot și sînt datoare să contribuie din 
plin la realizarea acestor măsuri. în primul rînd, toți tinerii 
colectiviști care nu sînt antrenați în alte lucrări de campanie 
(tratarea semințelor, mînuirea semănătorilor etc.) să fie mo
bilizați Ia tăiatul și transportul cocenilor de pe cîmp. Gru
pele U.T.M. din brigăzile de tractoare să pună în centrul 
muncii politice pe care o desfășoară antrenarea mai activă a 
tinerilor mecanizatori în întreoerea socialistă urmărind în 
mod deosebit următoarele obiective : folosirea deplină a ca
pacității de lucru a tractoarelor printr-o mai bună întreți
nere a acestora ; mobilizarea celor din schimbul doi să obțină 
rezultate asemănătoare cu ale celor din schimbul de zi ; folo
sirea vitezei corespunzătoare fiecărei lucrări în parte. Toate 
acestea în scopul urgentării însămînțărilor și, în același 
timp, asigurării unui înalt nivel agrotehnic al fiecărei lucrări.

ogoarele colectiviștilor 
din comuna Atîrnați, raionul 
Alexandria, mecanizatorii 
însămînțează ultimele supra- 

lețe
Foto : N. STELORIAN

In ceasurile
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Cum e mai economic
să fertilizăm pămînhil?

tone anual.ntroducerea în cultură 
a unor soiuri de grîu și 
hibrizi dubli de po
rumb cu mari posibi
lități de valorificare a 
solurilor fertile, ne-a 
determinat să găsim

cele mai potrivite măsuri prin care 
să asigurăm obținerea unor pro
ducții sporite la aceste culturi de 
bază, prin folosirea mijloacelor pe 
care le avem la indemină. Ne-am 
călăuzit în această direcție după 
recomandările Consiliului Superior 
al Agriculturii.

Trebuia să stabilim precis pe ce 
suprafețe și în ce doze este mai 
bine să folosim îngrășămintele na
turale care se produc la noi în gos
podărie. Am pornit, firește, de la 
cunoașterea particularităților solu
lui. Terenurile noastre provin din 
lunca inundabilă a rîului Buzău 
care, prin viiturile sale, a creat o 
mare gamă de soluri aluvionare. In 
aceste condiții noi cultivăm cu po
rumb peste 40 la sută și cu grîu 
peste 50 la sută din totalul supra
feței arabile a G.A.C. Se ridică 
deci, ca problemă nr. 1, fertiliza
rea unor suprafețe mari. Și aceasta 
în principal pe baza folosirii îngră
șămintelor naturale, care se produc 
însă la in cantități relativ

mici; 4 000—5 000 de _________
Apoi, mai aveam de rezolvat și or
ganizarăți transportului acestor în
grășăminte intr-un timp destul de 
scurt.

Iată cum arh procedat. Mai întîi 
ne-am ocupat de transporturi. Con
ducerea gospodăriei a luat măsura 
ca în fiecare „fereastră“ dintre 
campaniile agricole, toate atelajele, 
cu excepția celor care efectuau lu
crări ce nu îngăduiau amânare, să 
fie repartizate exclusiv la trans
portul îngrășămintelor de cîmp. 
Era nevoie însă și de oameni care 
să ajute la încărcat și descărcat. 
De la grajduri, gunoiul trebuia că
rat în cîteva zile la cîmp și clădit 
în platforme la capătul tarlale
lor. Pentru ca treaba să se des
fășoare operativ și bine, organiza
ția de bază U.T.M. a mobilizat la 
această acțiune un mare număr de 
tineri colectiviști. Astfel la fiecare 
căruță au fost repartizați ca aju
tori cite 3—4 tineri. Acum ne ve
nea mult mai ușor să-l împrăștiem 
pe cîmp. Pentru ca să putem fer
tiliza suprafețe mai mari era însă 
necesar să renunțăm la practica de 
a administra pe fiecare hectar dte 
25—30 de tone de îngrășăminte na
turale. Cu asemenea doze nu pu
team îngrășa anual decît 150—170 de

7F?

fiecare
! Sectorul zootehnic al gospo- ’ 

dariei colective din comuna g
8 Valu iui Traian, regiunea 8
8 Dobrogea, s-a mărit/ este | 
ș nevoie de noi adăposturi, g
8 Timpul rece se apropie; 8
8 iată de ce dulgherii urgen-1 
I tează lucrările la acoperișul g
8 unui nou grajd pentru 100 8
8 de viței |
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Au primit buletinul 
de identitate

Zilele trecute peste 120 de 
tineri din comunele raionului 
Dorohoi și-au dat intilnire in 
comuna Cracalia, unde într-un 
cadru festiv au primit buleti
nele de identitate. Tinerilor 
care au împlinit de curind. 14 
ani li s-a vorbit despre impor
tanța acestui eveniment, des
pre înalta răspundere ce le re
vine în societatea noastră so
cialistă.

PETRE PAIU 
corespondent voluntar

hectare, ceea ce era foarte puțin. 
Puteam determina creșterea simți
toare a acestor suprafețe atît prin 
micșorarea dozelor, cit și prin fo
losirea gunoiului de grajd în stare 
proaspătă. Nu cunoșteam însă efi
ciența economică a niciunuia din 
aceste procedee. Le-am verificat 
deci în practică pe suprafețe mici 
și iată rezultatul. Pe 7 hectare am 
încorporat dte 20 de tone de gunoi 
de grajd fermentat la hectar, iar 
pe 21 hectare am dat cite 15 tone 
de gunoi proaspăt. Această supra
față am însămînțat-o în primăva
ră cu porumb. Minusul de numai 
51 de kg la hectar obținut în cea 
de a doua variantă față de prima 
este neînsemnat, dacă socotim că la 
fiecare trei hectare facem o eco
nomie de îngrășăminte cu care pu
tem fertiliza un alt hectar.

Ce concluzii practice am desprins 
de aici ?
îngrășăminte naturale 
cantitate de 15 
losind gunoiul 
compus cit și 
putem îngrășa 
150—170 de hectare, 
Și așa procedăm în actuala cam
panie agricolă. Astfel, prin crește
rea suprafețelor fertilizate vom ob
ține o producție medie mult spori
tă, ceea ce, firește, este mult mai 
avantajos față de cazurile realiză
rii de pe suprafețe mici a unor re
colte record, iar de pe restul supra
fețelor (cea mai mare parte) a unor 
recolte mici.

Că micșorînd dozele de 
pînă la o 

tone la hectar și fo- 
de grajd atît des- 

în stare proaspătă, 
anual nu numai 

ci peste 300.

ALEXANDRU IRIMIA
inginer agronom la G.A.C. 

din comuna
raionul

Găiseanca, 
Făurei

Plantăm pomi
agroterase

Gospodăria noastră colectivă are un 
profil pomicol și zootehnic. Terenul, în 
mare parte impropriu culturii cerealelor, 
trebuie să-1 gospodărim cît mai rațional. 
Iată de ce ne-am îndreptat atenția spre 
plantarea pomilor în sistem agropomicol. 
Avantajele lui sînt evidente ; pe cele 200 
de agroterase amenajate și plantate pînă 
acum, pomii au intrat mai repede pe rod 
și totodată de aici am obținut producții 
de 15 000 kg de cartofi sau 15 000—16 000 
kg de porumb siloz de pe fiecare hectar.

In același sistem vom planta și cele 40 
de hectare planificate pentru toamna a- 
ceasta. Pregătirile sînt aproape termina
te. Lucrarea propriu-zisă va începe în zi
lele următoare. La efectuarea ei la timp 
și la un înalt nivel agrotehnic un sprijin 
prețios îl vom primi din partea tinerilor 
colectiviști.

NICOLAE CTRLANARU 
inginer agronom 

la G.A.C. Aninoasa-Muscel

G. A. C.

Stăpîn pe meseria sa șl Îndrăgostit de ea, tînăruț Îngrijitor de animale Paul
Șere de la G.A.C. din comuna Turu-Lung, regiunea Maramureș, obline numai 

produși cu o ridicată valoare zootehnică Foto : I. CUCU

NOUTĂȚI ȘTIINȚIFICE
Ingroparea mecani
zată a viței de vie

stat 
cons-

spaliere, iar or- 
lui active sînt

Biroul special de 
pentru proiectări și 
trucții de mașini agricole 
din Rostov pe Don a rea
lizat un dispozitiv adap
tabil la plugul de îngro
pat via, care este desti
nat prinderii, înmănun- 
chierii și așezării conco
mitente a coardelor de pe 
două rînduri în vederea 
îngropării lor. Prin
ceasta s-a rezolvat în 
mod judicios problema 
culcării coardei pe 
mint 
compact, precum și 
zării 
lungul 
trucția 
sigură

a-

pă- 
într-un mănunchi 

așe- 
cu precizie de-a 

riadului. Cons- 
dispozitivului a- 
trecerea liberă

printre 
ganele 
maj simple și solide. Dis
pozitivul pentru așezarea 
coardei viței de vie se 
adaptează mai bine la 
microrelieful terenului.

In cursul mișcării a- 
gregatului, dispozitivul 
prinde coardele viței de 
vie, le slrînge în mă
nunchi și le culcă pe pă
mînt. Cormanele laterale 
de îngropare ale plugu
lui, situate în spate, aco
peră cu pămînt mănun- 
chiurile de coarde.

Insămînțarea po
rumbului în rînduri 

dese

După 
timp de 
lucrării

ce au 
trei ani 
minime

studiat 
metoda 
a solu-

lui, cercetătorii știin
țifici americani au tras 
concluzia că semă
natul porumbului în 
brazda formată de un 
tractor cu roți, în rîn
duri dese, se poate do
vedi a fi mai avanta
joasă decît metoda cla
sică de însămînțare a 
porumbului. în acest 
scop sînt necesare un a- 
gregat de însămînțare, 
un tractor cu roți și un 
tăvălug de mulcire.

Exțperiențc|e arată că 
aceste unelte agricole 
contribuie la stabiliza
rea structurii solului, în
lăturând îndesarea aces
tuia, intensificînd ab
sorbția apei și ajutînd la 
păstrarea stratului su
perior de pămînt.

o casă-laborator

înă la adminis
trarea tainului 
de seară a mai 
rămas o bucată 
de timp. Tot 
ceea ce a fost 
prevăzut în pro

gramul de grajd s-a realizat 
cu precizia unui ceasornic. 
îngrijitorii de animale au o 
oră, două de răgaz. In sat, 
colectiviștii care și-au ter
minat treburile se îndreaptă 
spre casa de cultură unde 
citesc, joacă șah sau parti
cipă la alte activități cultu
rale. Dar ferma gospodă
riei colective din Săveni, 
glunea Suceava, nu este 
comună i e la o distantă 
vreo doi kilometri. Pînă 
duci, pînă te întorci, 
vremea. De întîrziat 
poate fi vorba, pentru 
programul e program, 
tuși, fiecare dintre cel 
de Îngrijitori vrea să-și 
treacă timpul liber într-un 
mod cît mai plăcut și folosi
tori mai ales că cea mai 
mare parte sînt tineri, lată 
de ce, în primăvara a- 
cestui an a fost clădită aici, 
în apropierea construc
țiilor zootehnice, o casă 
pentru colțul roșu. Tinerii, 
prin muncă patriotică, au a- 
menajat în față ronduri de 
flori, au contribuit la înfru
musețarea camerelor. S-au 
adus apoi bănci, mese, jocuri 
de șah și remi, diferite re
viste, a fost amenajată o bi
bliotecă. Colțul roșu a fost 
dotat, de asemenea, cu un a- 
parat de radio cu tranzistor!. 
In pauzele din timpul zilei, 
sau seara, 
nerii vin 
șah sau remi, citesc reviste
le, ascultă radio. Din iniția
tiva organizației U.T.M. 
sectorul zootehnic au 
organizate întreceri la 
care au strîns în jurul 
selor un număr mare 
jucători și de susținători. 
S-au organizat, de aseme
nea, audiții colective la ra
dio și discuții pe marginea 
articolelor de specialitate 
citite în broșurile care 
află aici. Au mai existat 
alte inițiative bune. De 
xemplu, pe lingă faptul 
săptămînal fiecare îngrijitor 
are o zi liberă, atunci cînd 
în comună se desfășoară ac
tivități mai interesante, unii 
tineri îi înlocuiesc pe cei
lalți la diferite munci, ca 
să poată participa Ia aceste 
activități. Și așa continuă 
lucrurile, prin rotație.

Totuși, cerințele lor — 
îndreptățite — sînt mai mari 
și sînt pe deplin realizabile. 
Mulți și-au manifestat do
rința să se înființeze o 
mică formație artistică 
o brigadă artistică de 
tație, din care să 
parte ei, îngrijitorii de 
male. Pentru aceasta însă ar 
fi nevoie ca un profesor 
sau învățător să-i ajute la 
compunerea textului și în 
general la pregătirea pro
gramului artistic (,,că teme 
avem destule și interesante 
și-am putea face un program 
bogat în noutăți, care să 
placă tuturor colectiviștilor" 
— spun tinerii îngrijitori de 
animale).

Iată, deci, că începutul 
bun despre care am amintit 
trebuie continuat, trebuie 
îmbogățit. Și comitetul or
ganizației U.T.M. pe gospo
dărie poate primi o sume
denie de sugestii valoroase 
printr-o mai atentă con
sultare a tinerilor îngrijitori 
de animale, sugestii pe care 
să le pună fără întîrziere în 
practică.
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ncepe învățămîn
tul agrozootehnic. 
Colectiviștii con
sultă cu atenție 
expunerile lecto
rului și-și notează 
în caiete noțiunile

predate. Apoi trec într-o încă
pere alăturată în care sînt a- 
ranjate într-o anumită ordine 
diferite aparate, mulaje, mos
tre de plante și profile de sol. 
Aici, cu ajutorul specialistului, 
urmăresc „pe viu” multe din 
cele învățate. Este casa-labo
rator, important factor în pro
cesul de aprofundare a cunoș
tințelor acumulate de cursanți 
la învățămîntul agrozootehnic 
de trei ani.

Recent am fost prin cîteva 
gospodării colective din raio
nul Timișoara, interesîndu-ne

de stadiul de pregătire a aces
tor atît de utile laboratoare.

în comuna Becicherecul-Mic 
există o asemenea casă-labora
tor bine dotată. în toamna a- 
oeasta n-a fost nevoie decît de 
completarea aparaturii și ex
ponatelor și de aranjarea lor. 
Să ne oprim puțin asupra nou
tăților. încă din primăvară, 
inginerul Mircea Neagu, ajutat 
de brigadieri și de mai mulți 
tineri colectiviști care au pri
mit această sarcină din partea 
organizației de bază U.T.M., a 
strîns o mulțime de semințe, 
plante, dăunători de pe tarla
lele gospodăriei colective în di
ferite stadii de dezvoltare și 
la anumite intervale de timp. 
Au fost strînse în snopi spice 
de grîu și alte pătoase, care în

aceleași condiții de sol și climă 
au dat producții diferite. La 
fel s-a procedat cu porumbul, 
cînepa, floarea-soarelui etc. 
Tot în această perioadă au fost 
procurate sau confecționate în 
gospodărie diferite planșe, gra
fice cu dinamica producțiilor 
obținute etc. Acum, cu ajuto
rul acelorași oameni, inginerul 
Mircea Neagu se ocupă de sor
tarea mostrelor, de întocmirea 
tăblițelor explicative pe care 
se notează soiul, plantele pre
mergătoare, agrotehniaa apli
cată.

Casa-laborator este pregăti
tă pentru primirea colectiviș
tilor cursanți la învățămîntul 
agrozootehnic.

La gospodăria colectivă din 
Careni, intr-o cameră, pe raf-

turi recent confecționate, au 
fost aranjate, sub supraveghe
rea și după indicațiile ingine
rei Maria Mărcineanțu, bor
cane sau cutii cu diferite în
grășăminte chimice și bacte
riene, cu semințe de diferite 
plante ; s-a procurat un album 
de protecția plantelor, s-au al
cătuit ierbare. Deși de propor
ții mai mici, această cameră- 
laborator îi va ajuta mult pe 
colectiviștii de aici să înțelea
gă și să aprofundeze cunoștin
țele noi agro sau zootehnice 
pe care le vor preda lectorii.

în raionul Timișoara s-a luat 
măsura ca în fiecare gospodă
rie colectivă să se amenajeze 
cite o asemenea casă-labora
tor. Este o inițiativă bună, # 
cărei înfăptuire nu trebuie în-

tîrziată dat fiind faptul că fie 
care zi ce trece ne apropie de 
data deschiderii învățămîntu- 
lui agrozootehnic de trei ani.

Colectiviștii din comuna 
Parța și-au propus să amena 
jeze o casă-laborator model. 
S-a început prin confecționa 
rea unor rafturi, care nici a- 
cum nu sînt terminate. Dar 
nu acesta este esențialul, ci 
faptul că în noua încăpere des
tinată acestui scop nu s-a 
aranjat pînă acum nimic, că 
materialul ilustrativ și de la
borator zace aruncat în podul 
localului vechiului sediu (gos
podăria are sediu nou cons
truit), că nu s-a făcut nici o 
colecție nouă de exponate din 
producția gospodăriei,

O situație asemănătoare am 
întîlnit și la gospodăria co
lectivă din Peciul Nou, unde 
există o casă-laborator bine u- 
tilată, însă aparatura și expo
natele sînt în neorânduială, 
neîngrijite.

Ne mai desparte puțin timp 
de ziua deschiderii cursurilor 
învățământului agrozootehnic 
de trei ani. Pe lângă celelalte 
măsuri, în această perioadă se 
impune de urgență amenajarea 
caselor-laborator, în fiecare 
gospodărie colectivă, astfel în
cât de la primele lecții acestea 
să poată fi folosite.

ILIE BRINDESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Banat

AURELIA CĂRUNTU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava



1 capătul acestui an 
universitar (cîteva 
luni au mai rămas 
pînă atunci), în 
viața Institutului 
pedagogic din Bacău 

se va înscrie un 
prima pro- 

Cel dinții 
Ire didactice in

struite în aceat tînăr centru uni
versitar se va îndrepta spre lo- 

) muncă, spre școlile de 8 
___ Această clipă emoționantă 
este așteptată cu nerăbdare, dar 
și cu firească încredere. Fiindcă 
cei ce vor inaugura „cartea de 
onoare” a institutului, actualii 

lin anul III, s-an pre
gătit încă din primul an, cu per
severență, c« seriozitate, animați 

3 a deveni profesori

eTeniment deosebit: 
imoție de absolvenți.

contingent de cad 
etrnite în acest tî 

Ivftrsita:
cui de 
ani.

I
I onoare” a 

«tudenți d 
gătit încă

iseverență, <»u 
de dorința de 
de nădejde.

IUn pa« mare, important în 
profesiune l-au și făcut deja, de 
curînd, o dată cu începerea I practicii pedagogice. Timp de 

două flăptămîni la școlile de 8 
ani din Mărgineni, Răcăciuni, 

ITarcău, Pîngarați și din alte lo
calități, studenții ultimului an de 
la toate facultățile trăiesc din 

Iplin viitoarele lor îndeletniciri.
Predau și verifică cunoștințe, 
muncesc cu elevii, participă la I viața culturală a comunei etc.

Practica de două săptămîni 
joacă un rol însemnat în conso- I Udarea și perfecționarea pregăti
rii lor. Ea are menirea »ă le dez
volte și mai mult dragostea pen- 

Itru profesiunea aleasă, să le în
tărească deprinderile didactico- 
pedagogice, constituind în același 

■ timp un minunat prilej de verifi
care. Iată motivele pentru care 
conducerea institutului și ale fa- 

IcultățiloT, întreg colectivul de ca
dre didactice s-au preocupat de 
organizarea cît mai judicioasă a I practicii, de buna ei desfășurare.
Preocuparea s-a făcut simțită 
încă de la stabilirea locurilor de I practică. Au fost alese numai 
șooli din mediul săteSc pentru ca 
studenții să cunoască temeinic i viața satului socialist, locul lor 
de muncă diupă absolvire; au fost 
alese școlile cele mai bune, cu 
activitate bine organizată, în oare 
lucrează cadre didactice cu expe
riență. în perioada premergătoare 
practicii, aceste școli au fost aju
tate de inspectorii lecției

| vățămînt regionale să-și

I 
I

Tarcău,

pregătesc pentru iarnă
La căminele culturale din 

latele regiunii București sînt 
aproape terminate lucrările de 
reparații și întreținere și a fost 
asigurat combustibilul necesar 
pe timpul iernii. Din fondurile 
alocate acestor instituții de 
cultură s-au procurat: mobi
lier, cărți, televizoare, aparate 
de radio, diferite jocuri dis
tractive, costume naționale etc.

Unele cămine culturale își 
vor desfășura activitatea în lo
caluri noi. Așa, de exemplu, 
colectiviștii din comuna Curca
ni, raionul Oltenița, au inau
gurat recent localul noului că
min cultural. Sala de festivi
tăți, unde vor fi prezentate 
programele brigăzii și echipei 
artistice ale colectiviștilor, are 
o capacitate de 400 locuri. Aici 
mai stau la dispoziția săteni
lor o bibliotecă 
lectură.

De curînd, au 
tn folosință noi
rale și în comunele Răsvani și 
T&mădău din raionul Lehliu, 
Crovu din raionul Drăgănești- 
Vlașca și în alte localități.

In prezent, în regiunea 
București funcționează 789 că
mine culturale. Aici își desfă
șoară activitatea peste 1 200 
brigăzi artistice de agitație și 
echipe de dansatori, aproape 
400 de formații corale, 170 or
chestre și fanfare, mai mult de 
900 echipe de teatru, mii de 
soliști vocali și instrumentiști, 
în total aproape 67 000 de ar
tiști amatori.

și o sală de

zeze și mai bine procesul de în- 
vățămint pentru a oferi studen
ților ua cadru d« instruire efi
cient.

La început, studenții împarțiți 
pe grupe conduse fiecare de cîte 
un cadru didactic de la institut, 
au avut convorbiri cu directorii 
școlilor, cu directorii căminelor 
culturale. în cadrul acestor con
vorbiri au făcut cunoștință cu 
activitatea generală a școlii,
organizarea și sarcinile ei, pre
cum și cu munca culturală din 
comuna respectivă. Au participat 
apoi la lecții demonstrative ținu
te

CU

de profesorii școlii.

șurată de studenți în practică, 
este și studierea documentelor 
școlare, a planificărilor calenda
ristice, a planurilor de muncă ale 
școlii și diriginților etc., precum 
și întocmirea unora chiar de că
tre studenți.

La buna desfășurare a practicii 
contribuie și faptul că organiza
ția U.T.M. și asociația studenți
lor mobilizează pe studenți să 
depună toate eforturile pentru 
folosirea la maximum a zilelor <lc 
practică în interesul unei pregă
tiri de calitate. în acest scop, 
grupele de studenți țin cu regu
laritate consfătuiri în care ana-

Repetiția
generală

Studenții din Bacău la practică 
pedagogică

De a doua zi, sarcinile didac
tice cît și cele legate de activi
tatea obștească ale profesorilor 
au fost preluate de studenți. 
Muncind cu dragoste, sub o în
drumare atentă, studenții au în
ceput repede Ba obțină rezultate 
frumoase. Lecțiile multtora dintre 
ei au fost realizate la un nivel 
înalt, reușind să transmită ele
vilor cunoștințe temeinice. Lec
țiile predate de Ruacanu Gliche- 
ria, de la Facultatea de matema
tică, S-ava Gheorgbe, Rang Cătă
lin, Dorin Lucia de la Facultatea 
de științe naturale sau cele ale 
studenților Ștefănescu Silvia și 
Varnova Ana de la filologie, sînt 
doar cîteva exemple. Succese îm
bucurătoare au obținut majorita
tea studenților și în ceea ce pri
vește munca cultural-educativă 
și în activitatea metodică. Nume
roase ore de dirigenție, activități 
cu pionierii eau acțiuni în ca
drul căminului cultural, realizate 
sau la care și-au adus contribuția 
studenții, «-au bucurat de apre
cieri. O activitate utilă,

Uzează activitatea fiecărei zile de 
practică. Analiza lecțiilor și a ce
lorlalte acțiuni realizate de stu
denți în practică se face cu multă 
exigență, studenții ajutindu-se 
reciproc să-și înlăture lipsurile, 
să desprindă învățămintele pen
tru munca de viitor.

De multe ori studenții dau do
vadă de inițiativă îmbogățind 
planurile de activitate ale grupe
lor cu acțiuni noi, interesante. 
Astfel studenții repartizați în ra
ionul Piatra Neamț au hotărît să 
organizeze în ultima duminică o 
manifestare artistică împreună 
cu locuitorii din comunele în 
care au făcut practică. La Pîn-

garați, cele 8 grupe de studenți 
au vizitat stațiunea științifică de 
științei© naturii a Ministerului 
Invățămîntului cercetînd labora
toarele și studiind unele lucrări 
de specialitate în biblioteca țtiin-5 
țifică a stațiunii. La Mărgineni H 
grupa de matematicieni a propus - 
sa se organizeze o convorbire în- I 
tre studenți și cadrele didactice B 
ale școlii pentru dezbaterea pro
blemelor muncii diriginților în 
școala de 8 ani. Unii studenți 
și-au propus cercetarea, în perioa
da de practică pedagogică, a unor 
aspecte ale procesului instructiv- 
educativ ca: „Organizarea inter
nă a școlii”, „Controlul și în
drumarea în școală”, „Cum se 
desfășoară munca de prevenire și 
înlăturare a rămînerii în urmă la 
învățătură a elevilor”, „Metode 
și procedee utilizate de școala 
pentru educarea disciplinei con
știente la clasele V—VIII” și 
altele. Și planurile grupelor con
tinuă să se îmbogățească.

La terminarea practicii la ca
binetul pedagogic al ins ti tulului 
va fi organizată o expoziție cu 
materiale privind activitatea stu
denților în această perioadă. Tot- O 
odată în cadrul unei consfătuirii 
ce va fi organizată de rectorat ’ 
în colaborare cn organizațiile 
U.T.M. și A. S. se va face o ana
liză a modului cum a muncit fie- 
care grupa, fiecare student. Ex- g 
periența 
practicii 
utilizată 
practicii 
anului, astfel oa fiecare 
să-și perfecționeze cunoștințele 
și deprinderile muncii de pro 
sor și să poată păți în școală 
siguranță și încredere, capabil 
răspundă tuturor sarcinilor.

W.

A

cîștigată în perioada 
de două săptămini va fi 

apoi în organizarea 
săptămînale din restul

I
i restul ■ 
student R
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8 neegalat se datorește v. „
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PLENARA UNIUNII 
ARHITECȚILOR 

DIN R. P. ROMINA
Marti după-amiază, în sala 

de marmură a Combinatului 
„Casa Scînteii" din Capitala, 
și-a înaeput lucrările plenara 
Uniunii arhitecților din R. P. 
Romînă, care a luat în discuție 
schița generală a planului de 
sistematizare a orașului Bucu
rești.

La lucrările plenarei. parti
cipă Ion Cozma, președintele 
Sfatului Popular al Căpitalei, 
Nicolae Bădescu, președintele 
Comitetului de stat pentru 
Construcții, arhitectură și si' 

; stematizare, acad Duiuliu 
t Marcu, președintele Uniunii 
:■ arhitecților din R.P.R., arhi- 
tecți din întreaga țară, specia
liști din domeniul construcții
lor, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, oameni'! de 

I artă.
Cuvîntul de deschidere a 

, fost rostit de Pomptiliu Maco-
■ vei, vicepreședinte al Uniunii 
i arhitecților din R. P. Romînă, 
i după care prof. Hpria Maieu, 
' arhitectul-șef al iCapfitalei a 

) prezentat raportul cu ,privire 
1 la schița generală a pianului
de sistematizare a orașului

■ București.
’ Au luat apoi cuvîntul țnu- 
' meroși participants, la plenară.

Lucrările plenalrei continiuă.
■ In regiunea. Crișana-, au 

fost organizate anul acesta 
1 600 excursii pemtru vizitarea 
locurilor istorice și pitorești 
din țară, la care au participat 
peste 350 000 de oameni ai 
muncii. Asociațiile sporfțive de 
la întreprinderile „Solidarita
tea", „Înfrățirea”, de ța com
plexul C.F.R. șl altele au orga
nizat în acest timp dedtrei ori

mr& multe excursii și ieșiri co
le trtive in locurile pitorești din 
r-egiune decît în anul trecut. 
J0eseori, excursiile făcute in 
regiune au prilejuit diferite 
manifestări cultural-educative 
— serbări cimpenești, focuri de 
tabără, întreceri sportive etc.

De asemenea, s-au organizat 
sute de întreceri sportive, con
cursuri de orientare turistică 
etc. Pentru îndrumarea amato
rilor de turism, consiliile raio
nale U.C.F.S. au pregătit 200 
de instructori turistici. Au fost 
amenajate noi poteci marcate 
spre locurile turistice mai greu 
accesibile din regiune.

EXPOZIȚIE DE PICTURA 
ȘI SCULPTURĂ

Muzeul Bruckenthal din Si- 
T>iu a achiziționat piese pre
țioase pentru galeriile de artă. 
Printre acestea se numără 5 
tablouri de Nicolae Grigo- 
rescu. 4 tablouri de Ștefan Lu- 
ehian, precum și tabloul pic
torului Barabaș ..Săliștenii 
pleacă la tîrg”.

■ La Casa universitarilor 
din Cluj a avut loc festivitatea 
aniversării a 150 de ani de la 
nașterea marelui compozitor 
Giuseppe Verdi, organizată de 
Comitetul regional de luptă 
pentru pace, Filiala din Cluj a 
Uniunii compozitorilor din 
R.P. Romînă și Comitetul re
gional pentru cultură și artă.

Despre viața și activitatea 
compozitorului a vorbit conf. 
univ. Romeo Ghircoiașu. A ur
mat un program muzical Ver
di, la care și-au dat concursul 
soliști ai Operei romîne de stat 
și Operei maghiare de stat din 
localitate.

• In sala „Victoria" din Iași 
s-a deschis o expoziție de pic
tură și sculptură romîneaseă 
contemporană, organizată de 
Muzeul de artă al R. P. Ro
mîne și de Muzeul de artă 
plastică din localitate. Expo
ziția cuprinde aproape 60 de 
lucrări semnate de pictorii 
Corneliu Baba, M. H. Maxy, 
Ligia Macovei, Brăduț Covaliu, 
Spiru Chintilă, Adrian Podo- 
leanu, Nagy Imre, de sculpto
rii Ion Jalea, Ion Irimescu, Ef- 
timie Bîrleanu, Vasile Condu- 
rachi și alții.

• Marți seara, la Teatrul 
C.C.S. a avut loc cea de-a 
doua premieră din actuala 
stagiune cu spectacolul muzi
cal coregrafic „Zboară cîntec 
drag”.

Conducerea muzicală apar
ține lui Nicolae Cocoș, iar sce
nografia lui George Voinescu. 
Programul a cuprins muzică 
ușoară, muzică populară romî_ 
nească, cîntece și dansuri din 
țările prietene, miniaturi co
regrafice',' momente vesele.

(Agerpres)

• Căminul cultural din co
muna Hălmagiu, raionul 
Gurahonț, a lost înzestrat, 
de curînd, cu un nou aparat 
de proiecție cinematograiică 
cu bandă îngustă. în acest 
fel, la căminul nostru cultu
ral, se vor putea organiza și 
vizionări de filme pentru 
copii.

OCTAVIAN TURUC 
corespondent voluntar

de în- 
organi-*

VIRGIL RADULIAN 
șeful catedrei de pedagogie 

a Institutului pedagogic 
de 3 ani — Bacău

IPOftT
Prima zi la Floreasca

Dan Deșlîu■
volei» Pa
sai a Fio- 

oaspeții cu 
întărite de 

pasionațîlor specio

5‘PORT

mai fost date 
cămine cultu-

(Agerpres)

Vd prezentăm o imagine din prima zi a „europenelor0 de vo
lei disputate în sala sporturilor „Floreasca” 

Foto: V. RANGA

PE SCURT • PE SCURT •
Selecționata de hochei pe•

gheață a R, P. Romine, aliată in 
turneu in R.S. Cehoslovacă, a evo
luat in orașul Nitra în compania 
echipei Dukla. Victoria a revenit 
hocheiștilor romîni cu scorul de 
5—4 (2—0 ; 1—3, 2—1). Punctele 
echipei R.P.R. au fost marcate de 
Szabo (2), 
Kalamar.

• Astăzi, 
din Londra, 
centenarului 
iotbal, se dispută meciul dintre se
lecționata mondială și reprezenta
tiva Anglei.

Selecționerul Cavan și antreno
rul Riera, care s-au ocupat cu pre
gătirea echipei F.l.F.A. (cum mal

Varga, Ivanovici și

pe stadionul Wembley 
cu prilejul aniversării 
Federației engleze de

este numită selecționata lumii} au 
anunțat următoarea iormafie : Iașin 
(U.R.S.S.), D. Santos, (Brazilia), 
Schnellinger (R.F.G.), Pluskal (R.S. 
Cehoslovacă), Popluhar (R. S. 
Cehoslovacă) Masopoust (R. S. 
Cehoslovacă), Kopa (Franța), Law 
(Scoția), Di Stefano (Spania), Euse
bio (Portugalia), Gento (Spania). In 
repriza a doua vor ii utilizați alți 
cinci jucători, printre care porta
rul Soskici (Iugoslavia), iundașul 
dreapta Eyzaguirre (Chile), mijlo
cașul stingă Baxter (Scoția),

Antrenorul echipei engleze, 'Alt 
Ramsay, a alcătuit următorul ,,11“ : 
Banks, Armfield, Norman. Wilsson, 
Milne, Moore, Paine, Greaves, 
Smith, Eastman, Charlton. Rezerve : 
Waiters, Flowers, Kay, Baker,

tart în seria a Il-a, 
ieri la ora 16, în 
prezența d-lui Paul 
Libaud, președintele 
F.I.V.B. Echipele de 
băieți ale Poloniei, 
Olandei, Finlandei, 

Romînici și reprezentativele fe
minine ale Turciei și Bulgariei 
inaugurează în fața publicului 
biicureștcan cea de-a șasea ediție 
a „europenelor” de 
voazată sărbătorește, 
reasca își întâmpină 
urări de bun venit, 
aplauzele 
tori...

Prin compararea șanselor, pri- 
mul meci se anunță o simplă 
formalitate pentru formația po
loneză, însă voleibaliștii din 
„țara lalelelor” par hotărîți să 
demonstreze contrariul. Ei sînt 
chiar pe punctul de a cuceri se
tul secund și numai cîteva erori

PE SCURT
Conducerea jocului a lost Încre

dințată arbitrului scoțian Bobby 
Davidsson.

■k

întîlnirea de fotbal de Ia 
Londra dintre echipa Angliei 
și Selecționata mondială va fi 
transmisă și la posturile noas
tre de televiziune cu începere 
de la ora 15,40.

• Ieri, pe stadionul Progresul 
din Capitală, s-a disputat meciul 
international de rugbi dintre repre
zentativa de juniori a țării noas
tre și formația Lokomotiv Leipzig. 
Tinerii rugbiști romîni au obținut 
victoria cu scorul de 14—3 (5—3).

elementare ale apărării permit 
adversarilor să remonteze de la 
11—14 și sa cîștige, după mari 
emoții, cu 17—15. Scor final, 
Polonia-O landa 3—0 : 15—12, 
17—15, 15—9. Publicul răsplă
tește cu căldură comportările re
marcabile ale lui Rutkowski, van 
der Stoep, Tinkhof, Tomaszewski.

Diferența de clasă se face sim
țită, în schimb, încă de la pri
mele mingii, în disputa feminină 
Bulgaria-Turcia. Foarte inimoa
se, dar cu o pregătire tehnică 
precară, tinerele sportive de pe 
malul Bosforului pierd trei se
turi la rînd, reușind să facă, în 
total, abia șapte puncte...

In sfîrșit, iată și mult aștepta
ta apariție a băieților noștri, în 
compania reprezentativei Finlan
dei. Judecind după scorul final 
(15—5, 15—0, 15—4) și după 
cele 33 de minute, cîte au fost 
necesare pentru stabilirea acestui 
rezultat, s-ar zice că „n-am prea 
avut cu cine lupta”. In realitate,

.w

partenerii au dovedit frumoase 
calități, practicind un joc cam 
de aceeași valoare, ba poate chiar 
mai bun, ca acela al olandezilor.

Dar, după un început lent, gaz
dele se încălzesc, își intră în mină 
și astfel asistăm la un al doilea 
set care stabilește, probabil, un 
record greu de depășit : 15—0, 
în cca. 5 minute de joc efectiv !

Deși prea puțin solicitată în 
defensivă, formația noastră — 
fără Plocon și Horațiu Nicolau 
— pare să fi progresat și la a- 
cest capitol, ceea ce ne îngăduie 
să privim cu încredere întâlnirile 
care urmează și în care vom a- 
vea de înfruntat trăgători de ta
lie mondială. Prima verificare 
serioasă 
echipei 
convinși 
Derzei și 
ma, de o
gorică, înalta apreciere de care 
se bucură voleiul romînesc pe a- 
rena internațională, precum și 
legitimele speranțe ale nenumă- 
raților iubitori de sport din pa
tria noastră.

are loc chiar azi, in fața 
R. P. Polone. Sintem 
că Drăgan, Fieraru, 
colegii lor, vor confir- 
manieră cît mai cate-

¥

(Agerpresl

lată rezultatele meciurilor 
desfășurate în provincie : Tg. 
Mureș (grupa 4-a masculin) : 
R. P. Bulgaria-Franța 3—0 ; 
Turcia-Danemarca 3—0. Bra
șov (grupa I masculin) R. S. 
Cehoslovacă-Belgia 3—0 ; R. P. 
Ungară-Italia 3—0. Cluj (grupa 
3-a masculin) : U.R.S.S.-Au
stria 3—0 ; Iugoslavia-R. D'. 
G’ermană 3—1 Craiova (grupa

2- .a feminină) : R. P. Ungară-
Olanda 3—0 ; R. S. Ceho- 
slovacă-Danemarca 3—0 Con
stanța : (grupa 3-a feminină): 
R. P. ~ ~ ”
3— 0 ;
R. P. 
(15-0 ;
listele romîne au făcut un joc 
bun, nepierzînd în trei seturi 
decît trei puncte.

Polonă-R. F. Germană 
(grupa 4-a feminină) 
Romînă-Austria 3—0 
15—0; 15—3). Voleiba-

Zilnic, In depozitul final al I. F. Reghin se sortează peste 350 
. . v, . , .... Q muncii, în-

productivitate
m.c. material lemnos. Pentru buna desfășurare 
Deprinderea a fost dotată cu utilaje de înaltă

Foto : AGERPRES

SCHIMBURI
CULTURAL'

In cadru) schimburilor cul- 
tural-științifice dintre R. P. Ro
mînă și alte țări ale lumii, con
ducători ai unor instituții de 
învățămînt superior și cadre 
didactice universitare din An
glia, R, P, Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Franța, R. D. Germa
nă, R. F. Germană, India, Ja
ponia, Mexic, R.P. Polonă, R.P. 
Ungară, U.R.S.S, etc. au fost a-

Adunările și conferințele de alegeri- 
prilej de creștere a întregii activități 

a organizațiilor U.T.M.
(Urmare din pag. I)

mată activitatea organizației de 
pionieri.

în dezbaterea adunărilor ge
nerale de dări de seamă și ale
geri ale organizațiilor U.T.M. 
din școli și facultăți să se acor
de o atenție deosebită analizei 
activității desfășurate de orga
nizația U.T.M. pentru a dezvol
ta la elevi șj. studenți răspun
derea față de principala lor 
îndatorire — învățătura, preo
cuparea organizației U.T.M. de 
clasă, ani de studiu, pentru 
combaterea fenomenelor de me
diocritate și manifestările de 
indisciplină. Totodată să fie 
amplu analizată activitatea or
ganizațiilor U.T.M. pentru cu
noașterea și însușirea de către 
elevi și studenți a hotărîrilor 
partidului și guvernului, pen
tru educarea lor patriotică și 
internaționalistă.

Munca de educare a tinerei 
generații, de formare a unor 
profunde convingeri comuniste

ocupă un loc important în acti
vitatea U.T.M. Cu ajutorul în- 
vățămîntului politic U.T.M., al 
adunărilor generale, prin mun
ca politică de masă, organizația 
noastră desfășoară o multilate
rală activitate de educare a ti
neretului în spiritul învățăturii 
marxist-leniniste, îi ajută pe ti
neri să cunoască politica parti
dului. Dezbătînd în adunări și 
conferințe conținutul învăță- 
mîntului politic U.T.M., al pro
pagandei prin conferințe, al 
muncii cultural-educative în 
rîndul tineretului, este necesar 
ca în adunările de alegeri să 
se analizeze în ce măsură sînt 
legate acestea de viață, de sar
cinile concrete ce stau în fața 
fiecărei organizații U.T.M., cum 
contribuie la cunoașterea de 
către fiecare utemist a hotărîri
lor de partid și de stat, a poli
ticii partidului, la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tinere
tului, la creșterea combativită
ții și intransigenței față de ma
nifestările înapoiate, față de

orice influențe ale ideologiei și 
moralei burgheze.

Cu multă atenție să fie anali
zată munca cultural-educativă 
și sportivă în rîndul tineretului, 
îndeplinirea de către organiza
țiile U.T.M. a hotărîrilor adop
tate de recenta plenară a C.C. 
al U.T.M. în care s-a analizat 
activitatea cultural-educativă și 
sportivă în rîndul tineretului.

Organizațiile U.T.M. își înde
plinesc cu atît mai bine sarci
nile ce le stau în față, cu cît 
își perfecționează stilul și me
todele de muncă, respectă pre
vederile statutare, organizează 
și exercită controlul îndeplini
rii hotărîrilor de către biroul 
sau comitetul U.T.M., asigură 
conducerea colectivă, întărirea 
disciplinei de organizație, sti
mularea criticii și autocriticii, 
cum este desfășurată munca 
politică pentru creșterea rîndu- 
rilor U.T.M. și recomandarea 
celor mai buni utemiștj pentru 
a deveni membri și candidați 
de partid.

Conferințele raionale, orășe
nești și regionale U.T.M., fă- 
cînd o temeinică și multilatera
lă analiză a activității politico- 
educative desfășurată de orga
nizațiile U.T.M. pentru mobili
zarea tineretului, alături de în
tregul popor, la înfăptuirea po
liticii partidului, vor trebui să 
sintetizeze și să prezinte expe
riența bună dobîndită, să stabi
lească măsuri care să ducă la 
creșterea în viitor a întregii ac
tivități U.T.M.

In această perioadă organi
zațiilor U.T.M. le revine sar
cina de a ajuta la pregăti
rea și buna desfășurare a ale
gerilor pionierești. Totodată, în 
adunările de dare de seamă și 
alegeri este necesar să se apre
cieze măsura în care organiza
țiile U.T.M. au sprijinit în ac
tivitatea lor unitățile pionie
rești, de a aprecia munca in
structorilor de pionieri, preocu
parea lor pentru a ajuta unită
țile și detașamentele de pio
nieri în desfășurarea unor ac

țiuni pionierești interesante, 
plăcute și educative.

în desfășurarea adunării de 
alegeri darea de seamă are o 
importanță deosebită. Darea de 
seamă, cum este firesc, va e- 
videnția rezultatele obținute în 
muncă de organizația U.T.M., 
experiența acumulată în mobi
lizarea tineretului la îndeplini
rea sarcinilor ce-i revin, în e- 
ducarea acestuia; va critica ne
ajunsurile existente, va 6coate 
la iveală cauzele acestora. Cea 
mai mare parte a ei însă tre
buie să se refere la ce are de 
făcut în viitor organizația 
U.T.M. respectivă'.

Darea de seamă trebuie să 
fie întocmită de biroul saui co
mitetul organizației respective 
cu cea mai mare grijă și aten
ție. Este bine să fie folosită ex
periența acumulată în anii tre- 
cuți cînd Ia întocmirea dării de 
seamă a fost antrenat un larg 
colectiv de utemiști, au fost 
consultați muncitori cu expe
riență. comitetul sindical și 
conducerile celorlalte organiza
ții obștești, tineri fruntași în 
producție, conducerea între
prinderii sau instituției respec
tive. Adunările și conferințele 
U.T.M. pentru darea de seamă 
și alegeri sînt chemate să sta
bilească măsuri concrete, mobi
lizatoare pentru activitatea de 
viitor a organizațiilor U.T.M. In 
organizațiile U.T.M. există de a- 
semenea o bună experiență 
în întocmirea din vreme a pro
iectelor de măsuri pe baza con
sultării conducerii întreprinderii 
sau instituției respective, a 
comitetelor executive ale sfa
turilor populare sau altor insti
tuții de stat, a muncitorilor mai

în vîrstă, a tinerilor, asupra 
principalelor sarcini ce stau în 
fața întreprinderii, gospodăriei 
colective, la a căror îndeplini
re este chemat să-și aducă o 
importanță contribuție tinere
tul.

Pe baza sugestiilor cuprinse 
în darea de seamă, a măsurilor 
preconizate în proiectele de 
hotărîri, utemiștil vor putea să 
discute, să-și spună părerea, 
să facă noi propuneri.

Adunările de dări de seamă 
și alegeri trebuie pregătite 
cu maximum de atenție și răs
pundere. Fiecare tînăr să con
sidere o datorie a sa întîmpi- 
narea alegerilor cu noi suc
cese în muncă și învăță
tură. Desfășurarea în cele 
mai bune condiții a adunării de 
alegeri — de la prezența la ora 
stabilită a tuturor tinerilor, 
pînă la participarea numeroasă 
la discuțiile asupra dării de 
seamă și a proiectului de mă
suri, participare care se cere să 
fie caracterizată de preocupa
rea fiecărui tînăr de a aduce 
sugestii, propuneri concrete 
menite să ducă la îmbunătăți
rea activității viitoare a orga
nizației U.T.M. — operativita
tea acestora, vor trebui să fie 
urmărite cu consecvență în 
scopul de a asigura fiecăreia 
eficacitate, eficiență.

Statutul U.T.M. dă dreptul 
fiecărui utemist de a alege și a 
fi ales în organele conducătoa
re U.T.M. De competența, de 
calitatea și experiența celor a- 
leși depinde în mare măsură 
bunul mers al activității orga
nizației U.T.M. De aceea, ute- 
miștii sînt chemați să aleagă în

organele conducătoare U.T.M. 
Pe cei mai buni dintre ei, mem
bri și candidați de partid, evi- 
dențiați în producție și în mun
ca obștească, tovarăși cu expe
riență în munca de organizație.

Conducerea și îndrumarea de 
către partid este chezășia tutu
ror succeselor dobîndite de or
ganizația U.T.M. In perioada de 
pregătire și desfășurare a adu
nărilor de dări de seamă și a- 
legeri este o datorie a birouri
lor și comitetelor U.T.M. de a 
informa conducerile organizații
lor de partid cu problemele ce 
se pun în pregătirea alegerilor 
de a cere sprijinul pentru buna 
lor rezolvare. în așa fel, încît 
adunările ce vor avea loc să 
constituie, prin măsurile ce se 
vor stabili, un îndrumar prețios 
în întreaga activitate a orga
nizațiilor U.T.M.

Comitetele regionale, raiona
le și orășenești ale U.T.M., 
după terminarea adunărilor ge
nerale pentru dări de seamă și 
alegeri în organizațiile de bază, 
au datoria de a se ocupa îndea
proape și cu grijă de instruirea 
organelor nou alese. Este nece
sar ca activiștii comitetelor 
raionale și orășenești să spriji
ne birourile și comitetele 
U.T.M. nou alese să-și organi
zeze bine munca încă din pri
mele zile de activitate.

Pregătite și desfășurate în 
cele mai bune condițiuni, adu
nările și conferințele de dare 
de seamă și alegeri vor duce la 
o creștere a activității organi
zațiilor U.T.M., la obținerea 
unor sucese și mai mari în mo
bilizarea tineretului la înfăp
tuirea sarcinilor trasate de 
partid.

ȘTIINȚIFICE
nul acesta oaspeți ai țării noa
stre.

In aceste călătorii de studii 
și documentare, el au vizitat 
facultăți, îndeosebi tehnice, la
boratoare, cămine de studenți, 
mari întreprinderi industriale, 
importante instituții social-cul- 
turale și științifice, localități 
turistice și balneo-climaterice. 
S-au întilnit, de asemenea, cu 
oameni de știință romîni cu 
care au avut interesante schim
buri de experiență în dome
niile : tehnologia țițeiului șl 
gazului metan, mineralogie, me
canică aplicată, construcții, chi
mie anorganică, medicină, auto
matică, lingvistică etc.

Totodată, cadre didactice din 
învățămîntul superior al țării 
noastre s-au specializat în străi
nătate, cu prilejul unor schim
buri similare în diferite ramuri 
de activitate ■■ construcții de 
mașini, microscopie electronică, 
hidraulică, geotehnică, radioco- 
municații, genetică și ameliora
rea plantelor, hidrologie, bio
chimie. arheologie, arte plasti
ce, teatru și altele.

(Agerpres)
------9-------

Curs de foto 
și cineamatori
TIMIȘOARA (de la cores

pondentul nostru).
_ La clubul C.F.R. „16 Februa

rie 1933” din Timișoara, s-a 
deschis un curs de foto și cine
amatori. 350 de tineri mun
citori, elevi și studenți, înscriși 
la acest curs, vor audia în pri
ma parte cîteva lecții privind 
tehnica fotografiei, vor căpăta 
noțiuni generale de regie, după 
care împărțiți pe secții (de foto 
și cine,) vor continua pregăti
rea. Pe lingă expunerile teore
tice cunsanții vor face lucrări 
practice în laboratorul clubu
lui, vor merge pe teren pentru 
a fotografia sau filma.

După deschiderea festivă a 
cursului a rulat filmul docu
mentar „De la platou ia 
ecran”.



care ne-a
• Marți a părăsit 

delegația de ziariști 
care timp de zece zile a vizi
tat tara noastră.

Din delegație au făcut parte 
Franz Bauer de la „Viener 
Zeitung', Nitsche Roland de 
la „Neues Osterreich“, Novak 
Josef de la „Neue Tageszei- 
tung” și Freidrich Dunner de 
la „ Volks timme".

Oaspeții austrieci au vizitat 
întreprinderi industrialle, uni
tăți agricole socialiste, institu-

Capitala 
austrieci,

de ziariști austrieci■

vizitat țara
tii centrale de stat, au avut 
întrevederi cu conducători din 
întreprinderile economice și 
instituțiile centrale, cu zia
riști din Capitală și diferite 
orașe ale țării.

La plecare oaspeții au fost I 
conduși de reprezentanți ai | 
Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Uniunii Ziariștilor 
din R. P. Romînă, precum și 
de reprezentanți ai Ambasadei 
Austriei la București.

(Agerpres)

Feroneria pentru mobilă

(Urmare din pag. I)

crat ar fi un foraibăr, un cro- 
mon, dacă la «curt timp după 
montare Ia ferestre «e oxidează, 
ele își pierd aspectul estetic ini
țial. Conducerea fabricii n-a do
vedit suficientă preocupare pen
tru finisarea acestor produse. 
Posibilități în fabrică sînt. Secția 
acoperiri cu metale protectoare 
are capacitate. Totul e să stabi
lească «iifitemul de acoperire și ia 
ia măsuri în acest scop.

în aceasta fabrică lucrează ală
turi de muncitorii yîratnici și 
peste 200 de tineri. Calitatea 
unui produs este determinată în 
cele din urmă de munca fiecărui 
om. Organizația U.T.M. a ținut 
leama de ace>st fapt. Ea s-a în
grijit ca majoritatea tinerilor să 
fie antrenați în întrecerea socia
lii tă — unde, de fapt, «e deea- 
virșește lupta pentru calitate. 
Mulți tineri ca Ana Freiai, Elena 
Budiș, Petre Mogoș, Iuliana Meș
ter au reușit să-și îndeplinească 
angajamentele luate, să dea pro
duse dc cea mai bună calitate. 
Cîți tineri se pot mîndri cu ase
menea rezultate? Desigur, în pri
mul rând, toți cei care iînt evi- 
dențiați în întrecerea socialistă. 
Dar ei sînt destuii de puțini — 
în medie, 30—40 pe lună. Asta 
nu înseamnă că ceilalți nu mun
cesc. Unii n-au încă experiența 
necesară ; 100 de tineri s-au cali
ficat anul acesta la locul de 
muncă. Aceștia, pentru a-și în
deplini sarcinile de plan, angaja
mentele luate în întrecere, au 
desigur nevoie de ajutor. Expe
riența celor m,ai buni, ajutorul 
acestora ar reprezenta un ade
vărat tezaur pentru ei. Numai ca 
în acest an organizația U.T.M., 
împreuna cu comitetul sindicatu
lui, n-au întreprins nici o ac
țiune de acest feb Or, transmi
terea experienței înaintate re
prezintă una din verigile princi
pale în obținerea unor prtoduse 
de calitate. Ea nu se face însă 
de la sine. Organizația
are datoria sa manifeste în 
sens maj multă inițiativă și 
cupare.

k

1
X-

U.T.M. 
acest 
prro-

★

La Fabrica „FcronajuJ" 
Oradea se execută — pe 
alte produse — și feroneria pen
tru uși. Colectivul de aici s-a 
convins din proprie experiență 
că îmbunătățirile constructive 
constituie principala cale de rea
lizare a unor produse 
tate luperioară. Iată de 
acest an a acționat pe 
cale. Broaștei îngropate 
ranță i s-au adus mai multe îm
bunătățiri. Una din piesele priu- 
cipale, nuca, se confecționa pînă 
nu de mult din aliajul „zamac”. 
Acum se execută din tablă lami
nată — presată și ambutizată. In 
acest fel, ea are o rezistența mai 
mare și nu «e mai sparge, ca mai 
înainte, în timpul montajului. 
Arcul cilindric care sc dezlipea 
do multe ori a fost înlocuit cu 
un arc elicoidal. Beneficiarii au 
reclamat în multe rînduri 
broaștele nu dau rezultatele cele 
mai bune întrucât se gripează 
frecvent. înlocuirea materialelor 
din care se confecționau nuca și 
foaia cu materiale cu aderență 
mai mare, la gresarea și trecerea 
de la ungerea cu ulei la urtgenea

din 
lingă

<le cali
ce <ji în 
această 

cu »igu-

că

Cu unioare au dui la eliminarea 
blocării în timpul funcționării.

In practica colectivului fabricii 
■-> încetățenit o metoda deosebit 
de valoroasă. Lunar aici are loc 
„judecata produselor”. Despre ce 
este vorba? Pe baza reclamații- 
lor, a defectelor constatate la 
fiecare reper, șeful serviciului 
C.T.C. supune judecății colecti
vului produsul respectiv. Au loc 
adevărate dezbateri. Sînt desco
perite cauzele defectelor, se iau 
măsuri, Be stabilesc termene dc 
aplicare a lor. Cele mai multe 
din îmbunătățirile care «-au adus 
în acest an au fo^t rezultatul a- 
coatei „judecăți”. în ultimele 
trei luni nu au mai avut loc însă 
asemenea dezbateri. Și aceasta, 
datorită faptului că organi
zația U.T.M., în colaborare cu 
comitetul sindicatului, n-au mai 
urmărit cum se desfășoară a- 
ccastă acțiune. Iar consecințele se 
văd. Recent, fabrica a primit 
cîteva reclamații din partea be
neficiarilor privind calitatea unor 
lacăte și a unor chei și broaște.

Calitatea broașteJor depinde în 
mare măsură de precizia cu care 
se execută nituirea la montaj. 
Această problemă n-a fost încă 
rezolvată. Nituirea plăcuței fron
tale se face manual cee^ ce nu 
asigura o poziție reciprocă per
fectă cu cutia. Serviciul tehnic 
are în lucru un dispozitiv de ni- 
tuire. Se apreciază că acest dis
pozitiv va da rezultate bune, afii- 
gurînd o nituire perfectă și si
metrică. Beneficiarii au lesizat ea 
la unele brtoaște cheile au un 
joc nepermiiB de mare și din a- 
ceaată cauză ele nu mai prind 
verturile pentru a asigura o des
chidere și o închidere corespun
zătoare. E normal să te mai în
tâmple așa. La montaj cheile sînt 
ajustate „după ochi". Confecționa
rea mai urgentă a dispozitivului 
de rectificat chei, pe care de fapt 
serviciul tehnic îl are mai de 
mult trecut în plan, ar duce și la 
soluționarea acestei probleme.

Și da Oradea, ca și la Arad, este 
necesar să se dea o mai mare a- 
tenție lucrărilor de finisaj. Mî- 
nerele broaștelor se confecționea
ză din aluminiu. Șlefuirea acestui 
metal nu ae poate faice oricum. 
Sînt necesare pietre de polizor cu 
granulație fină, praf abraziv și 
discuri de șlefuire. Aceste mate
riale Je produce întreprinderea 
„Carbochim” din Cluj. Nu 
odată muncitorii de Ia „Fcro- 
najul” tfînt puși în fața unor 
astfel de situații: într-o lună li 
se livrează materiale de bună ca
litate și în cinci de calitate ne- 
corespunzăioare. întreprinderea 
„Carbochim” are datoria să ia 
măsuri pentru reglementarea a- 
cesteî situații astfel îneît — așa 
cum e firesc — produsele livrate 
de ea să nu mai facă greutăți al
tor colective.

★

R. P. Romine

I
I
I
I
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întrevederea Corneliu Mănescu-
Dean Rusk

Cerințele 
studenților

argentinieni ale R. P. Romine
22 (Trimisul 

C. Alexan-
WASHINGTON 

special Agerpres, 
droaie transmite :)

Corneliu Mănescu, ministrul 
atacerilor externe a! R.P. Romi
ne, a avut la 21 octombrie, la 
Departamentul de Stat al S.U.A., 
o Întrevedere cu secretarul De
partamentului de Stat al State
lor Unite, Dean Rusk.

La Întrevedere au mai parti
cipat Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și Petre Bălăceanu, trimis extra
ordinar și ministru plenipoten
țiar al R.P. Romine la Washing
ton, precum și Richard Davis, 
secretar de Stat adjunct, și 
Harold Vedeler, director al Di
recției de Relații cu țările Eu
ropei răsăritene din Departa
mentul de Stat.

Cu acest prilej au fost discu
tate o serie de probleme inter
naționale, precum și probleme 
interesînd relațiile dintre cele 
două țări. Întrevederea s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordia
lă.

Întrebat de trimisul special al 
Agerpres care este părerea sa 
despre Întrevederea care a avut 
Ioc, Dean Rusk a răspuns :

„Am avut cu dl. Mănescu o 
discuție foarte utilă înir-o serie 
de probleme internaționale șl 
ale relațiilor dintre Romînia 
și Statele Unite. După cum 
v-am declarat anterior, consider 
încurajatoare perspectivele a- 
cestor relații".

In același timp, Corneliu Mă- 
nescu a acordat un scurt inter
viu corespondenților agențiilor 
de presă U.P.I., A.P., A.F-P. și 
Reuter In legătură cu această 
Întrevedere, In care a arătat că 
a avut cu Dean Rusk o convor
bire interesantă și deschisă asu
pra problemelor sus-mențio- 
nate.

Răspunzlnd la o Întrebare in 
legătură cu dezvoltarea relații
lor economice și comerciale, 
Corneliu Mănescu a spus : 
„Considerăm că relațiile comer
ciale sînt o pîrghie importantă 
în destinderea încordării inter
naționale. Cu cit comerțul va 
fi mai liber, cu cit mai repede 
se vor înlătura obstrucțiile din 
calea sa, cu atît vor exista pre
mise mai bune pentru Îmbună
tățirea relațiilor internaționale, 
respectiv intre Statele Unite și 
R. P. Romînă".

Zn rezoluția adoptată la 
recentul congres națio
nal al studenților argen

tinieni se cere, printre altele, 
anularea contractelor încheiate 
cu companiile străine, -naționa
lizarea unor rarmuri industriale 
și promovarea unei politici ex
terne independente.

Aceste deziderate se bazează 
pe unele puncte din programul- 
enunțat de -noul președinte al 
Argentinei, A. Illia.

SOFIA 22. — Coresponden
tul Agerpres transmite :

Marți după-amiază, în sala 
Casei centrale a armatei popu
lare din Sofia a avut loc o 
adunare festivă cu prilejul săr
bătoririi Zilei forțelor armate 
ale R. P. Romîne. In prezidiul 
adunării se aflau : general co
lonel Dobri Djurov, ministrul 
apărării populare, miniștrii 
adjuncți Zdravko Gheorghiev 
și Avgust Kabakciev, șeful sta
tului major Atanas Semer-

Plecarea din
a tovarășului

Vizita președintelui Academiei

WASHINGTON 22 (Trimisul 
special Agerpres, C. Alexan- 
droaie transmite:).

Cu prilejul centenarului Aca
demiei Naționale de Științe a 
Statelor Unite, la Washington 
au fost organizate sesiuni ști
ințifice și manifestări speciale 
la care au luat parte președinți 
de academii sosiți aci din toate 
continentele. Din partea R. P. 
Romîne participă acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Aca
demiei R. P. Romîne.

In 
acad.

ziua de 21 octombrie, 
Ilie Murgulescu a

in S. U. A.

DJAKARTA 22 (Agerpres).— 
Luni dimineața au părăsit Dja
karta. îndreptîndu-se spre țară, 
generalul de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, și soția 
sa, precum și generalii și ofi
țerii superiori romîni care au 
făcut o vizită în Indonezia.

La plecare, pe aerodromul 
Kemajoran, generalul de ar
mată Leontin Sălăjan a fost 
condus de generalul maior Ach- 
mad Jani, ministrul armatei de

BRUXELLES 22. — Trimisul 
special Agerpres, MIRCEA 10- 
NESCU, transmite :

In continuarea călătoriei prin 
Belgia delegația grupului parla
mentar romîn pentru relații de 
prietenie Romînia—Belgia a vizi
tat în cursul zilei de marți orașul

Indonezia

uscat, generalul Umăr, coman
dantul militar al regiunii Dja
karta, generali și ofițeri supe
riori din armata indoneziana, a- 
tașați militari ștrăini și membri 
ai corpului diplomatic. Au fost 
de față Pavel Silard, ambasado
rul R. P. Romîne la Djakarta, și 
membri ai ambasadei. Genera
lul de armată Leontin Sălăjan 
însoțit de generalul maior Ach- 
mad Jani au trecut în revistă 
garda de 
aeroport.

onoare aliniată pe

Gand, important centru indus
trial și cultural. Deputății romîni 
au fost întîiupinați de guverna
torul provinciei FLandra Orien
tală, A. Marien și de primarul 
orașului Gand, E. Glaeya. Delega
ția romînă a făcut o vizită la 
primăria orașului Gând.

In cuvîntarea sa rostită cu a- 
cest prilej, primarul orașului, E. 
Clayes a subliniat ca schimburile 

economice, comerciale și culturale 
dintre R. P. Romînă și Belgia 
pot și trebuie să fie lărgite în 
interesul ambelor părți. El a ară
tat că între Gând și unele orașe 
din R. P. Romînă există o tradi
ție în ce privește relațiile cultu
rale și și-a exprimat dorința de 
a contribui la stabilirea de con
tacte directe între orașul Gând 
și orașe din țara noastră.

Răspunzînd, acad. Ștefan Mil- 
cu, a subliniat că R. P. Romînă 
este gata să dezvolte multilateral 
relațiile cu Belgia.

Seara, deputății romîni s-au 
întors la Bruxelles.

ghiev, ofițeri și ostași al arma
tei populare.

Despre Ziua forțelor armate 
ale R. P. Romîne au vorbit 
viceamiralul Branimir Orma- 
■nov și lt. colonelul Nicolae 
Pleșa, atașat militar al R. P. 
Romîne la Sofia.

★
Cu prilejul apropiatei sărbă

toriri a Zilei forțelor armate 
ale R. P. Române, în diferite 
țări socialiste au avut loc ma
nifestări organizate de atașații 
militari ai țării noastre. La 
Moscova, colonelul Ion Trofin, 
atașat militar al R. P. Romîne, 
a organizat la 21 octombrie o 
întâlnire la care au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Apărării al U.R.S.S. și atașați 
militari ai forțelor maritime 
militare și aeriene militare ai 
unor țări străine.

Loootenent-colonel Dumitru 
Apostol, atașat militar al R. P. 
Romîne în Polonia, a organi
zat la 21 octombrie la Varșo
via o conferință de presă

La Praga colonelul Gheor- 
ghe Constantines,cu, atașatul 
militar al R. P. Romîne, a vor
bit în cadrul unei conferințe 
de presă despre contribuția ar
matei romîne la înfrîngerea 
fascismului.

(Agerpres)
a.

înseninări
Cînd Chombe se...

«>

Am văzut și !■ Arad și la Ora
dea expozițiile de moatre ale 
produselor pentru anul 1964. Pri
vind aceste expoziții îți dai bine 
seama că întreprinderile produ
cătoare de feronerie au toate 
posibilitățile să realizeze produ
sele la un nivel calitativ mult 
superior. Totul este ca cele două 
întreprinderi să se străduiască să 
asigure întregii producții nivelul 
calitativ al produselor etalou.

ciliM^rncBAO
Electra: Patria (bd. Magharu 

12—14). La virata dragostei : 
Republica (bd. Magheru 2). Fes
tival (bd. 6 Martie 14). Aurora 
(str. 11 iunie 75). Cosmos (bd. 
30 Decembrie 89).. Trei plus 
două — cinemascop: Carpațl 
(bd. Magheru 29), Excelsior 
(bd. 1 Mai 322). Feroviar (cal. 
Griviței 80). Flamura (șos. 
Giurgiului 155). București (bd. 
6 Martie 6). Taxiul morții: Ca
pitol (bd. 6 Martie 16). înfră
țirea între popoare (bd. Bucu- 
reștii-Noi).. Tomis (cal. Vacă-

rești 21), Grivița (calea Grivi
ței — podul Basarab). Melodia 
(șos. Ștefan cel Mare — colț cu 
str. Lizeanu), Modern (piața G. 
Coșbuc 1), Vară și fum — ci
nemascop: Victoria (bd. 6 Mar
tie 7), Gllulești (calea Giulești 
56), Miorița (calea Moșilor 127). 
Cain al XVIII-lea: Central (bd. 
6 Martie 2). Cucerirea Everes- 
tulul: Lumina (bd. 6 Martie 12), 
Bucegi (bd. 1 Mai 57). Cel mai 
mare spectacol: Union (str. 13 
Decembrie 5—7). Program spe
cial pentru copii — dimineața 
la cinematograful Doina (str. 
Doamnei 9). Ultimul tren din 
Gun Hill: Doina — după-a
miază (str. Doamnei 9). Pro
gram de filme documentare la 
cinematograful Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie 18). Gangsteri și 
filantropi: Cultural (piața I. 
Pintilie 2). Codin: Dacia (cal.

Griviței 137), Pacea (bd. Liber
tății 70—72). Strict secret — 
cinemascop Buzești (str. Bu
zești 9—11), Floreasca (str. 
I. S. Baich 2). Dintele de aur : 
Crîngași (str. Crîngași 42). 
Cartouche — cinemascop: 
Unirea (bd. 1 Mai 143). For
tăreața pe Rin; Flacăra (cal. 
Dudești 22). Tintin și misterul 
„Linei de aur“: Vitan (oal. Du
dești 97). Pe Donul liniștit — 
seria II; Munca (șos. Mihal 
Bravu 221). Oameni de afaceri: 
Popular (str. Mătăsari 31). Ipo- 
criții: Arta (oal. Călărași 153). 
Povestea pantofiorului de aur: 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Voi 
fi mamă: Viitorul (str. M. Emi- 
nescu 127), Babette pleacă la 
război—cinemascop: Colentina 
(șos. Colentina 84). Drumul Se
rii (str. Drumul Serii 30). Podul 
rupt— cinemascop: Volga (șos. 
Ilie Pintilie 61). Vaporul lui 
Emil—cinemascop: Tineretului 
(cal. Victoriei 48). Luceafărul 
(cal. Rahovei 118). Revista de 
la miezul nopții — cinemascop: 
Progresul (șos. Giurgiului 3). 
Fecioara: Lira (oal. 13 Septem
brie 196). Raidul vărgat: Fe
rentari (cal. Ferentari 86). Fan
tomele din Spessart: Cotroceni 
(șos. Cotroceni 9).

TELEVIZIUNE
MIERCURI 23 OCTOMBRIE

In jurul orei 15,40 Transmi
sie de la Londra : Intîlnirea de 
fotbal dintre echipele Angliei 
și Selecționata lumii.

In jurul orei 18,30 — Trans
misie de Ia Sala Sporturilor 
Floreasca a întîlnirii de volei 
dintre echipele R.P.R. — R, P. 
Polone, din cadrul campionate
lor europene.

xej

zentat președintelui Academiei 
Naționale de Științe a Statelor 
Unite, Fraderick Seitz, salutul 
și medalia de aur a Academiei 
R. P. Romîne acordată cu oca
zia centenarului.

In cadrul festivităților, acad. 
Murgulescu va participa la se
siunile științifice și la celelal
te manifestări organizate cu a- 
cest prilej, va vizita diferite in
stituții științifice și culturale, 
precum și Universitatea din 
statul Pennsylvania, Universi
tatea din Princeton și Universi
tatea din New York.

I 
I 
I
I 
I 
I

Un miliard de oameni 
sînt subnutriți

Directorul general al F.A.O.
B. R. Sen, a propus cu 
la proiectul de convenție 

al O.N.U. asupra drepturilor 
economice, sociale și culturale 
să se adauge un articol care sa 
recunoască dreptul la hrană. 
Sen a amintit că din cel de-al 
3-lea raport al F.A.O. rezultă 
că în prezent 300—500 milioane 
de oameni suferă de foame și 
peste un miliard sînt subnu
triți.

fui proiect ce urmează să tie reali
zat în două etape.

în prima etapă cele două temple 
vor ii demontate bucată cu bucată 
și vor ii transportate în partea de 
sus a falezei ce domină valea Nilu
lui, iar In a doua, templele urmează 
a fi reconstruite. Ui reconstrucția 
lor se va avea în vedere menține
rea aspectului lor decorativ și a 
vechii lor poziții.

Planul de mutare a templelor 
din Abu-Simbe! a și fost acceptat 
de o comis.e de arheologi cu re
nume mondial, iar lucrările, care 
vor costa aproape 36 de milioane 
de dolari, vor începe la 15 noiem
brie.

Recent, In centrul orașului vest- german Frankfurt pe Main a ti
vul loc un marș al tăcerii în memoria victimelor fascismului.

In fotografie : aspect din timpul marșului.
Centenarul unei fabrici 

de piane
Un jurnal inedit al lui 

Jean Cocleau
unoscula fabrică de piane 
„Petrof” din orașul ceho
slovac Hradee Km l-ove își 

lărbătorește anul acesta centena
rul. De la înființarea ei și pînă 
astăzi fabrica „Petrof” a produs 
100 000 piane. Anual, părăsesc 
fabrica 3 000 pianine și 1 000 
piane.

Pentru deosebitele lor calități, 
pianele „Petrof” sînt cunoscute 
și apreciate în întreaga lume.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Icu s.oția, Ph. Graham, director 

al ziarului „Washington Post" 
și ziaristul Drew Pearson cu

I soția. 
Oaspeții

I
I
I
I
I

Deplasarea unor temple 
de pe vremea lui 

Ramses II

Zn holul hotelului Sheperd <lin 
Cairo a fost organizată o 
expoziție în care a fost ex

pus planul deiinitiv privind muta
rea și reconstruirea celor două 
temple de la Abu-Simbel. care da
tează de pe vremea lui Ramses 11.

Cu această ocazie, subsecretarul 
de stat al ministrului culturii si 
iniormațiilor al R.A.U., Abdel 
Alsawy, a declarat că hotărîrea 
privind deplasarea celor două 
temple, pentru a nu fi inundate de 
apele Nilului ce vor crește în ur
ma construirii barajului de Ia 
Assuan, a lost luată în luna 
iunie 1963. Inceplnd de atunci, 
Ministerul Culturii șl al In
iormațiilor al R.A.U., împreună cu 
U.N.E.S.C.O., au luat măsuri In ve
derea ducerii la Îndeplinire a acer

Cunoscutul scriitor 
de artă francez,

și om
Jean 

murit 
săptămîna trecută, a scris în 
anul 1951 un jurnal de zi desti
nat a fi publicat după moartea 
sa. Jurnalul, căruia autorul i-a 
dat titlul de „Trecutul definit", 
pare să fie singura operă ine
dită a lui Codeau.

Cocleau, care a

Uraganul ,,Ginny”

raganul „Ginuy99 s-a abătut 
( la 21 octombrie asupra 

coastei statului american 
Carolina de nord. Au căzut ploi 
torențiale și vin tul a atins vi
teza de 140 kilometri pe ora. 
După cum transmit agențiile oc
cidentale de presă, uraganul a 
rupt ancora distrugătorului de 
escortă american „U.S.S. Fogg” și 
a tîrît nava în largul oceanului. 
Pe bordul navei se află 10 per
soane. Legăturile, cu nava prin 
radio sînt întrerupte. Autoritățile 
americane au anunțat că distru
gătorul, care naviga în derivă, a 
fost reperat de avioane ale mari
nei la 150 mile est de Cape Fear 
(Carolina de nord). S-a anunțat 
că nava va putea fi remorcată 
numai după ce puternica furtună 
care bintuie în această regiune 
se va termina.

In Comitetul Politic 0. N. II.
NEW YORK 22. Trimisul 

special Agerpres C. Alexam- 
droaie transmite :

în ședința din 22 octombrie 
a Comitetului politic al Adu
nării Generale a O.N.U. au 
continuat dezbaterile pe mar
ginea problemei necesității ur
gente a încetării tuturcr expe
riențelor cu armele nucleare 
și termonucleare.

Majoritatea vorbitorilor au 
relevat importanța soluționării 
cît mai grabnice a acestei pro
bleme și posibilitatea înche
ierii unui acord în acest sens.

După reprezentanții Libe
riei, Bulgariei și Nigeriei a 
luat cuvîntul delegatul R. P. 
Romîne, Ion Datcu, care a sub
liniat, printre altele, că pro
blema încetării experiențelor 
nucleare este strîns legată de 
necesitatea eliminării perico
lului unui război atomic. Ion 
Datcu a subliniat că guvernul 
romîn. unul din primii semna
tari ai Tratatului cu privire 
la interzicerea parțială a expe
riențelor ou, arma nucleară, a 
apreciat acest Tratat ca pe o 
expresie a politicii de coexis-

cutență pașnică între state 
orînduiri social-politice dife
rite, ca o dovadă a faptului că 
problemele internaționale se 
pot rezolva pe calea pașnică. 
El și-a exprimat totodată spe
ranța că încheierea acestui a‘ 
cord va crea condiții favora
bile și pentru interzicerea ex
periențelor subterane nucleare.

Delegația romînă, a spus vor
bitorul, consideră că pentru a 
feri omenirea de catastrofa 
unui război pustiitor, pentru a 
asigura securitatea tuturor sta
telor trebuie să fie puse în 
afara legii armele nucleare, să 
fie interzisă producerea și fo
losirea lor și să fie lichidate 
stocurile existente.

în încheiere, delegatul ro
mân a arătat că securitatea 
statelor se realizează prin de
zarmare, prin măsuri care se 
integrează în procesul aces
teia, prin măsuri parțiale tran
zitorii menite să înlesnească 
destinderea în relațiile inter
naționale, să creeze condiții 
favorabile înfăptuirii dezarmă
rii generale și totale.
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WASHINGTON. — Cu oca

zia vizitei la Washington a 
ministrului afacerilor externe 
al R. P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, în seara zilei de 21 oc
tombrie Legația R. P. Romîne 
a oferit o masă Ia care au 
participat E. Warren, președin
tele Curții Supreme a S.U.A.,

i americani la această 
masă, care au vizitat Romînia 
în luna august, au vorbit eu 
multă plăcere despre această 
vizită. Masa s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
Petre Bălăceanu, ministrul 
R. P. Romîne la Washington.

MOSCOVA. — In holul ci
nematografului „Forum’’ din 
Moscova, în fața unui numeros 
public, s-a deschis o expoziție 
de fotografii pe tema „Romînia

I i

pe drumu.1 dezvoltării socialis
te”. La deschiderea expoziției 
a luat cuvi-ntul A. N. Țucano- 
va, vicepreședinta Asociației de 
prietenie scmieto-romînă, care 
a vorbit despre realizările po
porului romîn în construcția 

socialismului.

ROMA. — Mihuea Gheor
ghiu, președintele Consiliului 
Cinematografiei din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
a R.P. Romine, a fost primii 
de ministrul Turismului și 
Spectacolelor al Italiei, Alberto 
Folchi. Au fost discutate pro
bleme în legătură cu colabora
rea romino-italiană in dome
niul cinematografiei.

dalia ziariștilor străini din Roma 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Italiei, Leone, a declarat că peste 
clleva zile, In orice caz nu mai 
tîrziu de 1 noiembrie, guvernul 
condus de el va demisiona (condu
cerea partidului democrat creștin a 
declarat in primăvară că guvernul 
prezidat de Leone este un guvern 
de ,,tranziție", ale cărui împuterni
ciri vor expira In toamna acestui 
an), Leone a relatat că tratativele 
cu privire Ia componenta și progra 
mul noului cabinet au și începui 
în mod practic și vor ii continuate 
olicial după ce președintele repu
blicii va li înștiințat despre demi
sia actualului guvern.

Curții Internaționale de Justiție de 
Ia Haga, ca urmare a expirării 
mandatelor reprezentanților Repu
blicii Panama, Franței, Argentinei, 
Mexicului și Marii Britanii.

La sfirșitul dezbaterilor, care, 
conform procedurii s-au desfășurat 
simultan în Consiliul de Securitate 
și în Adunarea Generala, au fost 
aleși pe o perioadă de 9 ani urmă
torii judecători : Mohammed Zaf- 
rulla Khan (Pakistan). Isaac Forster 
(Senegal). Luis Padilla Nervo 
(Mexic), Gerald Fitzmaurice (Marea 
Britanie) și Andre Gros (Franța).

NEW YORK. — La 22 octom
brie, I. Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, a roetit o cu- 
vîntare în fa(a delegaților la cea 
de-a 18-a aesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

BONN. — Ludwig Erhard, 
noul cancelar al R. F. Germa
ne, a anunțat la 22 octombrie 
că la invitațiile președintelui 
Franței, de Gaulle, și președin
telui S.U.A., Kennedy, va face 
în luna noiembrie o vizită la 
Paris și la Washington.

ROMĂ — Lulnd cuvjntul la un 
prînz oierii In cinstea sa de Aso-

NEW YORK — In dupu-amiaza 
zilei de 21 octombrie, Consiliul 
de Securitate și Adunarea Generală 
a O.N.U. au luat în discuție pro
blema alegerii a 5 judecători ai

ALGER. — Agențiile de pre
să au transmis la 22 octom
brie, că în regiunea de fron
tieră dintre Algeria și Maroc, 
cuprinsă între posturile Hassi 
Beida și Tindjoub, continuă 
ostilitățile. Operațiunile s-au 
desfășurat în deosebi în apro
piere de Taouz, localitate si
tuată în sud-vestul centrului 
Colomb Bechar și la Oussada, 
localitate situată la nord de 
Tindjoub. O puternică ciocni
re militară a avut loc la pos
tul de frontieră Hassi Ta- 
ghoucht.
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tămăduiește
Oficial, Chombe are o boa

lă de ochi pe care și-o 
tratează prin Europa apu

seană. Un ziar de seară pari
zian a publicat o fotografie in 
care politicianul katanghez își 
tămăduia ochii cei suferinzi, 
urmărind defilarea unor gra
țioase manechine la Barcelona. 
S-ar părea că Chombe a uitat 
de Katanga și nu-1 mai intere 
sează nimic altceva decît ochii 
săi și... moda.

Numai că în Katanga situația 
este iarăși încordată. în ulti
mele 48 de ore, după cum 
anunță „FRANCE PRESSE", au 
avut loc tulburări care s-au 
soldat cu morți. Gravitatea si- 
tuației create se poate constata 
din hotărîrea cn între Elisa- 
bethville și Jadotville circula
ția să fie pusă sub pază armată 
a O.N.U.

Autorii tulburărilor sînt foș
ti jandarmi ai lui Chombe 
care și-au găsit refugiul în jun
glă, de unde declanșează a- 
tacuri. Ei au refuzat să se pre
dea, păstrînd armele pentru 
momentul cînd Chombe va so
coti că și-a... lecuit osteniții 
săi ochi și va reintra în scenă.

Pînă atunci băieții lui Chom
be fac exerciții ca nu cumva 
să piardă deprinderile.

O. R.

„Dan Iordăcliescu a fost aplau
dat îndelung și cu emoție. Acest 
cîntăreț a cîștigat nu numai pre
miul întîi la bași și baritoni, ci 
și Marele premiu al Operei olan
deze, fiind decretat de juriu 
drept cel mai mare cîntăreț al 
festivalului”.

„Dau lordăchescu cslo un artist 
remarcabil. Baritonul romîn a 
arătat în primul rînd că are o 
voce extraordinară, iar pe lingă 
acestea este și o personalitate 
artistică foarte puternică. Vocea 
sa de bariton liric <le mare clasă 
a demonstrat o întreagă gamă de 
culori, un maro volum, cu un 
timbru excelent... Romînul Dan 
lordăchescu a dominat întregul 
festival".

în aceste cuvinte „DE TELE-

— Da. Aici au dirijat intr-ade
văr Weber, Wagner, Richard 
Strauss. Ilertogenbosch are și 
astăzi o vie activitate, muzicală, 
susținută de două orchestre sim
fonice, remarcabile personalități 
artistice din toată lumea. Festi
valul a fost unul din cele mai 
dificile întreceri artistice la care 
am participat.

— Prin cc ?
— Prin uriașul program de lu

crări de toate genurile, de la 
oratoriile lui llaendel pînă la 
liedurile unor compozitori con
temporani pe care trebuie să le. 
interpreteze fiecare concurent la 
Premiul Festivalului. Anul acesta 
au fost invitați la acest festival 
78 de concurenți din 36 de țări 
ale lumii.

Turneul european

a! lui Ban lordăchescu
GRAAF", cunoscut; cotidian am- 
sterdamez, ne aducea acum cîteva 
săptămîni mărturia noului succes 
pe. care tînărul cîntăreț romîn îl 
obținea departe de țară, la cel 
de-al X-lea Festival muzical din 
Olanda.

La cîteva minute după sosirea 
în Bucur ești, Dan lordăchescu ne 
împărtășea cîteva din momentele 
lungului itinerariu concertistic 
european întreprins înainte și 
după festivalul olandez.

— Turneul a început încă în 
cursul lunii august la Viena...

— Da, printr uu concert de lie
duri susținut în Palatul Bal fi.

— Nume legat și de prima apa
riție vicneză a lui Mozart...

— Am urcat îutr-adevăr cu 
adincă emoție pe podiumul unde 
în urmă cu mai mult de un sfert 
de mileniu, Mozart în vârstă de 
6 ani, dădea glas în ari patului său 
cî n tec.

— Cc lucrări au fost în pro
gram ?

— O mică „istorie" a creației 
lirice a compozitorilor preclasici, 
clasici romantici și moderni. Ală
turi de piese de Haendel, Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Brahms, Wolf, Du- 
parc, am inserat în program și 
cîteva dintre cele mai cunoscute 
lieduri de George Enescu și Paul 
Constantinescu, care au fost pri
mite cu foarte multă căldură de 
muzicienii prezenți. După o serie 
de imprimări făcute la Radiodi
fuziunea din Viena m-am îndrep
tat spre Olanda unde am fost in
vitat la Festivalul internațional 
de la Hertogenbosch.

— Oraș celebru în istoria 
muzicii...

Rezultatul a- 
cestei întreceri 
îl cunoașterii : 
Dan lordăchescu 
a dobîndit cele 
patru mari pre
mii — Marele 
premiu al Festi- 
din Olanda, Pre-valului Muzical

nilul I al Operei olandeze, Pre
miul I peutru bași și baritoni și 
Premiul special 
tru cel mai bun 
valului.

— In Olanda 
scena Operei ?

— Am fost

al juriului pen- 
cîntăreț al

a[i cintat

invitat tn

festi-

ji pe

urma 
Festivalului de la Hertogenbosch 
să cînt la sfirșitul lunii februarie 
pe scena Operei din Amsterdam, 
în „Bal mascat" și „Traviata*. 
După festival am turnat însă în 
Olanda un film cu „Carmen 
într o distribuție de înaltă clasă, 
la care mai participau H. Rend 
Ier de la Opera din Hamburg și 
Cora Kane may er de la „Metro
politan".

— Vreți să continuați firul iti
nerarului.

— După turneul din Olanda am 
participat la o serie de manifes
tări muzicale în R.D. Germană 
unde am cintat în diverse specta
cole de operă și am dat cîteva 
recitaluri de lieduri. Acum cite va 
zile am cintat, de asemenea, in 
Berlinul occidental, în spectacole 
și concerte dirijate printre alții 
și de Ernst Mărzendorfer, prim 
dirijor al operei vieneze.

—• Turneul european se pare 
că continuă...

— Nu m-am întors în Bucu
rești decît pentru 24 de ore. 
Dimineața plec în Uniunea Sovie
tică intr-un lung turneu de con 
certe de lieduri și spectacole de 
operă („Bal mascat", „Traviatfi", 
„Nunta lui Figaro") la Moscova, 
Leningrad, Riga. Tbilisi, Kiev, 
Odesa. Yalta, Tulin, Minsk.

IOSIF SAVA


