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Azi mai bine ca ieri

• Drumul spre „ini
ma" cărții.

Au terminat secerișul griului

(Agerpres)

efectuată în ultl-
5 zile pe mai 
de 3.000 hee-

întovără- 
din comu- 

regiunea

BUȘCĂ DUMITRU
țăran întovărășit

în bune con- 
fără pierderi 
din acest an. 

strînsul șl 
trans-

eu strin» recolta de 
grîu în proporție de 
peste 80 la sută.

Colectiviștii lucrea
ză intens acum la 
transportul recoltei și 
la ireieriș. Cei din 
comunele Sălacea, 
Albiș, Buduslău, Nă- 
dab și altele au treie
rat mai mult de jumă
tate din recolta de

situează tine- 
întovărășlrile : 
lui Lenin“-Po- 
„Viața nouă"

orz, precum și însem
nate cantități din 
cea de grîu.

Totodată colecti
viștii execută arături
le adînci de vară, lu
crare 
mele 
mult 
tare.

Pro|ețarl din toate țările, uniți-vă!
L nu1 ’■

Cele trei 
șlrl agricole 
na Podari, 
Oltenia, au început se-

bună
Planul de măsuri tehnico- 

organizatorice alcătuit de co
lectivul Uzinelor „Electropu- 
tere“ din Craiova prevede 
numeroase măsuri menite a 
contribui la ridicarea nivelu
lui calitativ al produselor. La 
elaborarea acestui plan au 
contribuit și tinerii muncitori, 
tehnicieni și ingineri, mobili
zați de organizația

Acum organiza
ția U.T.M. îi mo
bilizează pe tineri 
la realizarea mă
surilor cuprinse 
în acest plan.

Să ne oprim la 
cîteva dintre ele.

Comitetul UTM, 
analizînd posibili
tățile pe care or
ganizația le are 
de a contribui la 
îndeplinirea aces
tor obiective, a a- 
juns 
că 
rînd 
să-și

U.T.M.

la concluzia
— în primul

— trebuie 
îndrepte a- 

tenția spre continua 
a calificării tinerilor.

— Acum, mai mult ca îna
inte, ne spunea tovarășul Ion 
Cîrstea, secretarul organiza
ției U.T.M. de la Fabrica de 
aparataj, problema însușirii 
meseriei se pune cu și mai 
multă tărie. Principala aten
ție ne-am îndreptat-o, deci, 
spre cursul de ridicare a cali
ficării 
tinerii 
zat și, 
țiilor 
mai bine noile cunoștințe. Or
ganizația U.T.M. a sprijinit 
conducerea fabricii, comitetul 
sindicatului să înființeze 12 
asemenea cursuri, diferențiate 
pe specialități și pe grade de 
pregătire a tinerilor. S-au or
ganizat cursuri pentru lăcă
tuși, strungari, frezori, bobi
natori, cursuri frecventate de 
aproape 300 de tineri. Tema
tica lecțiilor a fost întocmită 
ținând 
le pe

(II Iii SC 
comitetul

zațici B. T. IT 
de la Uzinele 
„Elcetroputerc”- 

traiova dc mobili
zarea tineretului 
la îndeplinirea 

planului dc mâsuri 
tchnico- 

organizatorice

ducția. de sarcinile viitoare 
care reclamă și o pregătire 
superioară a tinerilor mun
citori.

Biroul U.T.M. a organizat 
cu tinerii o vizită la stația de 
110 kW instalată în apropie
rea uzinei, pentru a constata 
„pe viu“ cum se comportă în 
exploatare produsele pe care 
le lucrează. Ei au văzut astfel 

că întrerupătorii 
cu ulei de 110 kW 
se comportă bine 
dar că la separa
toare sânt încă 
neajunsuri : reglaj 
nesatisfăcător, ar
mări slabe. Bine
înțeles că după 
vizită au fost dis
cutate toate 
te lucruri și 
luat măsuri.

Firesc, 
pentru
permanentă a ni
velului calificării 
profesionale a ti
nerilor se con- 
rezultatele otți- 

tineri în produc-

ocupă 
organi-

aces- 
s-au

grija 
ridicarea

ridicare în 
de

Foto: O. ARCADIE

Pentru sporirea 
producției de lapte

regiunea 
puternic

profesionale. La curs, 
învață în mod organi- 
cu ajutorul demonstrai 
practice, își însușesc

seama de probleme- 
care le ridică pro-

Prin valorificarea 
superioară 

a masei lemnoase

stată 
nute 
ție, în contribuția adusă la în
deplinirea prevederilor din 
planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. De pildă, tinerii 
au contribuit la introducerea 
în producție a unor dispoziti
ve care au dus la îmbunătă
țirea calității lucrărilor de 
montaj a întrerupătorului cu 
ulei de 10—15 kW și la 
creșterea productivității mun
cii ; de asemenea au ajutat la 
modificarea contactelor la 
seria de separatoare de medie 
tensiune 6000—35.000 volți, 
prin care se asigură un mon
taj calitativ superior, reali- 
zîndu-se totodată însemnate 
economii.

Organizația U.T.M. a spriji
nit tineretul în ceea ce pri
vește mai buna organizare a 
muncii. în consfătuirile 
celor 8 brigăzi de pro
ducție ale tineretului, ca și în 
adunările generale de organi
zație, s-a discutat despre a- 
plicarea inițiativei tinerilor 
de la Uzinele „Tudor Vladi- 
mirescp" din Capitală, despre 
necesitatea de a se întreține 
utilajul în condițiile cele mai 
bune. Și nu întâmplător s-a 
procedat astfel. O bună orga

nizare a muncii îți dă posibi
litatea să folosești din plin 
' timpul de lucru, să utilizezi 
rațional mașina, deci intr-un 
cuvînt să îndeplinești ritmic 
planul și să realizezi produse 
de bună calitate. Brigăzile lu
crează pe bază de program 
lunar, țin consfătuiri cu regu
laritate, se sfătuiesc asupra

G.A.C. Ciocîrlia. 
Dobrogea, are un _ 
sector zootehnic. Din totalul 
de peste 1.000 capete de bo
vine, numai vaci cu lapte sînt 
300. Planul este ca de la fie
care vacă furajată să se ob
țină cîte 2.800 de litri de lap
te. Tinerii mulgători și îngri
jitori s-au angajat să-l depă
șească cu 100 de litri pe cap 
de vacă furajată. Pe primele 
cinci luni ale anului, ei au 
obținut cîte 1.120 litri de lapte 
de la fiecare vacă. Făcînd o 
socoteală reiese că ei își vor 
îndeplini și depăși chiar an
gajamentul luat. La îndepli
nirea 
buie 
lalte 
nerii 
ceste 
diferite plante furajere, 
de exemplu, pînă acum cele 9 
brigăzi complexe existente au 
pus la siloz 760 de tone de lu- 
cernă și au transportat la sto
guri alte 100 de tone de fîn 
de lucernă. în fruntea acestei 
acțiuni se situează tinerii din 
brigăzile complexe de tineret 
nr. 1 și nr. 3.

angajamentului contri- 
însă și tinerii din cele- 
sectoare, îndeosebi ti- 
mecanizatori care în a- 
zile însilozează de zor

Așa

ILIE GRIGORUȘCUȚA, 
brigadier

cînteia
Nnereiului

Muncitor

Aurul holdelor—în hambare!
Numai 

în trei zile

cerlșul deîndată ce pă- 
loasele au Intrat în faza 
de coacere în pîrgă. 
Numai în trei zile s-a 
recoltat orzul de pe 
suprafața a cinci hec
tare și grîul de pe 95 
ha. Paralel cu această 
lucrare miriștea a fost 
arată adînc și însămîn- 
țată cu porumb furajer.

Tineretul din aceste 
întovărășiri agricole, 
mobilizat de organiza
țiile U.T.M., a adus o 
contribuție însemnată la 
strîngerea 
dițiunl și 
a recoltei 
Secerișul,
clăitul snopilor, 
portul lor la arie au 
fost lucrări de la care 
n-a lipsit nici un tînăr. 
Fruntași în această ac
țiune se 
rll din 
„Drumul 
dări și
din Livezi.

în 200 de gospodă
rii colective șl înto
vărășiri agricole din 
raioanele Marghita, 
Salonta, Oradea, Criș 
și Ineu — regiunea 
Crișana — s-a termi
nat secerișul griului, 
în aceste raioane, 
mari producătoare de 
cereale din regiune, 
gospodăriile colective

Iasă seara. Rînd pe 
rînd, la sediul gospodă
riei agricole colective 

„9 Mai" din comuna Draga- 
lina, regiunea București, se 
adună membrii biroului orga
nizației de partid, ai consiliu
lui de conducere, ai comite
tului U.T.M. pe gospodărie, 
brigadierii.

— La brigada a doua, azi 
s-au recoltat 30 hectare de 
grîu — spune brigadierul Ma
rin Badea.

- La brigada a patra 
hectare - comunică 
Barbu.

- La brigada a treia
hectare, recoltate manual - 
completează Anghei Drăgan...

Președintele notează comu
nicările brigadierilor, face so
coteli. Rezultatul îl comunică 
apoi tuturor. Și obișnuita con
sfătuire operativă a început. 
Seară de seară, ea dă posibi
litatea conducerii gospodăriei 
colective să aibă o imagine 
clară asupra muncii desfășu
rate, să-și dea seama dacă 
forțele au fost bine organi
zate și ce trebuie făcut pen
tru bunul mers al muncii în 
ziua următoare. Fiecare bri
gadier, fiecare membru al con
siliului apreciază, face obser
vații, aduce sugestii. Din dis
cuții nu lipsesc referirile la 
contribuția tineretului în lupta 
pentru strîngerea noii recolte. 
Este firesc. în momentul cînd 
biroul organizației de partid 
și consiliul de conducere au 
alcătuit planul campaniei de 
recoltare și treieriș, s-a pus 
multă bază pe aportul tinere
tului în această perioadă. Pen
tru a asigura o contribuție cît 
mai activă a tuturor tinerilor 
la strîngerea la timp a recol
tei, comitetul U.T.M. pe gos
podărie a îndrumat birourile 
organizațiilor de bază U.T.M.

din cele cinci brigăzi să expli
ce tinerilor necesitatea parti
cipării tuturor la muncă în 
fiecare zi, acum, în campanie 
și să stabilească sarcini pre
cise pentru fiecare în parte. 
Totodată, au fost organizate 
echipe sezoniere de tineret 
din care fac parte aproape o 
sută de tineri, echipe care să 
contribuie la urgentarea 
mai importante lucrări 
campanie.

Din experiența anului 
cut organizația de bază U.T.M. 
și-a dat seama că această for
mă de organizare în producție 
a tineretului în timpul mun
cilor de vîrf din campaniile 
agricole este deosebit de uti
lă. Sînt lucrări care trebuie 
efectuate urgent, care cer for
ță de muncă, rapiditate : de
servirea combinelor, secera
tul manual al grînelor cul
cate de vînt, strînsul si clăi
tul snopilor etc. Echipele se
zoniere de tineret au rolul de 
a interveni operativ acolo 
unde, la un moment dat, este 
nevoie de mai multe forțe.

Organizația de bază U.T.M. 
din G.A.C. „9 Mai“-Dragalina 
a creat asemenea echipe toc
mai pentru a spori contribuția 
tineretului la urgentarea 
crărilor din campania de 
ceriș.

In ziua de 3 iulie, cînd 
început recoltatul, cei peste 
300 de tineri colectiviști, știau 
precis ce vor avea de făcut: 
pe combine, la transportul 
cilor, la secerat manual, 
strînsul snopilor în clăi, 
strînsul paielor, pentru ca 
urmă să se poată ara și 
sămânța culturile furajere, la 
recoltatul mazării etc. Orga
nizațiile de bază U.T.M. din 
brigăzi au lămurit tinerilor 
importanța folosirii fiecărei 
zile, a fiecărui ceas bun de 
lucru pentru ca și prin con
tribuția lor recoltarea să se 
termine nu în opt zile, așa 
cum era planificat, ci în șap-

(Continuare în vag. a 3-a)

— VIITORI AQRONOMI 
DESPRE PROFESIUNEA LOR

Mluncitoril din economia 
forestieră, care au îndeplinit 
înainte de termen planul pro
ducției globale pe primul se
mestru al anului, au încheiat 
această perioadă cu o produc
ție suplimentară în valoare 
de 175 milioane lei. Acordînd 
atenție sporită valorificării 
superioare a masei lemnoase, 
ei au dat peste planul semes
trial 68.000 m.c. cherestea, 
63.000 m.p. parchete, 80 tone 
plăci aglomerate 'din lemn și 
mobilă în valoare de 41 mi
lioane de lei.

Muncitorii din întreprinde
rile de industrializare și 
produse finite din lemn 
obținut în primele 6 luni 
acestui an rezultate și în 
bunătățirea calității chereste
lei, placajelor, plăcilor aglo
merate, mobilei și a altor pro
duse. Gama sortimentelor a 
fost îmbogățită prin introdu
cerea în fabricație a unor 
noi tipuri de mobilă.

LIDIA POPESCU

Raportul tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej asupra 
mersului îndeplinirii Directi
velor Congresului al III-lea al 
partidului privind construirea 
socialismului la sate și dez
voltarea agriculturii, înfățișînd 
mărețul tablou al realităților 
de mîine a căror înfăptuire 
este cauza întregului nostru 
popor, acordă o atenție deo
sebită pregătirii de cadre 
pentru toate domeniile agri
culturii. „Una din condițiile 
de bază ale dezvoltării agri
culturii socialiste — spune to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — este asigurarea ei cu 
cadre bine pregătite din punct 
de vedere teoretic și practic, 
capabile să aplice în pro
ducție cuceririle științei și 
experiența înaintată, să orga
nizeze și să conducă cu pri
cepere marile gospodării so
cialiste". Agronomia și medi
cina veterinară, științe care 
ar fi trebuit, prin firea lucru
rilor, să fie ca la ele acasă 
în țara noastră, nu și-au cu
cerit drepturile legitime decît

în anii democrației populare, 
odată cu avîntul general al 
construcției socialiste. Puse 
față în față, cifrele citate în 
raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, referitoare la 
numărul de specialiști cu stu
dii superioare, înainte de Eli
berare și astăzi, concretizea
ză 
In

distanța dintre două lumi. 
1338 existau în țara noa-

stră numai 1.897 agronomi și 
medici veterinari, în timp ce 
astăzi numărul lor se ridică 
la 16.400, cifră care este încă 
neîndestulătoare pentru mari
le sarcini ale prezentului și 
viitorului. „Dezvoltarea agri
culturii în anii viitori —se a- 
rată în Raport — cere să se 
asigure pregătirea unui nu
măr tot mai mare de cadre 
cu studii superioare și medii,

Mihu Dragomir
crească continuu nivelul 
cunoștințe al lucrătorilor 

al țăranilor
să 
do
din agricultură,
colectiviști. Va trebui să pre- 
qătim 12.000—13.000 
studii superioare,
agronomi, ingineri 
cieni și medici

cadre cu 
ingineri 

zootehni- 
veterinarl.

35.000—40.000 cadre cu studii 
medii și peste 60.000 tracto- 
riști-mecanizatoii".

în realizarea acestor sar
cini un rol de cinste îi revine 
Institutului agronomic „N. Băl- 
cescu" din București.

într-una din zile am avut o 
discuție cu cîțiva studenți ai 
institutului, viitori ingineri. 
„N-am avut niciodată o bucu
rie mai mare decît atunci

cînd ml-am citit numele pe 
lista celor admiși la Institutul 
agronomia — spune stu
denta Violeta Petrovici. Știam 
că în felul acesta voi putea 
contribui efectiv la construi
rea socialismului, în mij
locul alor mei". Petrovici Vio
leta este numai de trei 
la Institut, dar, încercînd 
povestească evenimentele

ani 
să 
a-

cestui 
afli o 
fapte, 
moția 
lunile 
Roseți-Călărași, excursii or
ganizate de diferite catedre, 
munca patriotică, toate aceste 
domenii aparent disparate for
mează un întreg, iar labora
toarele institutului, despre 
care toți studenții vorbesc cu

răstimp atît de scurt, 
uluitoare bogăție de 
Cursurile 
și bucuria examenelor, 
de practică la G.A.S. 
. ........... excursii

teoretice, e-

o justificată rșîndrle, se ames
tecă, în discuții, cu forma di
dactică și cu activitatea cul
turală. Nu este oare semnifi
cativ faptul că formația ar
tistică a Institutului agronomic 
— unde se pregătesc cadre 
de conducere ale unităților 
agricole — a obținut locul I la 
concursul formațiilor artistice 
studențești î Cel de-al doilea 
concurs va. avea loc abia 
peste un an, dar pregătirile 
au Început de pe acum, așa 
cum țăranul muncitor pregă
tește, de cu toamnă, recolta 
anului viitor. Vor exista șl 
pauze în această pregătire, 
prilejuite însă de excursia pe 
care catedra de agro-chimie 
urmează s-o întreprindă prin 
țară, la fabricile de îngră
șăminte chimice, — și, bine
înțeles, de binemeritata va
canță. Mai are oare ceva co
mun viața acestor studenți cu 
viața celor ce munceau pe 
ogoare acum numai două de
cenii în urmă ? Condițiile

(Continuare în pag. a 3-a)
(Continuare în pag. a 3-a)
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M' twi

(Agerpres)

Programul serii
în fiecare joi petroliștii de 

la schela Berea, raionul Bu
zău, s-au obișnuit să vadă fe
restrele clubului lor lumi
nate pînă seara târziu. Și nu 
e de mirare, fiindcă joia e 
ziua în care clubul îi prime
ște cu ușile larg deschise pe 
tinerii dornici să petreacă o 
seară instructivă și plăcută.

Tinerii vin în grupuri sau 
se întâlnesc 
mîinile, își 
niile vechi, 
noi. „Cum
seară ?" — e întrebarea căreia 
colectivul de conducere al 
clubului, în colaborare cu co
mitetul U.T.M. pe schelă, se 
străduiește să-i dea răspunsul 
care să-i mulțumească pe toți. 
Astă seară, de pildă, laboran
tul Dumitru Vlăduță va vorbi

aici, își string 
întăresc priete- 
leagă prietenii 

vom petrece astă

despre „Concepția lui Emine- 
scu despre viață". Dacă nu te 
grăbești e greu să mai gă
sești un scaun liber. Tovară
șul Vlăduță s-a pregătit bine; 
ascultîndu-l, afli multe lu
cruri despre poetul care-ți 
place atît de mult. Dar uite 
că, la discuții, 
Ungureanu și 
tot mai au de 
completări.

Și programul
cu atît de mult îndrăgitele 
ceasuri de cântec și dans. Tîr- 
ziu, cînd la blocuri luminile 
se sting una cite una pe 
buzele tinerilor care vin de la 
club mai 
nul unui 
stîrnit de

tinerii Ana 
Vasile Istrate 

adus unele

serii continuă

flutură încă refre- 
cîntec sau zâmbetul 
gluma cuiva...

O. NICULESCU 
corespondent

— Asta e o cascadă...

Cititi
în interiorul 

ziarului:

• Zile de odihnă.
• Nina Cassian: „Săr

bătorile zilnice" (cronică 
literară).

• Sport.
• Universitatea so

vietică mereu mai a- 
proape de viață (co
respondență specială din 
Moscova pentru „Scîn- 
teia tineretului").

De curînd întreprinderea 
„Tehnometal" din Capitală 
a executat un nou prototip 
de aparat necesar determi
nării umidității textilelor. 
Ajustorii Atanasie Nedelcu, 
Gh. Suditu și Dumitru Du- 
hai, verifică asamblarea
perfectă a balanței de la 
unul dintre noile aparate.

Foto : AGERPRES

Din activitatea
tinerilor

naturaliști
Din inițiativa comitetului 

U.T.M., la Uzinele „Oțelul roșu" 
din regiunea Banat au luat ființă 
cercuri ale tinerilor naturaliști 
care activează după un plan de 
muncă ce se întocmește la înce
putul fiecărui trimestru. în cadrul 
acestor cercuri se prezintă refe
rate cu subiecte legate de evo
luția vieții, se explică diferite fe
nomene ale naturii etc. O serie 
de subiecte sînt propuse de către 
membrii cercului și bineînțeles tot 
ei susțin referatele respective.

Printre cercurile tinerilor natu
raliști cu o activitate bogată și 
interesantă se evidențiază în mod 
deosebit cel organizat cu tinerii 
de la controlul tehnic de calitate, 
care desfășoară o frumoasă și va
riată activitate. în cadrul acestui 
cerc au fost prezentate referate 
asupra originii omului, asupra fe
nomenului de eclipsă solară etc. 
în scopul cunoașterii florei regiu
nii de către membrii cercului a 
fost organizată o excursie la Mun
tele Mic și Poiana Mărului. Pla
nul de muncă al acestui cerc pen
tru viitor cuprinde și teme ca : 
zborul omului în Cosmos, fauna 
regiunii Banat, în lumea albinelor 
etc.

împletind astfel munca profe
sională cu activități cît mai 
riate și plăcute, tinerii de la 
nele „Oțelul roșu“își petrec 
pul liber înfr-un mod util și 
cut.

va
lizi- 
tire- 
plă-

TALIDA MIHAlLESCU
corespondent



DRUMUL SPRE
„INIMA* CĂRȚII

Din experiența organizației U.T.M 
de la Uzinele „Mao Țze-dun 

în munca cu cartea

a Uzinele „Mao 
Țze-dun" din Ca
pitală, cartea a 
devenit un prie
ten drag, apropiat 
al tineretului. Din

1.450 de tineri, 1.035 sînt pur
tători ai insignei „Prieten 
al cărții". Tineri ca Vîlcu Ni
colae, Filipov Vladimir, Fie
rea Ștefan, Sima Alexandru 
și mulți alții se numără prin
tre cititorii fruntași ai biblio
tecii de pe lingă clubul uzi
nei. Zeci și zeej de tineri și-au 
format biblioteci personale.

Esențialul în munca cu car
tea pe care o desfășoară or
ganizația U.T.M. este însă ca 
tinerii să înțeleagă profund, 
temeinic, mesajul, conținutul, 
de idei al cărților citite. în 
legătură eu aceasta ne-am a- 
dresat secretarului comitetu
lui U.TJM. al Uzinelor „Mao 
Țze-dun”, tovarășul Iordan 
Marghioala :

— Ce intenționează să facă 
comitetul U.T.M. pentru îm
bogățirea activității de ajuto
rare a tinerilor în înțelegerea 
temeinică a conținutului căr
ților citite ?

— Cum se preocupă comi
tetul U.T.M. ca tinerii să fie 
ajutați să înțeleagă mesajul 
cărților citite, în primul rînd 
al cărților cuprinse în biblio
grafia concursului „Iubiți car
tea" ?

— Bazîndu-ne atit pe co
misia concursului cit și pe un 
mare număr de tineri îndră
gostiți de munca culturală, în 
colaborare strlnsă cu activul 
bibliotecii și cu conducerea 
clubului uzinei, noi ne-am 
concentrat eforturile în orga
nizarea unor acțiuni atractive 
de masă care să ajute tinerii 
la înțelegerea conținutului de 
idei al cărților citite.

Mai întîj organizăm in 
secții recenzii ale unor cărți 
din cadrul concursului (numai 
în ultimele două săptămîni 
s-au făcut cinei asemenea re
cenzii). Manifestările, orga
nizate de cele mai multe ori 
la „joile tineretului" din sec
ții, se desfășoară în felul ur
mător : 2-3 tineri expun dife
rite aspecte și idei ale cărții 
respective, iar apoi sînt pur
tate discuții vii despre eroii 
cărții, despre sursa de inspi
rație, scoțîndu-se în evidență 
mesajul social-politic trans
mis de carte.

O formă atractivă și eare 
permite p aprofundare mai 
mare a conținutului cărților 
citite de tineri o constituie se
rile literare. Un gen de ase
menea „seri literare" închi
nate unei singure cărți sau 
operei unui singur scriitor, 
s-au desfășurat recent. Au fost 
astfel seri literare închinate 
lui „Mitrea Cocor" de Mihail 
Sadoveanu și „Străinul” de 
Titus Popovici. în cadrul 
acestor manifestări se pre
zintă un referat în eare 
se face o analiză temei
nică a cărții, apoi tine
rii care au citit cartea res
pectivă povestesc pe scurt ce 
le-a plăcut mai mult, ce idei 
au desprins, ce învățăminte 
au tras de pe urma lecturii 
făcute etc. Un alt gen de 
„seri literare" îl constituie 
cele închinate unei teme mai 
largi. Numai Jn ultimele două 
luni au avut loc trei aseme
nea seri literare cu temă: 
„Dragostea de patrie oglindi
tă în literatura noastră nouă", 
„Poeții noștri cîntă Republi
ca" și „Chipul muncitorului 
fruntaș în literatura noas
tră". La aceste „serj literare"* 
pe baza unui referat și a lec
turii unor fragmente bine ale
se, semnificative, au loc dis
cuții pasionante, tinerii des
prinzând și scoțînd în eviden
ță ideile cele mai esențiale le
gate de tema respectivă.

Pentru a-i ajuta pe tineri 
să pătrundă cît mai adine în 
înțelegerea cărților folosim, 
de asemenea, întîlnirile eu 
scriitorii, cu autorii unora din

■— în primul rînd vom fo
losi mai activ, mai des „serile 
literare" care s-au dovedit a 
fi o formă foarte atractivă ți 
eficace, bucurîndu-se de par
ticiparea a sute de tineri. Vom 
căuta să organizăm asemenea 
„seri literare" și la nivelul 
secțiilor folosind în acest scop 
uneori și „joile tineretului”, 
în general ne vom strădui să 
facem mai largă și mai atrac
tivă activitatea în acest do
meniu, să găsim forme mai 
vii de desfășurare a acestei 
activități.

Aici convorbirea noastră cu 
secretarul comitetului U.T.M. 
de la „Mao Țze-dun" a luat 
șfîrșit.

Noi am dori să venim aici 
cu unele sugestii. Credem că, 
în scopul îmbogățirii activită
ții pe frontul muncii cu car
tea. comitetul U.T.M. ar tre
bui să inițieze o mai mare 
varietate de manifestări și ac
țiuni. Re lingă formele și ma
nifestările utile și atractive 
folosite pînă acum pot fi or
ganizate și alte numeroase 
acțiuni interesante, atractive 
care pot ajuta masa tinerilor 
din uzine la adincirea conți
nutului cărților citite. Ar fi 
bine să se organizeze cu regu
laritate concursuri-ghicitoare 
pe teme de literatură, manifes
tări atractive menite să adîn- 
cească înțelegerea unor eroi 
sau acțiuni din cărțile citite 
de tineri. O formă vie și utilă 
este simpozionul, care oferă 
posibilitatea discutării pro
funde a diferitelor aspecte, 
probleme, idei cuprinse într-o 
anumită carte sau în opera u- 
nui scriitor. Un 
bit de folositor 
rea în colectiv a 
de teatru și film
biecte sini inspirate din ope
rele literare; organizarea de 
discuții în colectiv, după vi
zionare, dă posibilitate tineri
lor să înțeleagă mai bine me
sajul politic și social al ope
relor respective.

Organizarea sistematică, cu 
regularitate a unor manifes
tări variate, interesante, atrac
tive menite să atragă masa 
largă a tinerilor și să o ajute 
la aprofundarea celor citite va 
contribui la lărgirea orizontu
lui cultural al tineretului uzi
nei, va face ca această im
portantă acțiune educativă, 
concursul „IUBIȚI CARTEA", 
să-și atingă pe deplin scopul.

eărțile ce figurează în biblio
grafia concursului.

Coiul Casei raionale de 
cultură din Cernavodă, 

regiunea Dobrogea.
Foto : N. SCARLET

Vești din portul
Constanța

PE URMELE SCRISORILOR
REPUBLICATE

lucru deosc- 
este viziona- 
spectacolelor 
ale căror su-

• Vorbind in fața tinerilor 
din echipajul cargoului romi- 
nesc „Iași" despre condițiile 
de viață ale marinarilor, ti
monierul Pogurschi Ion a 
spus printre altele :

—- Cind m-am îmbarcat ca 
marinar în anul 1932, am fost 
cuprins de spaimă. Nu aveam 
saltele și nici cabine rezer
vate marinarilor. Exista doar 
o singură încăpere unde mîn- 
cam și tot acolo dormeam. 
Burghezia era interesată doar 
să stoarcă averi de pe urma 
muncii noastre, Nu putea fi 
vorba de aerisirea încăperilor, 
de măsuri pentru protecția 
muncii și nici de o salarizare 
omenească.

Acum, vedeți ce condiții a- 
vem create. O bucătărie bine 
utilată, cabine 
pentru 1 sau cel 
soane.

După adunare, 
du-i, tinerii i-au 
nuiui marinar 
gată, sănătate 
muncă.

• în secția mecanizate 
D.R.N.C. lucrează 6 brigăzi 
producție ale tineretului. Pen
tru depășirea planului lunar 
cu regularitate au fost evi
dențiate brigăzile de tractoare 
conduse de tinerii Dracea Du
mitru, Voinescu Nicolae și 
Stere Zaharia.

• Printre 
panoul de 
manipulații 
echipele de 
de tinerii Maftei Ion și Mus- 
calu Panait.

• După reparațiile execu
tate, draga „Olga Bancie" și-a 
reluat activitatea. în primele 
zile s-a evidențiat tura din 
care fac parte marinarii Se- 
peteanu Emil și Mocanu Vic
tor.

confortabile 
mult 2 per-

mulțumin- 
urat bătrî- 

viață îndelun- 
și succese în

a 
de

evidențiații la 
onoare al secției 
mărfuri se află 
docheri conduse

EM. RUCAR
C. AUREL 
tehnician

ZILE DE ODIHNĂ

„In unele tipografii din 
orașele regionale și raio
nale 
mare 
uzate, 
care, 
recupera o 
semnată de materie primă'

există o cantitate 
de litere și matrite 

nefolosibile, 
prin retopire, 

cantitate

din 
s-ar 
în- .tf

— ne-a sesizat printr-o 
scrisoare trimisă redacției 
tovarășul Vlăștanu Con
stantin, tipograf din ora
șul Brăila.

Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii — Direcția 
generală industrială — stu
diind acest semnal critic a 
constatat că el este înteme
iat. Pentru recuperarea ma
teriei prime s-au luat mă
surile necesare ca toate ti
pografiile din țară să pre
dea în termene bine sta
bilite, în vederea retopirii, 
cantitățile de litere, ma
trițe și alte materiale uza
te de care dispun.

— Rimnicu Vîlcea. nu are 
un orar care să țină sea
ma de orele de intrare la 
serviciu a călătorilor. Ast
fel, in loc să ajungă la 
ora 7 dimineața în orașul 
Rin. Vîlcea, autobuzul avea 
sosirea la ora 8. Din a- 
ceastă cauză cetățenii care 
locuiesc la Ocnița și lu
crează in întreprinderile si 
instituțiile din Rm. Vîlcea 
întâmpină mari greutăți"
— ne-a semnalat tînăra 
Ileana Lăzăroiu.

Autobaza l.R.T-A. Rim
nicu Vîlcea, studiind a- 
ceastă situație. a dispus 
schimbarea orariului au
tobuzului respectiv și a 
mai introdus pe traseul a- 
mintit încă un autobuz. In 
prezent, cele două autobu
ze asigură sosirea la timp 
la serviciu 
muncii care
Rimnicu Vîlcea 
la Ocnița.

★

★

Corespondentul 
Ion Mărgescu a 
de mult „Scînteii 
lui” că la unele dispensare 
din sectoarele întreprinde
rii miniere Cîmpulung- 
Muscel există posturi de 
personal medical și sanitar 
vaeante.

Redacția a sesizat aceas
tă situație secției sănătate 
a Sfatului popular regional 
Argeș, care, însușindu-și 
critica corespondentului 
voluntar, a dispus încadra
rea în posturile respective 
a unor cadre sanitare com
petente, In prezent se s- 
sigură o 
medicală 
neri-

voluntar 
scris nu 
tineret u-

a oamenilor 
lucrează la 

și locuiesc

cîteva luni 
la diverse

Spre

atentă asistență 
muncitorilor mi-

★

„Autobuzul l.R.T.A. car» 
circulă pe distanța Ocnița •

„In urmă cu 
m-am abonat 
ziare și publicații, 
surprinderea mea, nu am
primit ziarele la care m-am 
abonat", a scris redacției 
tînărul Gh. Gosman, do
miciliat în satul Furtunești, 
raionul Cislău.

Cercetînd acest semnal 
critic. Direcția regională 
■P.T.T.R. Ploiești a consta
tat că cele sesizate sînt 
reale și se datoresc negli
jenței faetorului poștal Ion 
Argăseală. Pentru remedie
rea situației s-au luat mă
suri de a se trimite tova
rășului Gh. Goșman, ziare
le la eare s-a abonat.

Tn holul frumoasei clădiri a 
Clubului central-Bușteni, te întîm- 
pină programul activității ce se 
desfășoară zilnic aci. Urcînd la 
etajul cochetei vile, pînă a ajun
ge tn spațioasa sală unde au loc 
principalele manifestări, întîlneșfi 
mesele de biliard, șubah și tenis, 
măsuțele plușate — martore tă
cute ale disputatelor partide de 
șah, remi și table. In această sală 
la loc de cinste se află radioul 
și picup-ul cu plăci capabile să 
satisfacă exigențele melomanilor. 
Apoi un popas necesar în drumul 
spre biblioteca clubului : sala de 
lectură a presei, care servește și 
vizionării emisiunilor de televizi
une. Și ajungînd în camera biblio
tecii, înțesată de cărți, gîndești 
că clubul este bine amenajat și 
dotat, că are suficiente mijloace 
materiale pentru a 
nilor muncii venifi 
Bușteni, variate și 
grame recreative.

Și nu de puține 
de conducere al acestui 
oferă celor dornici asemenea pro
grame. Să spicuim cîfeva.

Popularitatea concursurilor gen 
„Drumefii veseli" nu mai trebuie 
demonstrată. Și cind acestea sînt 
organizate pe probleme care in
teresează un larg auditoriu, succe
sul lor este asigurat. Așa s-a și 
înfîmplaf cu concursurile intitu
late „Dezvoltarea regiunii Ploiești 
în anii puterii populare" și „Dru- 
mefind pe Valea Prahovei", care 
au prilejuit o interesantă și in
structivă trecere în revistă a pro
filului economic, social-cultural și 
turistic al acestei pitorești regi
uni. Oamenii muncii venifi din 
diverse coifuri ale tării, pârtiei- 
p'ind sau asistînd la concursuri, 
au avut un nou prilej să-și re
memoreze sau să afle aspecte noi 
din locuri pe care cu siguranță 
că vor căuta să le cunoască mai 
îndeaproape.

O altă manilestare interesantă 
din program a constituit-o desfă
șurarea unui concurs-spectacol la 
care tovarăși dintre cei atlați la 
odihnă au recital și cîntat (acom- 
paniafi de orchestră) sau au pre
zentat încercări literare proprii.

Din aceste două exemple se 
degajă 
cind 
duie 
riale 
buie 
ral al participanților, să le stimu
leze aptitudinile, talentele, ele se 
bucură de mult succes în rîndul 
oamenilor muncii atlați la odihnă. 
Și nu înfîmplăfor printre partici
panta la aceste manifestări tinerii 
au fost la loc de cinste. Pentru că 
tineretului îi place să învețe și să 
se distreze, iar cind poate înge
măna învăfătura cu distracția o 
face cu un pîus de entuziasm.

Printre acțiunile reușite ale clu
bului trebuie să mai amintim și 
de turism. Organizate pe itinera
nt diferite (de exemplu, ascensiu
nile în Bucegi sau excursia orga
nizată cu ajutorul O.N.T. pe ruta 
Brașov — Bran — Codlea — Po
iana Brașov) excursiile au răspuns 
dorinței firești a celor venifi la 
odihnă, că drumefind să cunoască 
afîf impetuoasa dezvoltare econo
mică care caracterizează și aces
te meleaguri, cit și minunatele 
peisaje ale regiunii. Pe lingă pro
gramul clubului din Bușteni, ce
lor venifi la odihnă le mai stă la 
dispoziție și cinematograful din 
localitate (2 filme săptărhînal), a 
cărui sală a găzduit in ultima vre-

Teatrului de Stat 
ți concertele or-

me și turneul 
din Ploiești, ca 
chesfrei de muzică populară a fi
larmonicii ploieștene.

Am spicuit mai sus cîfeva ma
nifestări dintre cele ce au con
tribuit ca oamenii muncii venifi 
în concediu la Bușteni, să aibă o 
odihnă plăcută. Desigur însă că 
ele nu epuizează programul care 
se desfășoară aci zilnic, după 
cum nu înseamnă că colectivul 
clubului, sprijinit de Casa de cul
tură Sinaia n-ar putea face mai 
mult.

In program mai apar și puncte

asigura oame- 
la odihnă în 
plăcute pro-

ori colectivul 
club

o concluzie : că atunci 
colectivul clubului se stră- 

să organizeze manifestări va- 
ji atractive, care să confri- 
la lărgirea orizontului cultu-

Nina Cassian: „Sărbătorile zilnice"

însemnări despre 
activitatea cluburilor 
din stagiunile balneo
climaterice Bușteni 
și Poiana Țapului

invariabile, ca de exemplu, audi
țiile pe discuri (una dimineața, 
una după masă). Aceste audiții, 
desfășurate în generat fără un fir 
călăuzitor și fără o prezentare 
care să pună jaloane pe drumul 
culturii muzicale a ascultătorilor, 
atrag un auditoriu limitat și oca
zional. Or, dacă în unele zile, din 
patru puncte care figurează în 
program, două sînt marcate de a- 
semenea audiții muzicale, iar al 
treilea îl constituie seara de dans 
(aceasta din urmă, atrăgind, fi
resc, mulfi tineri) se poate spune 
că efortul depus de colectivul 
clubului n-a lost prea mare.

In programul clubului din Poia
na Țapului manifestările cele mai

frecvente în program sînt vizion&r 
rile In comun a filmelor care ru
lează la cinematograful din loca
litate și audițiile în comun a emi
siunilor radiofonice ceea ce este 
cu totul insuficient pentru cerin
țele unei activități cultural-educa
tive într-o perioadă „de vîrf" a 
unei stațiuni balneo-climaterice.

In ceea ce privește biblioteca 
clubului din Bușteni, cititorul va 
găsi multe volume dar puține din 
noutățile literare. Și aceasta din 
vina Casei de cultură Sinaia care 
nu se îngrijește suficient și de a- 
cest important aspect. Este pă
cat, pentru că cele două biblio
tecare se străduiesc să prezinte 
actualitatea literară, să populari
zeze creațiile literaturii noastre 
noi (de exemplu, a fost organi
zată o seară Gorki, cu ocazia co
memorării a 25 de ani de la 
moartea marelui scriitor sovietic 
ca și prezentarea unor cărți din 
literatura romînească contempora
nă).

Printr-un efort susținut, menit 
să asigure un program variat și 
instructiv (de ce, pentru a da un 
singur exemplu, Clubul din 
teni n-ar organiza împreună 
unul din .teatrele venite aci 
turneu, spectacole precedate 
o discuție cu principalii realiza
tori, despre piesă și autorul ei ??), 
prinfr-o colaborare fructuoasă cu 
Căminul cultural din Bușteni și cu 
un ajutor mai substanțial al Casei 
de cultură Sinaia, forurile compe
tente din stațiunile balneo-clima
terice Bușteni și Poiana Țapului, 
pot oferi oamenilor muncii aflați 
la odihnă reale satisfacții.

Buș- 
cu 
în 

de

P. SLĂVESCU

Peste 1000 de studenți și aspiranți
străini învață în tara noastră

în anul universitar recent 
încheiat, alături de studenții 
și aspiranții români au învă
țat în institutele de învăță
mânt superior din țara noas
tră și peste 1.000 de studenți, 
aspiranți și cadre venite pen
tru specializare din 48 de țări 
ale lumii.

O parte dintre aceștia sînt 
din țările socialiste ; alții sint 
din țări ca Argentina, Birma- 
nia, Bolivia, Cuba, Camerun, 
Columbia, Franța, India, Irak, 
Indonezia, Japonia, Nepal, 
Republica Arabă Unită, Su
dan, S.U.A. etc.

Studenții străini aflați în 
Romînia au promovat cu suc
ces anul de învățămînt, mulți 
dintre ei situîndu-se printre 
fruntașii Ia învățătură. Ei au 
frecventat cursurile unor fa
cultăți ale institutelor de pe
trol, gaze și geologie, medici
nă și farmacie, politehnic, 
agronomic, de arhitectură, 
construcții etc.

în prezent mulți studenți 
străini, împreună cu colegii 
lor romi ni. își fac practica 
de producție în schele petro-

liere, în spitale, in agricultu
ră sau pe șantierele de con
strucții ; alții se odihnesc în 
cele mai pitorești regiuni ale 
Romîniei, în stațiuni balneo
climaterice, fac excursii sau 
își petrec o parte din vacan
tă în taberele studențești. 
Studenții care au absolvit 
complet studiile s-au înapoiat 
în țările lor pentru a pune în 
practică cunoștințele însușite 
de-a lungul anilor în institu
tele de învățămînt superior 
din R. P. Romină.

Studenții străini aflați in 
Romînia 
diții de 
viață pe 
le-a creat
Ei au la dispoziție cursuri și 
manuale, laboratoare înzes
trate cu utilaje moderne, bi
blioteci dotate cu materiale 
de specialitate, locuiesc în 
cămine confortabile, iau masa 
Ia cantine, au asistență medi
cală gratuită.

se bucură 
învățătură 

care "statul 
tineretului

de con- 
și de 
nostru 

studios.

(Agerpres)
-----o-----

Un fapt 
semnificativ

-„...Noi nu concepem euvintul 
în afara gîndirii și gîndirea în 
afara atitudinii , mărturisea 
recent Nina Cassian, intr-un 
articol din „Contemporanul" 
definind astfel, în general, 
poezia politică de bună cali
tate și, în special, firește cu e 
inteligentă discreție, substanța 
lirică a propriului ei volum, 
„Sărbătorile zilnice". Volu
mul acesta e actual în sens 
major, filozofic, exprirpind 
adesea cu o remarcabilă forță 
lirică, universul social și psi
hologic al omului contempo
ran. Gîndit ca un întreg 
indisolubil, volumul se sub
ordonează, cu toată varietatea 
lui, unei idei etico-filozofice 
centrale, menite să reliefeze 
într-un univers mărunt și 
divers, sensul „sărbătoresc" al 
zilelor obișnuite și să desci
freze într-un univers grandios, 
„festiv" î 
plității. 
unghiuri 
scrutează, 
ziune dialectică, același feno
men social: ridicarea omului 
la deplina conștiință de sine, 
la sărbătorirea demnității lui 
socialiste, cucerită pas cu pas, 
prin experiența fiecărei zile 
obișnuite. Meritul poetei este 
de a nu rămîne la un simplist 
cult al „cotidianului", ci de a 
lumina cu fulgerări intense 
semnificațiile profunde ale 
faptelor. Chiar o poezie 
ca „Dmorescă" fevocînd „-fra
gezii purcei ! in vîrstă d« 
numai trei / săptămâni...* 
văzuți într-o gospodărie colec
tivă, se salvează de amenința
rea grotescului și a banalității

prin verva plină de savoare, 
disimulată cu naivitate de 
poetă, care demonstrează 
exemplar că nu există teme 
apoetice.

Dacă uneori poeta nu se 
ridică peste treapta senzației 
directe, ori peste o aglomerare 
haotică de metafore și simbo
luri cețoase, ca în „Hipo 
câmpul" sau „Dictando", alte 
dăți poezia ei e de o mare 
limpezime și plasticitate : „Ta
blou", „Scrisoare de dragos
te"; aceasta din urmă aducînd, 
prin realismul notației, aminte 
de tihna și atmosfera gospo
dărească din unele versuri 
horațiene, de o deosebită fru
musețe :

....Seara. Turme se-ntorc

fără îndoială, un pastel mo
dern, antologic, al unui sat 
dobrogean. Atmosfera , de 
belșug și de tihnă nu rămîne 
o simplă bucolică, cum se 
petrece la unii poeți; ea con
ține, în poezia Ninei Cassian, 
implicit un înalt elogiu adus 
agriculturii socialiste.

q observație 
poate face în 
poezia „Hala", 
de descrierea 
industrial, subliniază 
toarea forță a industriei so
cialiste, adîncile ei rezonanțe 
în conștiința umană, salutate 
direct în poezia „Industrie": 
„O, suflet magic al in
dustriei '.... / Slăvit fii, comu
nism, tu care dezrobești / din

sesimilară 
legătură cu 
care dincolo 
unui peisaj 

uimi-

reala poezie a sim-
Din aceste două 

diferite, poeta 
, de fapt, într-o vi-

CRONICA LITERARA unor atari

cirezi roșcovane l se-ntorc 
greoaie-n amurg, cu botu-im- 
pingînd / poarta de-acasâ, 
intrind liniștite-n grajduri, / 
în dulcele lor întuneric; și 
iată și taurul / lat in grumaji, 
strimt in șolduri, cu botul 
pătrat, / taurul brun al amur
gului, praful scurmindu-l / 
mugind înfundat și tainic și 
greu a spaimă... / Verzile-al- 
bastre sînt liniștea, seara, 
răcoarea. I Dincolo marea se 
stinge ; trec biciclete / subțiri, 
străvezii, ca niște cuminți 
libelule. / — îți spun bună sea
ra, tovarășe președinte / și du- 
mitale, l directore de S.M.T.".

I Versurile acestea reprezintă.

în împrejurimile 
Călimdneștiulul.

Foto: T, ION

îndărătnice pământuri aspre f 
cristalele desăvtrșiriî noastre!" 

Notele acestea adine sociale 
și de o stringentă actualitate^ 
din poeziile cuprinse în ciclul 
„Reportaj", sînt amplificate 
filozofic în ciclurile „Omagii" 
și „Respirația oceanului".

Una dintre piesele de re
zistență din acest ultim ciclu 
este amplul poem „Noaptea, 
în sala de ședințe", un 
profund și lucid elogiu al 
omului comunist și al înaltelor 
sale trăsături morale. Cons
truit ingenios, cu un procedeu 
care folosește cu prisosință 
introspecția și amintirea, 
poemul acesta pornind de la 
o încăpere goală, în care au 
rămas numai obiectele utili
zate de oameni, evocă plastic 
și sugestiv cele mai semnifica
tive și mai autentice momente 
din viața de activist. Descri
erea obiectelor nu duce în 
poezia Ninei Cassian la acea 
atmosferă deprimantă dintr-o 
anume versificație simbolistă, 
la sentimentul vidului ; ea ne 
conduce ingenios către stări 
sufletești semnificative, către 
ideea de om nou, activ în 
cadrul societății i „Cunosc

aceste scaune dintr-u.n lemn 
luminos / răcoroase, cu spă
tarele drepte și netede, ! 
numai că în timpul ședinței, 
poziția lor e alta, ! capătă 
o asimetrie a mișcărilor vii, / 
însoțesc atitudini umane. / 
Acum, noaptea le-a aliniat 
după schema repaosului".

Un ciclu interesant, cu un 
anume inedit în el, deși se 
dezvoltă într-o bună măsură 
pe o temă arhifrecventată a 
evocării copilăriei, este „Ama- 
tevi sempre". Poeta face dova
da unei remarcabile memorii 
afective, faptul acesta îi pri
lejuiește o poezie autentică, 
emoționantă.

Poezii ca „Dacă mă-ntorc", 
„Basme vechi", „Micul prinț", 
„Repetiția" etc. - sînt de o 
reală prospețime și candoare, 
în vecinătatea
poezii, palpitând de viață, ne 
surprinde prezența altora, 
neizbutite, respirînd un fel de 
cult ciudat al însingurării ca : 
„Intimitate"; ,,Pot să fiu 
singură. / Știu' să fiu singu
ră. / E un acord tacit / Intra 
creioanele mele și copacii de 
afară, / între ploaie / și părul 
meu străveziu. / Fierbe cea
iul / Zona mea de aur. / 
Chihlimbarul meu pur și 
fierbinte... / Pot să fiu singu
ră. / Știu să fiu singură. I 
Scriu la lumina ceaiului".

S-ar mai putea pomeni și 
alte poezii mai slabe, de pildă, 
„Joc de ape" pentru gratuita
tea ei, sau numai unele 
versuri și strofe, mai cețoasa 
«au neîngrijit exprimate, 
ceea ce rămîne dominant 
volumul Ninei Cassian 
poeziile izbutite, unele
cărcate de frumusețe și inedit 
care atestă o poetă a zilelor 
noastre, preocupată intens de 
problematica etico-filozofică 
a epocii socialiste.

dar 
în 

sînt 
în-

I. D. BĂLAN

De la adunarea generală 
a colectiviștilor din co
muna Lălești, raionul 
Bîrlad, trecuseră vreo două 

săptămîni. Printre alte hotă- 
rîri adoptate era și aceea de 
a se procura pentru gospodărie 
încă 30 de juninci. Oamenii 
erau bucuroși că sectorul 
zootehnic se va dezvolta și 
mai mult.

Intr-una din zile, la pre
ședintele gospodăriei agricole 
colective „Drumul lui Lenin" 
au venit trei tineri. Se tot în
demnau unul pe altul care să 
înceapă mai întîi. Constantin 
Olani, președintele, îi privi a 
clipă nedumerit.

— Ce s-a întîmplat ? li s-a 
adresat el.

— Mai nimic, a răspuns 
Ținea Stărpu. Vrem doar să 
vă rugăm ceva. Peste cîteva 
zile gospodăria noastră va 
avea încă 30 de juninci. Eu 
iubesc meseria de îngrijitor 
de animale. Să știți că mă 
pricep să le îngrijesc. Am luat 
pină acum de la bibliotecă 
mai multe cărți despre îngri
jirea animalelor și așa cum 
scrie acolo ani să le hrănesc...

Un fapt semnificativ, care 
l-a emoționat și l-a umplut de 
mândrie pe președinte : ti
nerii vin singuri, și încă îl 
roagă, să-i numească îngriji
tori de animale.

Seara, le-a spus 
unor colectiviști:

— Băieții noștri 
mai mult la inimă
colectivă. Asta e foarte bine.

mulțumit

au pus tot 
gospodăria

Mangalia, 1961.
Foto : AGERPRES

ION ACHIREI
Colectivist

Satisfacția datoriei împlinite
Acum cîfiva ani, la îndemnul ti

nerilor din organizația U.T.M. din 
gospodăria agricolă colectivă 
„Gh. Dimitrov“, Aurel Benea îm
preună cu mama și cei trei frafi 
ai săi, au intrat în gospodăria co
lectivă. El n-avea amintiri prea 
frumoase din primul an de muncă 
alături de noi. De altfel avea și 
tot dreptul să fie nemulțumit de

CURSURI PENTRU RIDICAREA 
CALIFICĂRII

Pînă ta acest an se organi
zau la Uzinele „Steagul Roșu" 
din Brașov cursuri de ridica
rea calificării profesionale in 
care erau cuprinși muncitori 
de diferite meserii. Exista 
cite un curs pe atelier sau 
chiar eîte un singur cur» pe 
secție — cu oameni de profe
sii diferite. Astfel era destul 
de greu să se întocmească o

lecție care să intereseze pe toți. 
La asemenea cursuri, frecven
ța era slabă și uneori ele se 
dizolvau pe parcurs.

Ținînd cont de aceste lu
cruri comitetul sindicatului și 
comitetul U.T.M., în colabo
rare cu organele administra
tive și sub directa îndrumare 
a comitetului de partid au tre
cut la organizarea de cursuri 
de ridicare a calificării pe

meserii, urmărindu-se în ace
lași timp ca tematica și conți
nutul lecțiilor să fie cît mai 
potrivite.

în prezent cele 40 de eursuri 
de ridicarea calificării din u- 
zină funcționează în bune 
condiții cu peste 1700 de 
cursanți.

N. PROSAN 
economist

activitatea sa. Muncea dezorgani
zat și pe deasupra era și supă
răcios nevoie mare, cind cineva 
îi atrăgea atenția. Avea, dintre 
noi toți, cele mai puține zile- 
muncă. încet, încet însă l-a atras 
sectorul zootehnic. Avem în gos
podărie 157 de vaci cu lapte, 
peste 700 de oi, 4000 de pui, 
sute de rațe și gîște. El și-a ma
nifestat dorința de a deveni în
grijitor mulgător, dorință care i-a 
fost îndeplinită. De atunci pe 
Aurel Benea îl găseai mereu în 
mijlocul acestei bogății a gospo
dăriei noastre. Cerea sfaturi, căuta 
să afle cît mai multe amănunte, 
la început n-avea prea multă pri
cepere. Dar cind iubești cu pasiu
ne o meserie, treaba parcă mer
ge mai ușor. Și cind pasiunii i se 
adaugă și setea de a ști, de a 
învăța continuu, atunci nu se 
poale să nu izbutești.

A început să citească. In spe
cial despre munca mulgătorilor, 
l-a folosit mult și ajutorul dat de 
Ion Gheorghe, îngrijitor fruntaș, 
cu multă experiență. Aurel Benea

a început să muncească din ca 
în ce mai bine. în scurf timp el 
a ajuns unul dintre cei mai buni 
îngrijitori mulgători. Cu timpul, 
a început și el să învețe pe alții. 
Mai mult chiar, cind Ion Glăvan 
sau S. Constantin foloseau me
tode învechite la mulsul vacilor, 
îi ajuta cu răbdare, cu perseve
rentă, îi dădăcea ca un adevărat 
profesor.

Aurel Benea, este astăzi un în
grijitor mulgător fruntaș. El obți
ne zilnic de la vacile pe care le 
are în îngrijire peste 250 de litri 
de lapte, adică cu 10 la sută mai 
mult decît ceilalți mulgători. 
Uneori, și acum e nemulțumit. Dar 
altfel decît a fost în primul an. 
Acum vrea să știe mereu 
multe, să obțină de la vaci
mai mult lapte pentru ca gospo
dăria să devină tot mai înflori
toare. Și pentru acest țel, utemis- 
tul Aurel Benea își dăruie fără 
rezerve întreaga sa activitate.

mai 
cit

I. GOGICĂ 
colectivist



Nota guvernului U. R. S. S. in problema

încetării experiențelor cu arma nucleară

adresată guvernului
MOSCOVA 7 (Agerpres). ■— TASS transmite: Guvernul 

sovietic și-a reafirmat poziția în problema încetării experien
țelor cu arma nucleară, expusă în memorandumul transmis la 
4 iunie de Nikita Hrușciov lui John Kennedy în timpul întîlni- 
rii lor de la Viena. Guvernul U.R.S.S. a propus din nou ca 
problema dezarmării generale și totale să fie soluționată si
multan cu problema încetării experiențelor cu arma nucleară.

La 5 iulie, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, a înmînat ambasadorului S.U.A., L. Thompson, nota 
guvernului U.R.S.S. în problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară care constituie 
american din 17 iunie.

Guvernul U.R.S.S. regretă că 
guvernul S.U.A. nu s-a de
clarat de acord, cu propunerile 
sale „care au ca scop să ușu
reze și să accelereze soluțio
narea problemei încetării 
pentru totdeauna a experien
țelor cu arma atomică și nu
cleară".

După cum arată guvernul 
sovietic, conținutul și tonul 
notei americane atestă că în 
loc de un schimb concret și 
constructiv de păreri, guvernul 
Statelor Unite s-a angajat 
„pe calea denaturării propu
nerilor sovietice", pe calea 
„unor scorneli deșarte in le
gătură cu poziția Uniunii So
vietice".

După cum remarcă guvernul 
U.R.S.S., nota americană su
gerează nemijlocit ideea că 
„guvernul S.U.A. nu este a- 
cum preocupat deeît de un sin
gur lucru și anume de găsirea 
unei modalități pentru a justi
fica în fața opiniei publice 
reluarea experiențelor cu ar
ma nucleară, reluare pregă
tită deja în S.U.A., de găsi
rea unui pretext pentru a 
arde punțile ce duc spre o

un răspuns la nota guvernului

înțelegere între puteri asu
pra interzicerii unor astfel de 
experiențe".

Amintind principalele fapte 
care se referă la tratativele 
legate de încetarea experien
țelor cu arma atomică și nu
cleară, guvernul sovietic de
clară în nota sa că „S.U.A. 
nu sînt interesate în realizarea 
unei înțelegeri cinstite referi
toare la un acord care să pună 
o dată pentru totdeauna capăt 
experiențelor nucleare și 
caută diferite portițe de scă
pare pentru a ocoli acordul, 
transformîndu-1 intr-un sim
plu petic de hîrtie".

Guvernul sovietic își reafir
mă convingerea fermă că 
numai un organ executiv al
cătuit din reprezentanți egali 
în drepturi ai celor trei gru
puri principale de state poate 
asigura un control just și o- 
biectiv asupra îndeplinirii an
gajamentelor decurgînd din 
acordul referitor la încetarea 
experiențelor.

în legătură cu aceasta, în 
notă se menționează că nu 
guvernul U.R.S.S., ci guvernul 
Statelor Unite, care cere ca

Tratatul de pace cheia
rezolvării problemei germane

Declarația partidului vest-german „Uniunea germanilor 
care luptă pentru unitate, pa ce și libertate"

BONN 7 (Agerpres). — Con
ducerea partidului vest-ger- 
man „Uniunea germanilor" 
care luptă pentru unitate, 
pace și libertate" a publicat 
în coloanele ziarului „Deut
sche Volkszeitung" o de
clarație în care se subliniază 
necesitatea încheierii cît mai 
grabnice a tratatului de pace 
german și a schimbării actua
lei politici a guvernului R.F.G.

In declarație_ se spune prin
tre altele: ..
perioadă critică 
noastre, 
reclamă _ __
Lipsa de perspectivă a politi
cii lui Adenauer a devenit cît 
se poate de evidentă.

Afirmația că tratatul de 
pace cu Republica Federală și 
R. D. Germană ar cimenta 
scindarea Germaniei, se sub-

„Trecem printr-o 
a 

Problema 
hotărîri

istoriei 
germană 
urgente.

o
Este îndoielnic că

liniază în declarație, este 
minciună. ” 
această scindare ar putea de
veni mai adîncă deeît este. 
Semnarea Tratatului de pace 
ar însemna contrariul. Pentru 
prima oară cele două state 
germane ar adopta o hotărî- 
re politică bazată pe egalitate 
în drepturi și astfel s-ar crea 
o premisă de reunificare...

„Uniunea germanilor 
luptă pentru unitate, 
și libertate" vede în __ 
clieierea tratatului de pace 
cheia rezolvării problemei 
germane și o garanție e- 
ficientă a lichidării războiu
lui rece și a rezolvării proble
mei Berlinului, a securității* 
libertății și democrației, a 
bunăstării șj progresului so
cial, a independenței politice 
externe și reunificării țării.

care 
pace 

în-

Deschiderea Expoziției 
comerciale si industriale 
a U. R. S. S.‘

LONDRA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 iulie, 
la „Eari’s Court" — una din 
cele mai mari săli de expozi
ție din Londra — s-a deschis 
într-un cadru festiv expoziția 
comercială și industrială a 
U.R.S.S. La ceremonia deschi
derii expoziției au fost de față 
H. Macmillan, primul ministru 
al Marii Britanii, și alți mem
bri ai guvernului britanic.

Asistenței i-a fost distribuit 
textul in limba engleză al u- 
nui mesaj adresat de N. S. 
Hrușciov vizitatorilor expozi
ției.

la Londra
Șeful guvernului sovietic a- 

rată între altele, în mesajul 
său că realizările Uniunii So
vietice, care în lumea occi
dentală sînt deseori calificate 
ca un „miracol”, ca o „enig
mă rusă” se explică prin aceeă 
că oamenii muncii din U.R.S.S. 
sînt adevărații stăpini ai tu
turor bogățiilor țării. „Socia
lismul a oferit posibilități ne
maivăzute pentru manifesta
rea inițiativei, dezvoltarea e- 
nergiei creatoare și talentelor 
maselor largi populare. Iată 
unde trebuie căutată sursa 
succeselor noastre".

organul de control să ne con
cesionat unei singure persoane, 
se străduiește să obțină 
dreptul de „veto".

în notă se subliniază din 
nou că Uniunea Sovietică nu 
a revendicat și nu revendică 
pentru sine dominația în orga
nul de control — „Uniunea So
vietică dorește drepturi egale 
cu cele pe care Ie vor avea 
toți participanții la acord".

Uniunea Sovietică „este gata 
să accepte necondiționat orice 
propuneri ale puterilor occi
dentale referitoare la control"* 
dacă puterile occidentale vor 
accepta propunerea referitoare 
la dezarmarea generală și 
totală.

Guvernul sovietic „nu va 
accepta niciodată un control 
realizat izolat de dezarmare 
și reprezentând un control 
asupra înarmărilor, obiectiv 
spre care Statele Unite tind 
de ani de zile".

După cum se arată în notă, 
guvernul sovietic a sperat că 
noul guvern al S.U.A. va re
vizui politica obstrucționistă 
dusă de guvernul Eisenhower 
în problema dezarmării. „Dar, 
în lumina declarațiilor cu
prinse în nota Statelor Unite, 
ca și în lumina altor fapte, 
trebuie să se recunoască că 
deocamdată aceste speranțe 
nu se justifică".

Guvernul U.R.S.S. exprimă 
speranța că „cele două mari 
puteri, U.R.S.S. și S.U.A., vor 
găsi un limbaj comun în pro
blema dezarmării".

Guvernul U.R.S.S. regretă că 
guvernul S.U.A. socoate in
dicat în nota sa să se angaje
ze pe calea periculoasă a 
atacurilor împotriva orînduirii 
sociale din Uniunea Sovietică. 
Aceasta, se arată în notă, re
prezintă o manifestare de furie 
împotriva comunismului, o 
tentativă de a abate atenția 
de la slăbiciunea poziției 
S.U.A. în problemele dezar
mării.
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Copiilor din R. P. Mongolă le 
sînt create condiții tot «nai bune 
pentru învățătură. în fotografie: 
Un aspect din timpul unei lecții 

ia o școală primară.

Congresului
P. P. R. Mongol
ULAN BATOR 7 (Ager- 

pres). — TASS transmite : La 
7 iulie, în ședința de închidere 
a celui de-al XIV-lea Congres 
al P.P.R.M., au fost anunțate 
rezultatele alegerii organelor 
conducătoare ale partidului, 
în Comitetul Central al 
P.P.R.M. au fost aleși 75 de 
membri și 51 de membri su- 
pleanți. în Comisia de Revizie 
au fost aleși 15 membri.

J. Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., a rostit o 
scurtă cuvîntare.

După încheierea lucrărilor 
congresului a avut loc plena
ra Comitetului Central în ca
drul căreia au fost aleși ca 
membri ai Biroului Politic to
varășii J. Țedenbal, J. Sambu, 
L. Țend, D. Baljinniam. Ț. 
Duighersuren, D. Molomjamiț, 
N. Jagvaral. Ca membri suple- 
anți ai Biroului Politic au 
fost aleși N. Luvoson, Ravdan 
și D. Maidar.

J. Țedenbal a fost ales 
prim-secretar al C.C., L. Țend, 
al doilea secretar iar D. Bal
jinniam, Ț. Dughersuren ■ 
secretari ai C.C.
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Iată două imagini recente din Algeria. La Clos 
Salembier, ca și în toate localitățile din Algeria, 
mulțimea demonstrează purtînd drapelul Fron
tului de Eliberare Națională, în timp ce un ofi
țer al trupelor colonialiste cere cu disperare 
ajutor pentru a reprima această demonstrație 
(fotografia de sus). Pentru că au manifestat pen
tru Independența țării, patrioți algerieni au fost 

arestați și puși la zid (fotografia de jos).
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Represiuni sîngeroase 
în Algeria

PARIS 7 (Agerpres). — In 
urma represiunilor sîngeroase 
din zilele de miercuri și joi, 
situația din Algeria s-a agra
vat și mai mult. în cursul se
rii de 6 iulie unitățile poli
ției și jandarmeriei au atacat 
din nou grupuri de algerieni 
— bărbați, femei și copii — 
care manifestau cu steaguri 
ale Frontului Național 
Eliberare a Algeriei.

După cum relatează cores
pondenții de presă, cartierele 
musulmane din principalele 
orașe ale Algeriei sînt în
conjurate de puternice cor
doane militare. în aceste car
tiere soldații percheziționează 
casă cu casă, controlează orice 
trecător, orice mașină.

Ziarele pariziene de vineri, 
recunoscînd înrăutățirea si
tuației din Algeria în urma 
recentelor evenimente sînge
roase, îl dezmint pe ministrul 
francez al Informațiilor, Ter- . 
renoire, care a încercat să 
nege intențiile guvernului 
francez privitoare la scinda
rea teritoriului Algeriei.

„Scindarea, scrie „Le Popu- 
laire" nu poate fi o soluție. 
Fie ea chiar provizorie scin
darea nu poate constitui un 
început bun întrucât ea ar 
însemna familii dezrădăcina
te, haos în structura economi
că, prezența a două grupuri 
prost integrate, o situație care 
în mod fatal se va îndrepta

de
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din nou spre război. Trebuie 
făout altceva, și aceasta nu
mai pe calea negocierilor".

★
PARIS 7 (Agerpres). — 

Opinia publică franceză, in
dignată de represiunile sînge- 
roase din Algeria, cere regle
mentarea cît mai grabnică a 
problemei algeriene pe calea 
reluării tratativelor cu guver
nul provizoriu al Republicii 
Algeria. La palatul Elysee, 
continuă să sosească nume
roase rezoluții și petiții care 
exprimă această cerere a po
porului francez. La chemarea 
Uniunii Tineretului Comunist 
în suburbiile muncitorești ale 
Parisului au avut loc demon
strații de solidaritate cu ti
neretul algerian.

★
RABAT 7 (Agerpres). — La 

7 iulie, Ferhat Abbas, pre
ședintele guvernului provizo
riu al Republicii Algeria, și-a 
încheiat vizita oficială de pa
tru zile în Maroc, în cursul 
căreia a dus tratative cu re
gele Hassan al II-lea al Ma
rocului. în comunicatul co
mun dat publicității se arată 
că Marocul se va opune „prin 
toate mijloacele” oricărei în
cercări a colonialiștilor fran
cezi de a împărți sau amputa 
teritoriul Algeriei. Marocul; 
se arată de asemenea în co
municat, își reafirmă „spriji
nul necondiționat" acordat 
Algeriei în lupta ei pentru in
dependență și unitate.

MOSCOVA (Agerpres).

7nsemnătatea excepțională a 
Forumului Mondial al Ti
neretului rezultă chiar și 

numai din faptul că pînă în 
prezent cîteva sute de organiza
ții de tineret din peste 80 de 
țări și-au anunțat intenția de a 
trimite reprezentanți la această 
înfîlnire.

Cu atît mai ciudată apare po
ziția adoptată față de Forum de 
Organizația Internațională a Mun
cii (O.I.M.). ~
a refuzat 
ticipe la 
rile lui. 
fapt este 
mai surprinzător 
cu cît O.I.M. a 
declarat în repe
tate rînduri că 
manifestă un ma
re interes pen- 
-tru problemele 
tineretului.

Anul trecut, la Conferința 
ternafională a muncii de la 
nev a a fost examinată în 
special activitatea O.I.M. în 
durile tineretului. In raportul prin
cipal, — „Tineretul și munca" 
David A. Morse, director general 
al O.I.M., a spus că una din sar
cinile importante ale organizației 
este de a lucra cu o energie spo
rită pentru rezolvarea multor pro
bleme ale tineretului.

Organizației Internaționale a 
Muncii i s-a propus să prezinte 
la Forum un raport pe tema „Or
ganizația Internațională a Mun-

Ea 
să par- 

lucră- 
Acest 

cu atît

cil și drepturile tineretului mun
citor". O.I.M. ar fi putut organi
za o expoziție care să ilustreze 
activitatea ei în rîndurile tinere
tului. Dar conducerea O.I.M. re
fuză să trimită un reprezentant 
la Forum. Intrucît nu există obsta
cole de ordin programatic sau 
tehnic care să împiedice O.I.M. 
să-și aducă contribuția la activita
tea Forumului, cauzele refuzului 
trebuie căutate într-o altă direc

ție. O.I.M. cola
borează activ cu 
Adunarea mon
dială a tineretu
lui și Uniunea 
internațională a 
tineretului socia
list, organizații 
reacționare și 
scizioniste, aflate 
sub controlul ne
mijlocit al S.U.A. 
cărora le a- 

sprijin financiar sub- 
aceste două 

calomniază

cordă un 
stanțial. Or, aceste două or
ganizații calomniază Forumul, 
caută să inducă în eroare organi
zațiile de tineret în legătură cu 
caracterul și felurile lui, să îm
piedice instaurarea înțelegerii și 
colaborarea între tinerii din în
treaga lume.

Prin hofărîrea lor, conducătorii 
O.I.M, se manifestă ca apologeți 
ai politicii de ,,război rece". Este 
puțin probabil ca o asemenea 
poziție să contribuie la succesul 
activității acestei organizații și la 
creșterea prestigiului ei în 'Iodu
rile tineretului lumii.

Conferința națională a organizațiilor

La Buenos Aires și-a în
cheiat lucrările cea 
de-a IV-a Conferință 

națională a organizațiilor ti
neretului socialist din Argen
tina la care au participat 156 
de delegați din toate provin
ciile țării. Conferința a adop
tat o serie de rezoluții, oglin
dind poziția tinerilor socia
liști din Argentina în princi
palele probleme ale vieții in
ternaționale și interne.

Delegații la conferință au 
adoptat o rezoluție în care se 
cere să se propună la apro
piatul congres al Partidului 
Socialist din Argentina retra
gerea din Internaționala a 
Il-a deoarece programul ace
steia este în contrazicere cu 
interesele maselor de oameni 
ai muncii.

Problema Kuweitului
în dezbaterea Consiliului

de Securitate
NEW YORK 7 (Agerpres). - 

TASS transmite: în după-a- 
miaza zilei de 6 iulie, Consi
liul de Securitate a continuat 
să discute situația din Kuweit. 
Reprezentantul Angliei a pre
zentat membrilor Consiliului 
de Securitate un proiect de 
rezoluție în care toți membrii 
Organizației Națiunilor Unite 
sînt chemați „să respecte in
dependența și integritatea te
ritoriala a Kuweitului" și să 
contribuie la menținerea păcii 
în Orientul Apropiat.

N. Burns, reprezentantul 
Liberiei, care a luat primul 
cuvîntul, a declarat că guver
nul său este profund îngrijo
rat din cauza litigiului care 
s-a ivit între Kuweit și Irak. 
El a salutat declarația guver
nului irakian că acesta inten
ționează să-și restabilească pe 
cale pașnică drepturile în Ku
weit, și a sprijinit propunerea 
reprezentantului R.A.U. ca a- 
ceastă problemă să fie trans
misă spre examinare Ligii 
țărilor arabe.

Același punct de vedere în 
problema ocupării Kuweitului 
de către trupele engleze a fost

în rezoluția privind proble
ma colonială, conferința s-a 
pronunțat în sprijinul luptei 
juste a popoarelor Algeriei, 
Angolei si Republicii Congo 
pentru independența naționa
lă și a condamnat acțiunile 
Statelor Unite, care prin in
termediul 
nează cu 
coloniale, 
Portugalia 
luptei de eliberare a popoa
relor din colonii.

Conferința a acordat o mare 
atenție problemei luptei po
poarelor latino-americane îm
potriva jugului imperialiștilor 
din S.U.A. Exprimîndu-și spri
jinul față de lupta revoluțio
nară a poporului cuban, de
legații la conferință s-au pro
nunțat împotriva amestecului 
Statelor Unite în treburile in
terne ale țărilor Amerioii La
tine arătînd că sînt solidari 
cu toate mișcările din țările 
Americii Latine îndreptate îm
potriva dominației S.U.A.

N.A.T.O. aprovizio- 
armament puterile 
ca de pildă pe 
pentru înăbușirea

2500 de oameni — rectori de 
universități și institute, profe
sori și asistenți universitari, 
reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului din republicile 
unionale, directori și ingineri 
șefi ai marilor întreprinderi, 
conducători de sovhozuri, nu
meroși activiști ai Comsomo- 
lului au discutat timp de cî- 
teva zile problemele învăță- 
mîntului superior al Uniunii 
Sovietice.

Prezența la lucrările consfă
tuirii a conducătorilor P.C.U.S. 
și ai statului sovietic în frunte 
cu tovarășul N.S. Hrușciov a 
fost primită cu o mare bucu
rie de toți cei care au venit 
aici în Marele Palat al Krem
linului din toate colțurile Uni
unii Sovietice. Am văzut la 
Kremlin în zilele consfătuirii 
pe mulți din cei care printr-o 
muncă entuziastă au educat 
milioane de intelectuali, dînd 
țării sovietelor cadre de spe
cialiști în toate domeniile vie
ții.

„Tn obținerea marilor succe
se ale Uniunii Sovietice în 
domeniul cercetării spațiului 
cosmic și în folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice, 
în crearea tehnicii cu reacție, 
dezvoltarea electronicii pre
cum și alte domenii ale știin
ței și tehnicii un mare rol l-a 
avut învățămîntul superior so
vietic". Aceste cuvinte ale sa
lutului C.C. al P.C.U.S. adre
sat consfătuirii a făcut să ră
sune minute în șir aplauzele 
In uriașa incintă a palatului 
din Kremlin. Raportul tovară
șului Eliutin, ministrul învăță- 
mîntulul superior și mediu

Universitatea sovietica 
mereu mai aproape de viata

tehnic special, a înfățișat pe 
larg schimbările intervenite în 
cadrul învățămîntului superi
or al U.R.S.S. în legătură cu o 
tot mai mare apropiere a lui 
de viață.

Discuțiile la raport au fost 
foarte interesante. V. Stoletov, 
ministrul învățămîntului supe
rior și mediu tehnic special al 
R.S.F.S.R., a pus foarte mult 
accent pe importanța educa
ției prin muncă și rolul pe 
care îl are practica de pro
ducție încă din primii ani de 
învățămînt. Vorbitorul a sub
liniat că practica de produc
ție înseamnă că studenții tră
iesc în mijlocul colective
lor și întreprinderilor și îi 
preocupă atît problemele de 
producție cît și problemele 
comportării în viața publică. 
Făcînd o paranteză aș vrea 
să vă spun că în pavilionul 
consacrat învățămîntului de 
la Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale a Uniunii 
Sovietice sînt prezentate nu
meroase instalații și utilaje 
executate de studenți în 
timpul practicii. Toate sînt 
concepute la cel mai înalt ni
vel al tehnicii moderne.

Tovarășul Ilie Murgulescu, 
ministrul învățămîntului și 
Culturii al R. P. Roriiîne, care

a participat la lucrările con
sfătuirii în calitate de invitat 
și care a vizitat acest pavi
lion remarca într-o discuție 
roadele minunate ale legării 
învățămîntului de viață, care 
se concretizează cum nu se 
poate mai bine în exponatele

sovhozurilor din republică. în 
anii 1959—1961 în Uniunea So
vietică au primit diplome de 
absolvire a institutelor de în
vățămînt superior agricol a- 
proximativ 100.000 de agro
nomi, zootehnicieni și alți spe
cialiști. Această uriașă armată

Corespondență telefonică specială 
pentru „Scînteia tineretului"

pavilionului. Ministrul Agri
culturii al U.R.S.S., Oisanski, 
cita o serie întreagă de in
stitute de învățămînt superior 
agricol unde în ultimii ani s-a 
dezvoltat o bază materială 
ce dă posibilitatea legării te
oriei de practică și obținerea 
unor recolte bogate. Așa, de 
pildă, din 6000 de studenți de 
la Academia agricolă din 
Bielorusia aproape 4000 au o 
experiență îndelungată în pro
ducție reușind să dea rezul
tate excepționale în munca ce 
au depus-o pe ogoarele gos
podăriilor didactice experi
mentale. In institutele agricole 
de învățămînt agricol supe
rior, fiecare al treilea student 
este bursier al colhozurilor șt

pașnică de specialiști lucrea
ză pe ogoarele pămînturilor 
desțelenite în Siberia și Bielo
rusia, Gruzia și Turkmenia.

Viitorul... viitorul țării sovie
tice, al specialiștilor — a stat 
tot timpul în atenția consfă
tuirii de la Kremlin. Planul șe- 
senal al Uniunii Sovietice pre
vede că în 1965 un număr de 
2.300.000 de tineri vor absolvi 
institutele de învățămînt su
perior. Cunoscutul savant so
vietic academician Skriabin a 
făcut un apel către toți lucră
torii învățămîntului superior să 
deschidă „cale liberă" tine- 
nerilor care se dovedesc a fi 
capabili să lucreze în dome
niul cercetărilor științifice. 
Profesorul V. Nipov, laureat

al Premiului Lenin, a propus 
în scopul unei mai bune pre
gătiri a inginerilor ca progra
mul de învățămînt să fie 
înnoit paralel cu dezvoltarea 
tehnicii, în așa fel ca absol
venții să aibă cunoștințe cît 
mai complete în domeniul 
mașinilor de calcul, electro
nice etc. Extrem de interesant 
a fost cuvîntul inginerului Fi- 
lonov, inginer șef al Uzinelor 
„Dneprodzerjinsk". El a arătat 
că aceste uzine s-au transfor
mat într-o adevărată uzină- 
institut. Studenții Institutului 
metalurgic de pe lingă Uzi
nele „Dneprodzerjinsk" provin 
din secțiile uzinelor iar prac
tica de producție o fac tot 
aici. Primind diplome de in
gineri, ei devin cadre de 
înaltă calificare. Printre cei 
care învață la acest institut 
sînt numeroși membri ai bri
găzilor comuniste, numeroși 
comsomoliști al căror nume 
se află și astăzi pe panoul de 
onoare al Uzinelor „Dneprod
zerjinsk".

în cuvîntul său D. Pavlov, 
secretar al C.C. al Comsomo- 
lului a prezentat cîteva as
pecte ale legării mai strînse 
a învățămîntului de viață î» 
facultățile care pregătesc ed

itori profesori, lingviști, isto
rici, pedagogi, artiști.

în legătură cu învățămîntul 
artistic ziarul „Sovietskaia 
Kultura" menționa o serie de 
măsuri importante care se vor 
lua în viitorul apropiat în 
institutele de specialitate. 
Așa, de pildă, studenții facul
tăților de regie vor face prac
tică în toate sectoarele de 
producție, cei de la facultă
țile de actorie vor organiza în 
prima parte a practicii spec
tacole în cluburi, urmînd ca 
din anul III să joace sub su
pravegherea profesorilor lor 
pe scenele teatrelor ; la înce
put roluri de mică întindere și 
apoi chiar roluri principale.

Consfătuirea de la Moscova 
și-a încheiat astăzi lucrările. 
Ea constituie fără îndoială un 
moment însemnat în istoria 
dezvoltării învățămîntului su
perior sovietic. Așa curn sub
liniau toți vorbitorii roadele ei 
nu vor întîrzia să se vadă, 
în ultima zi a lucrărilor parti- 
cipanții au adresat o scri
soare C. C. al P.C.U.S. și Con. 
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și au adoptat un apel către 
toți lucrătorii din școlile su
perioare ale Uniunii Sovietice.

„Lucrătorii din învățămîntul 
superior, se spune în acest a- 
pel, vor sluji cu credință și 
de acum înainte poporul so
vietic și patria sovietică. Ei 
vor educa specialiști de înaltă 
calificare și vor transmite cu
noștințele lor maselor largi".

AL. STARK

Moscova 1 iulie 1961.

adoptat de reprezentanții sta
telor Chile, Turciei și Kuwei
tului.

Delegatul Franței, A. Be
rard, s-a erijat în rolul de 
apărător al poziției Angliei.

P. Dean, reprezentantul 
Angliei, a căutat să dovedeas
că din nou că Irakul ar tinde 
să cotropească Kuweitul. în 
încheiere, Dean a declarat că 
trupele engleze vor fi retrase 
imediat ce autoritățile Kuwei
tului vor cere acest lucru, deși 
este cît se poate de evident 
că autoritățile Kuweitului o- 
cupat pot „cere" retragerea 
trupelor engleze numai atunci 
cînd însăși Anglia va dori 
aceasta.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, P. Morozov, a subli
niat că proiectul englez de 
rezoluție trece cu totul sub 
tăcere necesitatea retragerii 
trupelor engleze din Kuweit 
și legalizează în felul acesta 
ocupația militară a acestei 
țări pe timp nelimitat.

Reprezentantul Uniunii So
vietice și-a rezervat dreptul; 
ca în interesul menținerii 
păcii, să propună ulterior 
amendamente sau completări 
la proiectul de rezoluție pre
zentat de delegatul englez.

Ultimul a luat cuvîntul în 
ședința Consiliului de Secu
ritate reprezentantul Irakului; 
A. Pachachi, care a respins 
afirmația delegatului Kuwei
tului că Irakul ar continua 
să-și concentreze trupe la fron
tiera cu Kuweitul. El a re
petat din nou că guvernul său 
intenționează să soluționeze 
exclusiv pe cale pașnică pro
blema creată.

Pachachi a cerut retragerea 
imediată a trupelor engleze.

Lucrările Conferinței 
Organizației 

internaționale 
de radiodifuziune 

și televiziune
BUDAPESTA. — La Buda

pesta au continuat lucrările 
celei de-a 18-a conferințe a 
Organizației internaționale de 
radiodifuziune și televiziune. 
Conferința a aprobat cererile 
radiodifuziunilor din Cuba și 
Mali de a deveni membre ale 
acestei organizații.

La discuțiile privind activi
tatea organizației a luat cu
vîntul Ion Pas, președintele 
Comitetului de radiodifuziune 
și televiziune al R. P. Romine.

La 9 decembrie 1961

Tanganica 
va fi proclamată 

independentă
DAR-ES-SALAM 7 (Ager

pres). - Corespondentul agen
ției Associated Press transmite 
că la Dar-Es-Salam (capitala 
Tanganicăi) s-a anunțat ofi
cial că independența Tanga
nicăi va fi proclamată la 9 
decembrie 1961 și nu la 28 de
cembrie cum se anunțase an
terior.

Fostă colonie germană, Tan- 
ganica a devenit după primul 
război mondial teritoriu sub 
tutelă engleză. |Ea este situată 
în Africa 
suprafață 
trați și c 
lioane de

răsăriteană. Are o 
de 939.400 km pă- 
populație de 9 mi- 
oameni.

MOSCOVA. Kim Ir Sen, 
președintele C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, și 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.P.D. 
Coreene au plecat cu avionul 
spre Irkutsk.

VARȘOVIA. O delegație de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Polone, în frunte cu 
Wladyslaw Gomulka și Jozef 
Cyrankiewicz, a părăsit capi
tala Poloniei pe calea aerului, 
plecînd in Republica Populară 
Mongolă.

MOSCOVA. La 7 iulie, E. 
A. Furțeva, ministrul Culturii 
al U.R.S.S., a primit pe Va
leria Benke, ministrul Cul
turii al R. P. Ungare, și pe 
acad. Ilie Murgulescu, minis
trul învățămîntului și Culturii 
al R. P. Romîne, care au

participat la Consfătuirea 
unională a lucrătorilor din 
invățămintul superior. Con
vorbirile s-au referit la pro
blemele colaborării culturale 
dintre Uniunea Sovietică, Un
garia și Romînia.

BELGRAD. — La 7 iulie, 
K. Popovici, secretarul de Stat 
pentru Afacerile Externe al 
R.P.F.I., însoțit de un grup 
de colaboratori a părăsit Bel
gradul, plecînd într-o vizită o- 
ficială la Moscova. în aceeași zi 
K. Popovici și persoanele ca- 
re-I însoțesc au sosit la Mos
cova.

CANBERRA. Săptămîna vii
toare la Canberra va avea loc 
o conferință internațională 
pentru Antarctica la care vor 
participa delegațiile celor 12 
țări care au semnat în 1959 
tratatul cu privire la Antarc
tica

REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Scînteii", Tal. 17.60.10, Tiparul! Combinatul Poli grafi® „Caca •dnW STAS 3452 52.



PENTRU OȚELĂRIILE
PATRIEI!

500.000 kg
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
Chiar din primele zile ale 

anului, tinerii din organizații
le de bază U.T.M. de pe cele 
două șantiere de Ia Brazi; 
centrala termoelectrică și com
plexul de rafinării, au pornit 
o vie întrecere avînd ca obiec
tiv colectarea celei mai mari 
cantități de fier vechi pentru 
oțelăriiie patriei.

în orele libere, brigăzile ute
miste de muncă patriotică de 
pe șantiere, cuprinzînd sute 
de tineri, puteau fi întâlnite 
deseori stringind bucată cu 
bucată metalele vechi ce nu-și 
mai găseau întrebuințare în 
construcțiile de pe șantiere, 
depozitându-le la rampele de 
încărcare. Este greu de spus 
anume care din cei 400 de ti
neri de pe șantierul de rafină
rii care fac parte din brigăzile

fier vechi
conduse de tinerii Dumitru 
Găitănaru, Vasile Ciobanu, S. 
Ștefănescu, Valeria Stafie și 
ceilalți s-au evidențiat în a- 
ceastă întrecere. Adevă
rul este că la ultimul bilanț 
care a avut loc recent, s-a a- 
rătat că, în ultimele două luni, 
tinerii de pe șantierul centra
lei termoelectrice au colectat 
și predat oțelăriilor patriei 
148.000 kg fier vechi iar ti
nerii 
rafinării 
dat
kg. 
cu 
la începutul acestui an tinerii 
de pe ambele șantiere, mobili
zați de organizațiile U.T.M., 
au colectat și expediat oțelă
riilor patriei aproape 500000 
kg fier vechi.

de Ia complexul de 
au colectat și pre- 
rindul lor 140.000la

Și întrecerea continuă 
aceeași însuflețire. De

întîlniri internaționale 
ale sportivilor noștri în luna august

Defileul Oltului 11 atrage 
și pe operatorii cineaști, 
care surprind cu aparatele 
încă un colț pitoresc din 
frumusețile patriei noastre.

în cursul lunii august spor
tivii romîni vor susține nu
meroase întîlniri internațio
nale. în zilele de 26 și 27 au
gust se vor desfășura la 
București campionatele inter
naționale de atletism ale R.P. 
pomîne, tradiționala compe
tiție la care și-au anunțat 
participarea unii dintre cel 
mai buni atleți europeni. 
Orașul Cluj va găzdui în zi
lele de 19 și 20 august Jocu- 
jile Balcanice de atletism 
pentru juniori. în a doua ju
mătate a lunii august va sosi 
țn țara noastră echipa selec
ționată de baschet a Cubei 
care va întreprinde un tur
neu de mai multe întîlniri. 
Spre sfîrșitul lunii se va des
fășura Ia București dubla în-Foto : I. TEOHARIDE

La întreprinderea de poduri metalice 
și prefabricate din

Tinerii din întreprinderea de po
duri metalice șl prefabricate din 
befon-Pifeșfi participă eu entuzi
asm la acțiunea de colectare a 
fierului vechi, Astfel, de la 
începutul anului tinerii au co
lectat din incinta Întreprin
derii cantitatea de 415 to
ne Her vechi. Cea mai mare con
tribuție și-au adus-o tinerii din 
organizația (J. T. M. de la seefia 
poduri care au colectat de la În
ceputul anului și pînă acum 160 
de tone, Tineri ca Valeriu Alexe,

beton Pitești
Marin Rădulescu, Gheorghe Ivan, 
Gheorghe Săvulescu au muncit cu 
elan în acțiunea de colectare a 
fierului vechi. Brigada utemistă de 
muncă patriotică de aici și-a luat 
angajamentul ca pină la 23 August 
să mai colecteze încă 42 de tone 
fier vechi. De asemenea și tinerii 
din organizafia U. T. M. de la sec
țiile mecanică, de la prefabricate 
și-au adus contribuția la colecta
rea fierului vechi.

Informații
Cu prilejul celei de-a 40-a 

aniversări a revoluției popu
lare mongole, Ambasada R.P. 
Mongole la București a or
ganizat la sediul Uniunii Zia
riștilor o conferință de presă.

Au luat parte reprezentanți 
ai presei centrale, Radiotele- 
viziunii, Agenției Romîne de 
presă, precum și corespon
denți ai presei străine și ata
șați de presă ai unor misiuni 
diplomatice.

(Agerpres)

I. B.
e

„Totuși poate ne mai folosescU

Semnarea Protocolului privind schimbul 
de mărfuri și plăți pe anul 1961 între 
Republica Populară Romînă și Republica 

Populară Chineză

De mai multe 
tuni între tova
rășii de la în

treprinderea de co
lectare a metalelor și 
tovarășii din condu
cerea Întreprinderii 
forestiere Toplifa, re
giunea Mureș Auto
nomă Maghiară, au 
loc aproape în fieca
re zi discuții aproxi
mativ asemănătoare : 

fierul

venit ? 
păcat să

rugineas- 
acolo ti

— Pentru
vechi...

— Iar a/i
— Da, E 

ruginească...
— Ce să 

că tovarășe,
leva fierăroaie l

-r- Exact : 150
tone...

Ce contează ?
— Contează. 150 

tone de fier vechi la 
care se adaugă 150

de

de tone de 
seamnă 300 
din care...

— Totuși, 
mai folosesc, 
poate să știe ?

— Sînt linii- de 
cale ferată îngustă 
nefolosite de ani de 
zile.

— Poate ne vor 
folosi. Se defectează 
ceva intr-o zi...

— Oricum, tierăra- 
iele de care aminteați 
nu vor putea fi utili
zate. Sînt deteriorate 
de ani de zile,

— Să ne mai gin- 
dim. Trebuie lucrat 
cu răspundere...

— Și noi, I.C.M.-ul, 
zicem la fel: trebuie 
lucrat cu răspundere.

— Să mai vedem, 
să mai vedem.

— De

fontă, in
tone oțel.

poate ne 
Cine

vreo cîteva

Cine hotărăște?
In comuna 

șoara există

Numirea noului ministru 
al R P. Romîne 

în Japonia

Vineri 7 iulie, s-a semnat la 
București Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plă
țile pe anul 1961 între Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Populară Chineză.

Tratativele au decurs într-o 
atmosferă de înțelegere reci
procă și colaborare tovără
șească.

Republica Populară Romî
nă va livra Republicii Popu
lare Chineze, linii de ciment, 
turbosuflante, tractoare, pro
duse petroliere etc.

Republica Populară 
ză va livra Republicii 
lare Romîne, cositor,
ferowolfram, antimoniu, 
ferite mașini, diverse bunuri 
de consum etc.

Protocolul a fost semnat 
din partea romînă de Ana

Chine- 
Popu- 
borax, 

di-

a- 
în 
e

mai 
Ve
rnal

vor

luni vedeți...
— Dar cine să-l a- 

dune și să-l predeal 
N-avem forje.

— Tinerii pot să 
jute. S-au angajat 
acest sens. Totul 
să decideți.

— Altădată, tova
răși. Veniți peste ci- 
teva zile. Acum n-a
vem timp. Nu ne 
țineți de vorbă. 
ni|i altădată. Să 
judecăm I

Totuși : cînd se
decide tovarășii de la 
întreprinderea fores
tieră Toplița să pre
dea I.C,M.-ului can
titățile de tier vechi 
care au început să 
ruginească fiind... păs
trate cu atîta „grijă" 
de luni de zile 1

T. MIRON FĂCU

j

Printr-un decret a! Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tov. Ion 
Ohradovici a fost numit în 
calitate de trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al R. P. Romîne în Japonia.

Sosirea noului ministru 
al Olandei

Joi, 6 iulie a.c., a sosit în 
Capitală dl. Johan Husbert 
Zeeman, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
Olandei in Republica Popu
lară Romînă.

La sosire, dl. Johan Hus
bert Zeeman a fost salutat de 
Nicu Șerban, director ad-in- 
terim în Ministerul Afaceri
lor Externe.

Piero Pierallî a fost 
primit la Secretariatul 

C. C. al U. Ta M.
Piero Pieralli, președintele 

Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat, care face o 
vizită de prietenie în țara 
noastră, a fost primit vineri 
dimineața de
C.C. al U.T.M., unde a avut 
un schimb de păreri despre 
unele probleme actuale ale 
mișcării internaționale de ti
neret.

în continuarea vizjtei, pre
ședintele F.M.T.D. va face o 
călătorie pe Valea Prahovei 
și pe litoral.

(Ager preș)

Secretariatul

Toma, adjunct al ministrului 
Comerțului, iar din partea 
chineză de Șiu Gien-guo, am
basadorul Republicii Populare 
Chineze la București. La 
semnare au asistat tovarășul 
Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului și membri ai con
ducerii ministerului, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe. , membrii 
celor două delegații și alte 
persoane oficiale-

Au fost 
ambasadei 
București.

„Cupa orașelor
Federația romînă de box a 

definitivat programul de des
fășurare al competiției inter
naționale „Cupa orașelor bal
canice" la care și-au anunțat 
participarea echipele repre
zentative ale R.P. Bulgaria, 
Greciei, Turciei, și R.P. Ro
mîne. Prima gală va avea loc

„Cupa campionilor

tîlnire internațională de volei 
dintre echipele masculine și 
feminine ale R.P. Romîne si 
Japoniei. La 13 august la Lu
xemburg gimnaștli romîni vor 
participa la „Cupa Europei". 
Cei mai buni vîslași ai țării 
vor participa Ia Praga și Poz
nan la campionatele euro
pene de canotaj academic și 
respectiv caiac-canoe. O e- 
chipă de pentatloniști va 
concura între 19 șl 23 august 
la campionatele mondiale de 
pentatlon modern de la Mos
cova.

O intensă activitate pe 
plan internațional vor avea 
jucătorii de polo pe apă, țin- 
tașii, scrimeurii, motocicliștri 
și handbaliștii.

balcanice" la box
marți 11 iulie de la ora 19,45 
pe stadionul Republicii. Ur
mătoarele trei reuniuni se vor 
desfășura în zilele de 12. 14 
și 15 iulie de la ora 20. Joi 
13 iulie este zi de odihnă. E- 

com- 
zi-

chipele participante la 
petiție vor sosi în cursul 
lei de duminică. ■

europeni" la volei

de față membri
R.P. Chineze

ai 
la

Rapid București
' în sala 

Floreasca 
astă-seară 
mul meci 
masculine 
T.S.K.A.

T. S. K. Â. Moscova
sporturilor de la 
se va desfășura 
de la ora 19.30 pri- 

dintre echipele 
Rapid București și 
Moscova contînd

O EXPERIENȚĂ
BUNĂ

(Urmare din pag. l-a)

le au 
muncii.

posibilităților pe care 
pentru îmbunătățirea 
Brigăzi cum sînt cele conduse 
de Pera Constantin, Florea 
Viorel, Mitrăchescu Ion nu 
numai că își depășesc cu re
gularitate sarcinile de plan și 
dau produse de bună calitate, 
dar realizează și însemnate e- 
conomii.

O altă problemă căreia orga
nizația U.T.M. i-a acordat o 
deosebită atenție este cea 
remanierilor. Se întâmpla
uneori controlul calității să 
restituie piesele pentru a fi 
remaniate. Cauzele ? Mici 

contacte necoreapun- 
sau aspect neîngrijit, 
nu se rebutau, dar 

erau de calitate supe-

a 
ca

Strălucita victorie 
a reprezentativei 
de lupte clasice 
a R. P. Romine

Defa de lingă Timi- 
o moară mecanică 

care nu funcționează de multi ani 
de zile. Utilajul învechit și nefolo
sibil al acestei mori însumează o 
cantitate de circa 60 de tone me
tal. Acest metal ruginește fără rost 
fiindcă nimeni nu-l predă orga
nelor I. C. M. lată ce spune des
pre această treabă tovarășul Nicu- 
lae lordșche, șeful centrului 
I. C. M. Timișoara.

— Am adresat o cerere statului 
popular al comunei cu rugămintea 
de a casa utilajul și a-l preda în
treprinderii noastre. Ni s-a răspuns 
că utilajul respectiv nu-i al sfatu
lui". Poate este al întreprinderii 
raionale de industrie locală". Am 
mers și aici dar ...

„Nu răspundem noi de el, poa
le sfatul popular cpmunal".

Oțelăriile au nevoie de fier ve
chi. Cel mai bun lucru ar ti ca 
sfatul popular regional să caseze 
de urgentă utilajul pentru ca noi 
să-l ridicăm și să-l predăm ofelă- 
riilor.

Credem că e cea mai bună so
luție în legătură cu această moa
ră cu utilaj vechi, nefolosibil.

V. CONSTANTINESCU

Artistul poporului, 
lea, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, 
corespondent al Acade
miei R.P.R., pregătește un 
basorelief reprezentînd 

munca pe șantier.

Foto : AGERPRES

in embru

Ion Ja

ne-
glijențe, 
aătoare 
Piesele 
nici nu 
rioară.

în discuțiile cu tinerii, în 
analizele pe care le-a făcut, 
organizația U.T.M. a constatat 
că unii tineri dovedesc lipsă de 
atenție față de unele operații 
considerate „mărunte”. Despre 
acest lucru s-a discutat in a- 
dunările generale U.T.M. Cele 
patru posturi utemiste de con
trol au fost îndrumate să 
popularizeze fruntașii, meto
dele lor de lucru și bine-

înțeles să satirizeze neajun
surile din munca unor tineri.

— Ce rezultate s-au obți
nut ?

— Bune, conchide secreta
rul organizației U.T.M. Un 
exemplu ; Intr-o vreme piese
le lucrate de tânăra Elena 
Nădrag necesitau multe rema
nieri. Am discutat cu ea să 
vedem cum s-o ajutăm mai 
bine. Lucra neatent. Am ho
tărî t să discutăm acest caz cu 
întreg colectivul brigăzii. Ti
nerii i-au arătat unde duce lu
crul de mintuială. Am conti
nuat să urmărim felul cum 
execută piesele, să o ajutăm în 
mod concret la locul de mun
că și, evident, ne-am bucurat 
de succesele ,pe care a în
ceput să le obțină. în luna 
mai, de exemplu, nici o piesă 
lucrată de această tânără n-a 
mai necesitat remanieri.

Urmărind cu perseverență 
modul în care se realizează 
prevederile planului de mă
suri tehnico-organizatorice, 
intreprinzînd acțiuni educative 
în acest scop, comitetul 
U.T.M. de la Uzinele „Electro- 
putere" din Craiova reușește 
să-i mobilizeze pe tineri spre 
a-și aduce o contribuție cît 
mai mare la îndeplinirea sar
cinilor economice.

a

Aurul holdelor
(Urmare din pag. l-a)

te zile. S-a trecut la lucru. In 
sat nu mai găsești acum pe 
nimeni. Altături de vîrstnici, 
tinerii dau tor, din zori și 
pînă seara tîrziu, pentru a-și 
îndeplini angajamentul luat. 
Membrii echipelor sezoniere 
de tineret sînt zilnic prezenți 
la locurile de muncă stabilite. 
Ceilalți tineri lucrează la re
coltatul mazărei, la strînsul 
finului etc.

Rezultatele obținute pînă 
acum sînt bune. In primele 
două zile s-a recoltat orzul de 
pe întreaga suprafață de 60 
hectare și griul de pe 350 de 
hectare din cele 1230 ocupate 
cu această cultură. Viteza zil
nică de luciu este cu aproxi
mativ 20 de hectare mai mare 
decAt cea planificată, ceea ce 
garantează îndeplinirea anga-

Viitori agronomi despre profesiunea lor
(Urmare din pag. l-a)

create de Partid și Guvern 
pentru învățămîntul superior 
asigură, în același timp, și 
pregătirea temeinică, științi
fică a viitorilor ingineri agro
nomi, și dezvoltarea armo
nioasă, multilaterală a tineri
lor îndrăgostiți de ogoarele șt 
livezile patriei.

Popa Gh. Dumitru a termi
nat anul II oscilind, la note, 
numai între 9 și 10. Dacă din 
acest fapt s-ar putea deduce 
o înclinare deosebită către 
studiu, cauza trebuie căutată 
în cei opt ani de producție 
petrecuți la G.A.S. Ciocănești, 
raionul Caracal. „în primul 
an a fost ceva mai greu — 
spune studentul — dar am 
avut ajutorul cadrelor didac
tice și al colegilor, și m-am 
convins destul de repede că 
„se poate". Munca în produc
ție m-a ajutat foarte mult și 
aștept cu nerăbdare să văd 
cîți noi colegi vor veni anul 
acesta din producție aici, la 
institut". Desigur, la acest re
zultat au contribuit din plin 
condițiile materiale puse la 
îndemîna studenților. Cămi
nul, despre care studentul 
Bîrsan Vasile ne asigură că 
este „cel mai frumos cămin

studențesc din București", se 
află în imediata apropiere a 
institutului. Camerele sînt nu
mai de trei locuri, ceea ce 
face posibil studiul în liniște. 
Amănunte care au poate un 
iz prea „gospodăresc", dar 
în care se oglindește un frag
ment din marea grijă a po
porului nostru pentru specia
liștii de mîine ai agriculturii.

Oricîtă imaginație am avea,

tă această vastă întreprinde
re de învățămînt superior 
pulsează o viață năvalnică, 
abia așteptînd să se reverse 
pe întinderea holdelor 
știe. De 
crurilor, 
deseori 
tîndu-se 
care învață s-o stăpînească. 
Munca practică la gospodă
riile agricole de stat și la

noa- 
altfel, prin natura lu- 

studenții părăsesc 
sălile de studiu mu
ia mijlocul naturii pa

țara. Studentul Pitu Tănase — 
despre excursia în R. P. 
Bulgaria. Excursiile didactice 
au devenit un instrument de 
lucru, care îi ajută pe stu- 
denți nu numai să cunoască, 
în mod concret, problemele 
viitoarei profesiuni, dar le 
deschid perspectiva cunoaște
rii întregii țări și îi pune în 
contact cu nivelul agriculturii 
noastre. „Nicăieri nu ne sim-

stă, pa lingă construcții,

in

este greu să ne închipuim im
presia pe care i-ar produce-o 
unui țăran sărac din vechea 
Romînie o vizită la Institutul 
agronomic, urmată de o dis
cuție, cît de sumară, cu stu
denții. Modernele laboratoare 
ale Facultății de medicină 
veterinară, unde fizica, chimia 
și anatomia, la nivelul înalt 
al cerințelor noastre, se află 
la ele acasă ; biblioteca de 
specialitate sau cea literară ; 
cantina sau autobaza institu
tului ; simpozioanele și reu
niunile studențești; sălile de 
cursuri și parcurile — în toq-

gospodăriile agricole colecti
ve, la fermele didactice sau 
pe loturile institutului a deve
nit aici un fel de „catedră a 
catedrelor". Iar cît despre 
excursii... N-am auzit nicăieri 
acest cuvînt pronunțat de 
atîtea ori, într-un singur ceas 
— în afară poate de sediile 
O.N.T.-ului — ca în sălile In
stitutului agronomic.
ta Tașcău Gabriela vorbește 
despre excursiile în regiunea 
Banat. Studentul Drăgănescu 
I. — despre excursia 
tuată, după terminarea 
ticii în producție, prin

Studen-

efec- 
prac- 
toată

(im mal bine, — spune stu
dentul Neamțu Ion — ca în 
mijlocul naturii. Grădinile, mi
nunatele noastre livezi, serele, 
dealurile acoperite cu viță de 
vie, toate aceste adevărate 
„parcuri industriale" sînt do
meniul muncii pe care ne-am 
ales-o.“ Neamțu Ion este stu
dent al Facultății de Horticul
tura, îndrăgostit ca un ado
lescent de viitoarea lui profe
siune. „Civilizația este oglin
dită și prin mijlocirea parcu
rilor noastre, — ne spune el. 
Modernizarea* orașelor con-

. _ Și
în crearea parcurilor și spa
țiilor înverzite". Cei de la Fa
cultățile de agro-zootehnie 
sau de la medicină veterina
ră aprobă, deși consideră — 
și fiecare pe bună dreptate — 
că profesiunea lor este 
mai 
țile 
larg 
nic 
primesc an de an mai mulți 
studenți, viitori conducători 
ai luptelor pentru recolte bo
gate. Cuvintele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej sînt 
adînc întipărite în inimile a- 
cestor tineri : Încheierea co
lectivizării agriculturii va 
schimba întreaga viață a sa
tului, modul de organizare a 
agriculturii, va determina un 
puternic avînt al forțelor de 
producție la sate, creșterea 
producției agricole, continua 
îmbunătățire a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, în
tărirea economiei socialiste, 
va ridica pe o treaptă supe
rioară alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime. Aco
sta va fi un eveniment de în
semnătate hotărîloare pentru 
desăvlrșirea construcției so
cialismului in țara noastră".

cea 
bogată în satisfacții. Por- 

Institutului agronomic, 
deschise tineretului dor- 
de o calificare înaltă.

pentru finala , 
nilor europeni" 
pa sovietică a 
București pe 
jucători în frunte cu Cesno- 
kov. Kovalenko, Scerbakov și 
Fasahov. Echipa Rapid va 
prezenta o formație din care 
nu vor lipsi Nicolau, Plocon, 
Fieraru, Drăgan și Pavel. în- 
tîlnirea va fi arbitrată de 
Switkowski (R. P. Polonă) și 
Jebacek (R. S. Cehoslovacă).Handbal

Echipa feminină de handbal 
a R. P. Romîne a susținut 
o nouă întâlnire în Iugoslavia, 
jucînd la Pancevo cu repre
zentativa acestui oraș. Hand
balistele romînce au repurtat 
victoria cu scorul de 12—8 
(7-5).

„Cupei campie- 
■ la volei. Echi- 

deplasat la 
cei mai buni

Reprezentanții R. P. Romi-' 
ne au avut o comportare stră
lucită la cea de-a 10-a ediție 
a Balcaniadei de lupte clasice 
încheiată vineri seara la 
Skoplje. Ei au cucerit cele 
mai multe medalii de aur, a- 
firmîndu-se pentru prima oară 
ca principali protagoniști ai 
acestei tradiționale competiții 
sportive.

Seria succeselor romînești a 
fost deschisă de „cocoșul" Ion 
Cernea care a devenit cam
pion balcanic încă din prima 
zi de întreceri în urma victo
riilor obținute asupra puterni
cilor luptători Penav I (R. P. 
Bulgaria) și Krijan (R.PF, 
Iugoslavia). A doua medalie 
de aur a fost cîștigată de 
Gh. Szabad (muscă) care a în
vins pe iugoslavul Vukov, pe 
bulgarul Kerezov și pe gre
cul Hascidis. Remarcabilă 
performanța ținărului Alexan
dru Geantă, noul campion bal
canic al categoriei pană. El a 
ciștigat de o manieră specta
culoasă intîlnirile cu Velkov 
(R. P. Bulgaria) și Kudako- 
vicl (Iugoslavia).

Luptă foarte strinsă la cate
goria mijlocie. După ce a fă
cut meci nul cu campionul 
olimpic Dobrev (R.P. Bulga
ria), reprezentantul nostru Ion 
Țâra nu l-a învins prin tuș pe 
iugoslavul Sumaeher, cucerind 
cea de-a patra medalie de aur. 
La categoria semigrea, luptă
torul romîn Gheorghe Popo- 
vici, dovedind o impresionantă 
forță fizică și o tehnică supe
rioară, și-a învins toți adver
sarii, fiind declarat campion 
balcanic. M. Schultz s-a cla
sat pe locul trei la cat. ușoară, 
ca și N. Martinescu la cat. 
grea. în afara sportivilor ro
mîni au mai obținut medalii 
de aur Martinbvici (ușoară), 
Horvat (semi-mijlocie), ambii 
Iugoslavia, și luptătorul bul
gar Kasabov, la cat. grea.

Echipa R. P. Romîne, cu 5 
campioni balcanici și două 
medalii de bronz, a ocupat 
locul întîi în clasamentul pe 
țări.

Miting de solidaritate 
cu lupta poporului coreean

Vineri după-amiază a avut 
loc la clubul „Grivița Roșie" 
din Capitală un miting de 
solidaritate cu lupta dusă de 
poporul coreean pentru unifi
carea pașnică a patriei sale 
și retragerea trupelor străine 
din Coreea de sud. Mitingul 
a fost organizat de Liga ro-

mină deiprietenie eu popoare
le din Asia și Africa.

La miting au luat cuvîntul 
prof. univ. Stanciu Ștoian, 
secretar general al Ligii, Li 
Dea Hon, secretar al Ambasa
dei R. P. D. Coreene la Bucu
rești și maistrul Marin Ma- 
teescu de la Atelierele „Gri
vița Roșie".
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Casa de Economii și Consemnațiuni a R.P.R. face cu

noscut că, în urma creșterii depunerilor pe obligațiuni 
C.E.C. se introduce cu începere din luna iulie a.c. un nou 
plan sporit de ciștiguri ce se acordă la tragerile la sorți 
ale obligațiunilor C.E.C.

Potrivit noului pian sporit de ciștiguri, în fiecare an, 
la tragerile la sorți lunare și suplimentare — semestriale, 
se acordă 24.888 ciștiguri în loc de 21.668 ciștiguri cite 
se acordau pînă acum, iar valoarea totală a cîștiguriloi 
este de 26.970.000 lei pe an, cu 1.700.000 lei mai mare ca 
pînă acum.

In. primele zece zile ale fiecărei luni, obligațiunile 
C.E.C. se vind la valoarea lor nominală, fără diferență 
de preț.

premiera noului film sovietic

ARTICOLE DIN FAIANȚĂ 
u PENTRU MENAJ Șl DECORATIVE

MIRESE 
FRAȚIJ

jamentului luat, acela 
termina treierișul cu o zi mai 
devreme.

Colectiviștii din comuna 
Dragalina, înțelegînd impor
tanța deosebită a îndeplinirii 
măsurilor stabilite de recenta 
plenară a Comitetului Central 
al P.M.R., sînt hotărîți să-și 
intensifice eforturile pentru 
strîngerea la timp a recoltei. 
Ei știu că și de rezultatele 
pe care le vor obține acum 
depinde înfăptuirea multor o- 
biective stabilite de partid cu 
privire la creșterea neîncetată 
a producției agricole.

Cinematografe
DIN NOU DIMINEAȚA (ci

nemascop) : Patria, Elena Pa
vel, Grădina Progresul; BU
FONUL REGELUI : Republi
ca, I. C. Frimu, Grădina I. C. 
Frimu. Gh. Doja, 23 August, 
Stadionul Giuleșți, Stadionul 
Dinamo, Stadionul Republicii; 
Patinoarul 23 August, Volga ; 
LA CAPĂTUL DRUMULUI: 
Sala Palatului R. P. Romîne, 
Magheru, București, Volga, 
Libertății, Grădina Libertății; 
ROSEMARIE : V. Alecsandri; 
AEROPORTUL NU PRIMEȘ
TE : Central, Al. Sahia ; MIS
TERUL FOTOGRAFIEI: Al. 
Popov, G. Coșbuc; STRADA 
SĂRACĂ : Miorița. N. Băl- 
cescu, Drumul Serii : FATA 
CU ULCIORUL : Victoria ; 
CORABIA ZBURĂTOARE: 
Timpuri Noi; PIATRA SO
LARĂ — MURZILKA PE 
SATELIT : Timpuri Noi ; 
PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII: 13 Septembrie ; 
STRADA SEILER nr. 8: 13 
Septembrie; DRUMUL SPRE 
ÎNALTA SOCIETATE : Tine
retului; CIRCUL : îni»at*re£ 
între popoare ; DUELI'E : 8 
Martie; SETEA : M. E>nines- 
cu; PITICUL VRĂJIT» >R = 8 
Mai; DRAGOSTEA TE AȘ
TEAPTĂ : Grivița ; NU 
VREAU SĂ MĂ ÎNSOR: Cul
tural, Munca; ARTICOLUL 
420 : C-tin David; CERASEL- 
LA : Maxim Gorki, V. Roai- 
tă, Grădina 13 Septembrie ; 
ALERG DUPĂ O STEA : Uni
rea: ÎN LINIȘTEA SERII : 
Flacăra; AM SUPRAVIEȚUIT 
MORȚII MELE : Arta ; MI
REASA RĂPITĂ : T. Vladi- 
mirescu ; ȘAPTE 
PENTRU ȘAPTE 
Grădina T. Vladimirescu}

LUNI 10 IULIE
la cinematografele

Magheru, Elena Pavel, 23 August, 
8 Martie, Alexandru Sahia 
și patinoarul „23 August'*

FII ATENTA, 
B U N I C U Ț O!

o producție a studioului „Lenfilm"

FABRICA .

SERVICII DE MASA,CEAI, 
CAFEA, VIN,LICHEUR. DE 
BUCĂTĂRIE $1 FARFURII 
DE TOT FELUL
BIBELOURI,VAZE 
DE FLORI ETC.


