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No doar constatări,
ci și analiză

a multe din între
prinderile orașului 
Cluj, posturile ute
miste de control, 
create și îndrumate 
de organizațiile 

U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid aduc o 
contribuție importantă la e- 
ducarea tinerilor în spiritul a- 
țitudinii socialiste față 
muncă, față de avutul 
porului. Cu sprijinul lor, 
ganizațiile U.T.M. populari
zează șl extind metodele a- 
vansate folosite 
de fruntași, des
coperă și înlătură 
lipsurile ce se 
mai manifestă în 
munca tinerilor.

La Uzinele „la- 
noș Herbak", 
exemplu, 
tul U.T.M., 
mat de 
de partid, 
biectivele 
resc posturile utemiste 
control în activitatea lor 
corespundă principalelor sar
cini care stau în fața colec
tivului de muncitori ai secției 
sau sectorului în care acti
vează. în acest sens, membrii 
comitetului U.T.M. împreună 
cu membrii birourilor orga
nizațiilor de bază U.T.M. din 
secții discută periodic cu 
conducerile secțiilor, cu co
mitetul sindicatului stabilind 
împreună temele pe care ur
mează a se axa activitatea 
posturilor. Toate acestea se 
trec apoi în planul de activi
tate al posturilor constituind 
obiectivele pe care le vor ur
mări într-o perioadă. Desigur, 
dacă pe parcurs vor interveni 
și alte probleme posturile ute
miste de control nu le vor 
trece cu vederea. Tot periodic 
— de obicei trimestrial — co
mitetul U.T.M. pe uzină orga
nizează schimburi de expe
riență între posturile utemiste 
de control.

La unul din aceste schim
buri de experiență s-a discu
tat, de pildă, ce acțiune ar 
putea întreprinde posturile 
utemiste de control pentru ca

de 
po- 
or-

să realizeze produse 
bună calitate. Cu 

responsabilul

tineretul 
do cea mai 
acest prilej, 
postului de control din secția 
rame a vorbit pe larg des
pre contribuția colectivului 
postului utemist de control pe 
care îl conduce la mobiliza
rea tinerilor muncitori în 
țiunea de îmbunătățire a 
iității produselor. Astfel 
arătat că postul utemist 
control din această secție 
ganizează cu 
raiduri-anchetă

posturilor. In felul a- 
tinerli au posibilitatea 
pregătească din timp

ac- 
ca- 
s-a 
de 
or- 

regularitate 
(ca formă

vității 
cesta, 
să se 
pentru discuțiile din adunare.

Forme interesante de acti
vitate 
de control se folosesc și 
Uzinele , ---
pe lîngă 
amenajat

a posturilor utemiste 
' la

„Tehnofrig". Și aici, 
fiecare gazetă s-a 

t cîte o „vitrină a 
postului utemist de control", 

care sînt prezentate 
de

Cum se ocupă organizațiile U.T«M. 
de la Uzinele „Tehnofrig** „lanos 

Herbak” și „Varga Kafalinw de îndru
marea posturilor utemiste de controlde

comite-
îndru-
către 

se îngrijește ca o- 
pe care le urmă- 

de 
să

comitetul specifică de activitate) pe di
ferite teme (respectarea pro
cesului tehnologic, organiza
rea muncii în brigăzi, califi
carea tinerilor etc). De fiecare 
dată, cu ocazia raidurilor, co. 
lectivul postului obișnuiește să 
expună, atît produsele cele 
mai bine realizate, cît și pro” 
dusele de calitate mai slabă, 
fiecare fiind însoțite de nu
mele autorilor lor. Odată cu 
expunerea modelelor respec. 
tive, colectivul postului obiș
nuiește să prezinte în scurte 
articole metodele cele mai 
bune de muncă folosite de 
fruntași, modul cum ar fi pu
tut să se înlăture defecțiunile 
arătate.

De remarcat este șl faptul 
că organizația U.T.M. de la 
Uzina „Ianos Herbak", ana
lizează cu multă regulari
tate activitatea posturilor de 
control în adunări generale 
U. T. M. In vederea discută
rii cît mai ample a activității 
posturilor, comitetul U. T. M. 
întreprinde de fiecare dată 
acțiuni pregătitoare. Așa, de 
pildă, comitetele organiza
țiilor de bază U. T. M. 
din secțiile ștanțare și galan
terie prezintă — înainte de 
adunare — prin gazeta de 
perete, aprecieri asupra acti-

vitrine în 
piesele rebutate, alături 
cele de foarte bună calitate. 
Tot la această întreprindere, 

posturile utemiste 
de control desfă
șoară o largă ac
tivitate prin stația 
de radioamplifi
care (emisiunea 
săptămînală „Vor
bește postul ute
mist de control"), 
în cadrul acestor 

care durează 10— 
sînt popularizate

emisiuni, 
15 minute 
cele mai bune metode de mun
că ale tinerilor, sînt transmise 
sesizările și propunerile pos
tului în legătură cu calitatea 
lucrărilor executate de tineri.

Spre deosebire însă de 
unele organizații U.T.M. pe 
secții d® 1° Uzinele „Ianoș 
Herbak" și „Tehnofrig" orga
nizații care au obținut suc
cese privind activitatea pos
turilor — organizația de bază 
U.T.M. de la Fabrica „Varga 
Katalin" — ba chiar și unele 
organizații U.T.M. din secțiile 
celor 2 uzine amintite nu se 
ocupă în măsură 
tă de activitatea posturilor 
utemiste de control. ~ 
că în mai toate 
generale U.T.M. de la fabrica 
„Varga Katalin" se vorbește 
printre altele și despre acti
vitatea posturilor utemiste de 
control, dar niciodată comite
tul U.T.M. de aici nu a în
cercat să facă o analiză mai 
temeinică a activității postu
rilor, astfel încît să se poată 
lua măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea ei. Din această 
cauză, de foarte multe ori 
posturile utemiste de control 
de la Fabrica „Varga Katalin" 
se ocupă de probleme ne
esențiale, în munca lor se

suficien-

E drept 
adunările
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{Teme pentru

un concurs 
„Drumeții veseli" ‘
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(Continuare In pag. a 3-a)

ei 84 de pionieri și 
școlari, primul grup 
de excursioniști din 
Tîrgovișfe, s-au în- 
tîlnit, în curtea ca
sei pionierilor, cu 

alfi 120 de colegi ai lor. Primii 
se întorceau din excursie, ceilalfi 
abia porneau. întrebări, schimburi 
de impresii, sfaturi.

— Unde ați fost l
— La Muzeul Doffana, la Peleș, 

pe Valea Prahovei... Voi unde 
mergeți ?

— Excursia noastră are o temă 
anume : „Să cunoaștem bogățiile 
și frumusețile raionului Tîrgoviș- 
te“. Vă scriem cum a fost.

...Și urmează zeci de sfaturi ale 
excursioniștilor „încercați" către 
„novicii" intr-ale turismului. Cum 
să-și pună ruksacul, cum să-și 
potrivească pasul la drum ca să 
nu obosească, să nu-și uite car
netul de însemnări, nici cutia 
pentru colecția de pietre...

Firește, sfaturile sînt folositoare. 
Vom vedea însă la întoarcere 
care au știut să profite mai mult 
de frumusețile unei excursii. Cine 
știe, poate se vor întrece într-un 
concurs „Drumeții veseli" pe te
ma excursiilor făcute.

★
...Să ne răspundă luliana Tăta

rii, membră a cercului micilor na- 
turaliști de fa casa pionierilor, ce 
obiective petrolifere au întîlnif în 
drumul lor excursioniștii l

— M-a încîntat peisajul petro
lifer, pădurea de sonde din sche
lele Aninoasa șl Viforîfa, Ne-am 
oprit la ctteva sonde. Aici, petro
liștii ne-au povestit cum se scoa
te din adîncul pămtntulul aurul 
negru. Le-am mulțumit, l-am ui
mit însă ți noi cu cunoștințele 
noastre. Cel din cercul micilor 
petroliști știu atîtea despre tai
nele acestui aur negru I Doar 
mulți dintre noi se vor face pe
troliști...

...Foarte bine, Tătaru luliana I 
Să trecem mai departe. Ce-ați 
mai întîlnif pe itinerariul Tîrgoviș- 
te—Fienil Luminița Andreescu, 
poate știi fu ?

— Da, știu, mi-am notat în car
net... La un moment dat, în fața 
noastră se profila termocentrala 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Doicești, una din cele mai moder
ne centrale electrice din țara noa
stră. Am aflat cînd a început con
strucția termocentralei, cit a du
rat construcția, de cînd a fost dată 
în funcțiune cu întreaga capaci
tate. Ni s-a vorbit despre erois
mul in muncă al harnicilor con
structori ai termocentralei, despre 
tinerii care au lucrat aici. Profe
sorii care ne însoțeau ne-au vor
bit cu acest prilej și de alte cen
trale electrice moderne construite 
în anii regimului democrat-popu
lar.

...Luminița, sînt și alfi concu- 
renți, nu-i lași și pe ei să vor
bească î Tone Vasile, pionierul 
îmbujorat de alături, este nerăb
dător să-și deschidă carnetul de 
impresii, lafă-l, s-a oprit la Fa
brica de ciment din Fieni, o altă 
frumoasă realizare a regimu
lui nostru. De ce fe-au convins 
așa de greu colegii să te desparți 
de oamenii pe care i-ai întîlnit 
aici ?

— Alai întîi, că niciunul dintre 
excursioniști n-ar fi vrut să plece 
din fabrică. Muncitorii ne-au pri
mit așa de bucuroși, de parcă 
am fi fost copiii lor. Și ne-a plă
cut că ne-au prezentat cu atîfa 
mindrie fiecare loc din fabrică. 
Aceasta dovedește o mare dra
goste a fiecărui om de aici pen
tru fabrica unde lucrează. Am vi
zitat întreaga fabrică. Am avut și 
o înfîlnire cu muncitorii, tehni
cienii și specialiștii din fabrică. 
Ne-a impresionat ce frumos se 
vorbește în fabrică despre tinerii 
care muncesc și învață la seral, 
dorind să capete o cit mai bună 
pregătire.

...Ați uitat să vorbiți despre fru
musețea Văii lalomiței, pe care 
ați străbătut-o, despre stațiunea 
balneară Pucioasa unde v-ați o- 
prif. V-ați oprit, pare-se, și la 
Combinatul textil „Ivănuș Con- 
sfanfin", la moderna sa filatură de 
bumbac „Olga Bancic".

— Nici o grijă — ne asigură 
micii excursioniști — n-am uitat 
nimic. Acum n-am făcut decît o 
repetiție generală. La concursul 
adevărat avem atîtea de spus 
despre bogățiile și frumusețile 
raionului nostru încîf... nu se poa
te să tiu cîșfigăm.

...Succes I Și dacă concursul 
„Drumeții veseli" încă nu a fost 
anunțat, n-ar fi rău să fie de a- 
tum înainte proiectat. Copiilor 
le-ar place, îl așteaptă.

N. PUIU

Turneul 
Ansamblului 

artistic al U.T.M. 
în Banat

De cîfeva zile ansamblul ar
tistic al Uniunii Tineretului 
Muntitor, condus de Marin 

Constantin, artist emerit, este 
oaspetele tinerilor din regiunea 
Banat. Se înțelege, nu e vorba 
de un oaspete oarecare : chiar 
din primele zile el s-a dovedit a 
fi deosebit de generos, desfătîn- 
du-și gazdele cu înalta sa măies
trie artistică. Miercuri seara, ti
nerii și talentații artiști au pre
zentat primul lor spectacol în ca
drul turneului ce-l întreprind în 
regiunea Banat, la teatrul în aer 
liber din Parcul de cultură și o- 
dihnă „Ștefan Plavăf" din Timi
șoara. Joi, din nou în fața unui 
numeros public, ansamblul Uniu
nii Tineretului Muncitor a prezen
tat cel de-al doilea spectacol la 
Timișoara, pe scena sălii „Maxim 
Gorki".

Ieri seara tinerii artiști bucu- 
reșteni au fost oaspeții metalur- 
giștilor și textiliștilor arădeni. In 
orașul de pe Mureș ei au prezen
tat din nou un bogat și frumos 
program inspirat din folclorul 
nostru. La reușita spectacolelor, în 
egală măsură și-au adus contribu
ția orchestra de muzică populară, 
sub conducerea maestrului Ionel 
Budișteanu, artist emerit, corul, 
formația de dansuri populare și 
soliștii.

In următoarele zile ansamblul 
artistic al U.T.M. va prezenta 
spectacole în fața mefalurgiștilor 
reșițeni și a oamenilor muncii 
aflaf* la odihnă în stațiunea Băile 
Herculane.

Primirea caldă, entuziastă făcută 
de spectatorii bănățeni primelor 
spectacole, înscrie acest turneu 
ca un nou succes al ansamblului. 
Cînfecele și dansurile interpreta
te de tinerii artiști subliniază 
bucuria și vitalitatea tineretului 
nostru, fericit să muncească și să 
trăiască în anii construcției so
cialiste.

V. BOARIU

Vezi? Procedînd așa, piesele lucrate o să fie de calitate și 
mai bună 1 Explicațiile date de maistrul Constantin Drago- 
mir de la Uzinele „I. C. Frimu" din Sinaia sînt de mare folos 

tînărului strungar Ilie Popîrlan
Foto: N. STELOR1AN

Premiera filmului documentar 
„Imagini ale unui trecut glorios**

Vineri seara a avut loc la 
cinematograful „Patria" din 
Capitală premiera filmului 
documentar „Imagini ale unui 
trecut glorios”, realizat de 
studioul cinematografic „Al. 
Sahia“. Filmul prezintă, pe 
bază de documente din Mu

In drum spre cascada „Urlătoare" — un popas pentru o poză. 
(Pionieri din tabăra de pionieri ți școlari de la Bușteni).

Foto ș GR. PREPELIȚA

Fruntașii spun: se poate!

— înalt a mal crescut porumb ul... Și a legat bine 1 (In lanul 
gospodăriei colective „Iile Pintilie" din comuna Fărcașele, 

raionul Caracal).
(Fotei «AGERPRES")

/n raionul Vaslui, recolta
tul griului a început de 
o săptămînă. îndată ce 

lanurile au dat în pîrgă, co
lectiviștii și țăranii munci
tori întovărășiți au pornit să 
adune noua recoltă. Printre 
aceștia se află și colectiviștii 
din satul Șerbotești. Ei au 
cultivat anul acesta 100 de ha 
cu grîu. 75 ha, din cauză că 
nu sînt mecanizabile, trebu
iau recoltate manual, iar 25 
cu combina. Hotăriți să nu 
piardă nici un bob din recol
tă, ei au, controlat zile in șir 
tarlalele și s-au pregătit in
tens pentru ziua cînd vor în
cepe secerișul. Și pe 8 iulie 
dis-de-dimineață au pornit cu 
toții spre cimp. Colectiviștii 
cu secerile, mecanizatorii cu, 
combina. Alături de vîrstnici 
se găseau și cei peste 30 de 
tineri. Potrivit planului con
ducerii gospodăriei, recoltarea 
trebuia să se termine în nouă 
zile de la începere. 
oiștii s-au angajat s-o termine 
în șase zile. Pentru a 
sprijinul realizării 
mentului luat, 
U.T.M. a creat o 
zonieră de tineret 
creze pe combină, 
coltat și clăit. două la tran-

sportul snopilor pe arie. In 
echipe au fost incluși toți ti
nerii colectiviști. Două 
s-a lucrat cu spor, 
zori și pînă în amurg, 
zultatul a fost bun. S-au 
coltat mai bine de 50 de 
O mare parte dintre snopi 
au fost transportați direct la 
arie, iar tinerii mecanizatori

zile 
din 
Re- 
re- 
ha.

ră din plin. Tinerii colectiviști, 
mobilizați de organizațiile de 
bază U.T.M., contribuie cu 
toate forțele lor la urgenta
rea acestor lucrări.

Deși vecine, deși cu forțe 
și posibilități asemănătoare, 
în alte gospodării colective 
cum sînt cele din Știoborăni, 
Munteni de Sus, Ferești. Bîr-

muncă, întîrziindu-se astfel 
și începerea secerișului. In co
lectivă sînt tineri harnici care 
zilnic ajută gospodăria la 
efectuarea unor importante 
lucrări. Sînt însă și tineri ca 
Elena Moroșanu, Constantin 
Ioniță. Ioachim Ciobanu care 
lipsesc colectiva de ajutorul 
lor tocmai în această perioadă,

In raionul Vaslui trebuie grăbit 
secerișul păioaselor

de la S.M.T., care au venit 
să-i ajute, au arat aproape 
toată miriștea și o bună parte 
au și însămînțat-o cu porumb 

același 
Șerbo- 
pentru

Colecti-

furajer. Muncind în 
ritm, colectiviștii din

- tești au redus timpul 
recoltare la 4 zile.

Situații
în gospodăriile colective
Roșiești, Albești, Bălteni. Gu- 
ra-Munteni. Și aici, colectiviș
tii seceră de zor și cară sno
pii la arie, în urmă tinerii

asemănătoare sînt
din

veni în 
angaja- 

organizația 
echipă se- mecanizatori ară și seamănă 
care să lu- plante furajere 
două la rt-

în cultură 
dublă, iar pe arii ca cele de 
la Roșiești și Albești se treie-

zești seceratul griului este în
târziat. Gospodăria colectivă 
„30 Decembrie'" din Știoborăni. 
de exemplu, are cultivată cu 
grîu o suprafață de peste 120 
ha. Deși, conform planului, 
pină la 11 iulie ar fi trebuit 
să fie strînsă recolta de pe 
cel puțin jumătate din aceas
tă suprafață, secerișul nici 
nu începuse încă. Aceasta din 
cauză că aici a existat o slabă 
preocupare pentru 
ganizare a muncii, 
faptului că lucrările 
ținere a culturilor 
întîrziate, ele au necesitat în 
aceste zile multe forțe de

buna or- 
Datorită 

de între- 
au fost

cînd este atîta nevoie de ei.
De altfel, în 

Vaslui secerișul 
întîrziat. Apoi 
mare decalaj între secerat și 
treierat, între recoltat și arat.

Aceste deficiențe se datoresc 
cîtorva cauze mai importante, 
în primul rînd întreținerea 
culturilor fiind întîrziată s-a 
suprapus cu secerișul. Deși se 
cunoștea că se va întîmpla 
așa nu s-au luat totuși măsuri 
pentru repartizarea proporțio
nală a forțelor, astfel ca toa
te lucrările din campanie să

tot raionul 
griului este 
există un

se poată efectua concomitent, 
în al doilea rînd în multe 
părți ariile nu au fost amena
jate, cu toate că experiența 
anilor trecuți, precum și în
drumările date, au arătat clar 
că ariile trebuie pregătite cu 
mult înainte, pentru ca 
trei-patru zile 
secerișului să se poată începe 
treieratul.

Timpul este destul de înain
tat. Orice întârziere înseamnă 
pierderi de boabe. Pentru ca 
recolta să intre la timp în 
magazie este necesar să se 
intensifice mult ritmul zilnic 
la seceriș. Pe lingă mașinile 
S.M.T., trebuie folosite toate 
mașinile de care dispun uni
tățile agricole socialiste din 
raion, iar pe suprafețele ne- 
mecanizabile sau acolo unde 
griul a fost culcat de ploi, să 
se folosească secerile. Activi
tatea gospodăriilor colective 
fruntașe dovedește că ritmul 
recoltării și treierișului poate 
fi mult grăbit.

în
de la începerea

C. SLAVIC

zeul de istorie a partidului și 
din Arhiva națională de fil
me, imagini din lupta dusă de 
partidul clasei muncitoare, în 
fruntea maselor populare din 
țara noastră.

A fost prezentat de aseme
nea un reportai cinematogra
fic despre vizita conducători
lor de partid șj de stat în re
giunea Banat.

Au luat parte activiști de 
partid șj de stat, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești 
și ai diferitelor instituții cen
trale, propagandiști din învă- 
țămîntul de partid, oameni ai 
muncii din Capitală.

Filmele au fost urmărite cu 
viu interes de public.

(Agerpres)

Succese 
ale minerilor

Mineriț Văii Jiului înscriu pe 
graficele de producție noi 
succese. La cele 53.706 tone 
de cărbune cocsificabil, date 
peste plan în primele 6 luni 
ale anului, ei au adăugat în 
această lună alte 500 tone. 
Sporul de producție obținut se 
datorește aplicării pe scară 
tot mai largă a metodelor a- 
vansate de muncă, creșterii 
nivelului de mecanizare in 
subteran. Aceasta a permis ca 
Ia o serie de exploatări să 
sporească simțitor productivi
tatea muncii. La Lupeni, unde 
este cea mai mare mină , din 
țară, productivitatea medie 
pe post a fost în luna iunie 
de 1,032 tone de cărbune coc
sificabil, față de 0,942 tone 
obținut în luna martie.

Randamente sporite au ob
ținut și minerii din bazinele 
carbonifere Banat și Munte
nia.

Minerii din întreaga țară au 
extras peste plan, în primul 
semestru din acest an, 232.373 
tone de cărbune cocsificabil 
și energetic.

O nouă fabrică 
de produse lactate

De curînd la Cristurul Se
cuiesc, regiunea Mureș-Auto
nomă Maghiară, a intrat in 
funcțiune o nouă fabrică de 
produse lactate.

Această unitate a industriei 
alimentare este dotată cu in
stalații moderne de mare pro
ductivitate, care asigură o ca
litate superioară produselor 
fabricate. Procesul tehnologic 
de fabricație se efectuează 
mecanizat. Instalații de mare 
capacitate ca cea de pasteuri- 
zare a laptelui și smîntînei 
sînt complet automatizate, ele 
fiind deservite de către un 
singur operator.

(Agerpres).
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citind programul de acti- 
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Unde tinerii

Cunoscînd
oameni
și cărți

e-am obișnuit de 
multă vreme, la 
casele noastre de 
cultură, cu figura 
activistului cultu
ral adînc preocu

pat de grija pentru timpul 
liber al ținerilor; veș
nic în căutare de inedit la 
întocmirea programelor cul
tural-educative, gata oricînd 
să ceară și să primească 
sfatul tovarășilor cu care 
lucrează. Totul în scopul În
deplinirii cît mai bine a sar
cinii ce o are.

într-o vineri, pe la amiază. 
Emil Plăpceanu, directorul 
Casei de cultură a tineretu
lui „Vasile Tudose" din Pi
tești avea de rezolvat două 
probleme: mobilizarea tineri
lor din orchestra de 
populară care avea 
să meargă dumi
nică dimineața la o 
gospodărie agri
colă colectivă din 
apropierea orașu
lui și discutarea în 
consiliul de condu
cere a programului 
cultural pentru săp- 
tămîna următoare, 
torul telefonului și 
biciclete, prima 
s-a 
pentru

obicei metoda de informare 
este „jurnalul vorbit" organi
zat la „Joile tineretului". Oa
meni de diferite specialități 
și din diverse locuri de mun
că țin în fața tinerilor expu
neri scurte de cîte 10—15 mi
nute. Iată cîteva exemple : 
„Inovații aplicate în ultimul 
trimestru la Uzinele „Vasile 
Tudose“-Colibași, „Satele re
giunii noastre în plină cam
panie de recoltare a păioase- 
lor“, „Un mare umanist : Ra
bindranath Tagore" ș.a.

Scopul educativ este urmă
rit și în orientarea activității 
artistice. Am asistat, în ace
eași după-amiază, la repetiți
ile formațiilor artistice de a- 
matorl. Echipa de dansuri, a- 
vînd 12 perechi de tineri, iuți și 
mlădioși, născuți parcă anu

nărui director — piese din 
viața tineretului, piese despre 
uteciști, despre utemiști. Ne-ar 
trebui și comedii cu specific 
tineresc ; „Prietena mea Pix“ 
nu poate fi de-ajuns, iar 
„Nota zero la purtare" am 
jucat-o de o sută de ori. Noi 
mergem deseori și la sate ; 
ne-ar trebui piese într-un aci 
sau chiar în 3 acte pe pro
blemele mari ale vieții de 
azi de la sate. Nu putem ră
mîne mereu cu „O să 
nuntă mare" 1

E o cerință într-adevăr 
rească și creatorii noștri 
dramaturgie vor trebui 
țină seama de ea. Pînă 
tunci artiștii amatori ai Casei 
tfo^gultuță au început repe- 
triîîle la piesa lui Victor Bîr- 
lădeanu

Din activitatea
Casei de cultură a tineretului 

din orașul Pitești

Cu aju- 
al unei 

chestiune 
rezolvat repede; dar 

a doua, se cerea, 
într-qdevăr, timp mal mult. 
Mai bine zis o reflectare a- 
tentă, impusă tocmai de ceea 
ce este specific activității unei 
case de cultură a tineretului. 
Și iată de ce.

în planul de muncă se pre
vedeau, spre exemplu, obiec
tive ca acestea : „Sprijinirea 
tineretului în lupta pentru 
îmbunătățirea calității produ
selor", „Informarea politică a 
tineretului cu principalele e- 
venimente externe și interne"... 
In ultirnul timp astfel de o- 
biective au căpătat un ca
racter permanent. Firește că 
atenția principală trebuie 
dată organizării unor activi
tăți cît mai bogate în conți
nut, profund educative. Acest 
lucru îl știu bine tovarășii 
din conducerea Casei de 
cultură. Dar tot atît de bine 
știu cît de necesară este și 
găsirea unor forme potrivite, 
mereu variate, atractive, în 
stare să rețină totdeauna 
proaspăt interesul tinerilor.

Cu o săptămînă în urmă 
se organizase o revistă a pre
sei pe teme internaționale, 
ținută de un redactor de la 
ziarul local; despre lupta 
pentru calitate le vorbise ti
nerilor un inginer de la între
prinderea textilă „11 Iunie". 
Dar săptămînă următoare, 
care să fie formele de rea
lizare a acestor sarcini ? în 
discuții, membrii colectivului 
de conducere căzură de a- 
cord să li se vorbească tine
rilor despre Forum. Cineva 
propuse să fie invitat pentru 
aceasta primul secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M. 
Și iată și o sugestie intere
santă : susținerea ideilor
expunerii prin material vi
zual ; editarea pe un panou 
a unei „gazete a tineretului 
lumii" cu articole și fotogra
fii decupate din ziare și re
viste, menite să oglindească 
problemele esențiale ale ti
neretului muncitor din diferite 
țări ale globului. In ce pri
vește acțiunile în sprijinul ca
lificării tinerilor se află 
deja organizat un concurs 
qen „Cine știe răspunde" pe 
tema: „Să fii specialist în 
meseria aleasă".

Gîndite cu pasiune și 
pundere, acțiunile Casei 
cultură a tineretului din 
șuiul Pitești interesează 
tineri, îi atrag, îi ajută 
lărgirea orizontului lor poli- 
litic și cultural. Se remarcă, 
îndeosebi, grija și operativi
tatea cu care Casa de cul
tură își informează tinerii în 
cele mai diverse domenii. De

me pentru horă, repeta jocuri 
populare — „Suită argeșană" 
— cu dansuri culese din sa
tele regiunii: „Hora Ancuței", 
„Dansul fetelor din Răcari", 
„Bărbuncul", „Rustemul".... 
Jocurile acestea au existat 
din moși strămoși dar toate 
au căpătat în zilele noastre 
mișcări noi, exprimînd un con
ținut nou. Așa bunăoară 
„Rustemul" se juca mai odi
nioară cu capul plecat spre 
opinca bătută de pămînt. Era 
un „joc de necaz" 
mai numit oamenii. 
cîndu-1, aceiași oameni 
pieptul înafară, 
mîntul 
lin apoi 
repezit, 
Tocmai
(un fel de istorie a dansului 
popular din regiune) încearcă 
s-o realizeze în suita lor ar
tiștii amatori de la Casa de 
cultură a tineretului din Pi
tești. Interesantă este și în
cercarea de a crea o originală 
formație de „cîntători din 
frunză".

Există însă și o echipă ai 
cărei membri, cu tot entuzias
mul lor, nu reușesc să aducă 
în fața tinerilor lucruri noi, cu 
bogat conținut educativ, 
din echipa de teatru. Și 
din vina lor, ci din cauză 
repertoriul lor este în mod 
totul direct legat de ceea 
oferă dramaturgia.

„Ne-ar trebui — spunea

cum l-au 
Azi, ju- 

scot 
pă

și 
mai 

vioiciune, 
schimbare

Sînt 
nu 
că 
cu 
ce

«-

răs- 
de 

q ra
pe 
în

— Unde-l pot găsi pe pre
ședintele gospodăriei ?.

— Pe oîmpi
— Pe secretarul comitetului 

U.T.M. ?
— La combine.
— Dar pe directorul cămi

nului cultural ?.
— La cîmp.
Lapidar, paznicul gospodă

riei agricole colective din co
muna Mihai Bravu, raionul 
Istria, un bătrinel de altfel 
vorbăreț și bucuros că-și gă
sește în aceste zile un tova
răș cu care să schimbe o vor
bă, ne-a făcut să înțelegem 
mai mult decît locul unde 
i-am putea găsi pe cei care-i 
căutam. In răspunsul lui am 
citit mai mult mirarea sinceră 
a omului care nu poate în
țelege că în aceste zile un 
președinte de gospodărie sau 
un secretar de U.T.M. ar pu
tea fi căutat în altă parte, 
decît în cîmp, alături de în
treg satul, de toți colectiviștii, 
la strînsul pîinii.

Tot satul, cu combine, se- 
cerători, cu seceri în mâini, 
se „scaldă" de la răsăritul la 
asfințitul soarelui în marea 
aurie a holdelor. Pe secreta
rul comitetului U.T.M., Gheor- 
ghe Albu, l-am întâlnit în- 
tr-adevăr pe o combină, abia 
prididind să schimbe sacii în 
care se revărsa un fluviu ne
întrerupt de boabe de grîu. 
Pe ceilalți membri ai comite
tului i-am întîlnit în rîndul 
secerătorilor, pe alții îndrep- 
tîndu-se către magazii cu că
ruțele scîrțîind sub povara 
sacilor cu grîu. Pe Vasu N.

La 13 iulie s-a desfășurat Ia 
Teatrul de vară din Parcul 
de cultură și odihnă „I .V. 

Stalin“ spectacolul festiv de în
chidere al celui de-al Vl-lea con
curs al formațiilor artistice de a- 
matori, faza pe orașul București.
Timp de mai multe ore s-au în
trecut formații corale, de dansuri, 
brigăzi artistice de agitați?, or
chestre semisimfonice, soliști vo
cali și instrumentiști.

In fotografii : Tineri dansatori 
din Ministerul Poștelor și Teleco
municațiilor interpretind „Nunta 

din Oaș" (dreapta) Lidia De- 
menco, reprezentanta Casei de 
cultură a tineretului din raionul 
Grivița Roșie, interpretind cînle- 
cul ucrainean „Hanzea" Cos).

Foto : N. STELORIAN

„Drum bun, scumpul 
nostru astronaut".

între tinerii care 
vin la Casa de cul
tură mai mult de 
două sute sînt, cum 
s-ar spune, „oa
meni de-ai casei". 
(Să ținem seama 
că în Pitești există 
și un Palat al 

și școli populare de 
cămine culturale). Ei 

se interesează de programul 
cultural educativ cu obișnu
ința omului care vrea să știe 
precis ce are de iăcut într-o 
anume zi ; informările, confe
rințele, lectura, procesele li
terare, concursurile pe di
verse teme, reuniunile tovă
rășești și, în sfîrșit, acti
vitatea în formațiile artistice 
de amatori sînt tot atîtea ac
țiuni educative îndrăgite de 
tineri.

Ar fi greșit să spunem că în 
activitatea Casei de cultură 
a tineretului din Pitești n-ar 
exista goluri, că aici totul ar 
merge bine. Se manifestă încă 
lipsuri — unele destul de se
rioase — mai ales în orga
nizarea muncii. Uneori ac
țiuni bine gîndite, folositoare, 
nu se țin pentru că nu s-au 
luat toate măsurile organiza
torice ; alteori, spre deosebire 
de perioade cu acțiuni 
saite, atractive, găsim 
săptămînă cu acțiuni 
organizate în grabă, insufi
cient pregătite.

Am vrut însă să suhliniem 
acel lucru prețios în activi
tatea cultural-educativă d0 
la Casa de cultură a tinere
tului din Pitești, anume cău
tarea noului, grija ca pro
gramele culturale să fie cît 
mai adecvate specificului ti
neretului.

Comuna

Acum, în plină 
de strîngerea

V. BABAN

Bibliotecă
la cîmp

I campanie 
i recoltei, 

colectiviștii din comu
na Beiuș, raionul Alba, regiu
nea Hunedoara, pot fi găsiți

din zori și pînă în seară pe 
cîmp. în această perioadă bi
blioteca nu și-a încetat nici 
o clipă ritmul activității sale. 
Bibliotecara Tatiana Naghy, 
împreună cu mai mulți citi
tori pasionați, printre care 
colectivistele fruntașe Elena 
Gaftan, Victoria Crișan și 
muncitorul ceferist Constan
tin Pantă, se deplasează la 
locul de muncă al colectiviș
tilor cu cărți, broșuri, ziare 
și reviste. Cercurile de citit 
conduse de Otilia Sălăjan, 
Zoe Barbu și altele își con
tinuă activitatea la cîmp. în 
pauze se face lectură și se ci
tesc noutățile zilei din presă. 
Raportul tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej asupra 
mersului îndeplinirii Directi
velor Congresului al III-lea 
al partidului privind constru
irea socialismului la sate și 
dezvoltarea agriculturii a fost 
primit de membrii gospodă
riei noastre colective cu mare 
bucurie și cu hotărîrea de a 
înfăptui încă din acest an 
unele din obiectivele stabilite.

precizie
acea dimineață 

comitetului U.T.M. 
din combinat o coală mare de 
hîrtie pe care scria : Clubul mun
citoresc „Siderurgistul“-Hunedoa- 
ra. Program de activitate pe luna 
iulie 1961. L-am desfăcut și am 
urmărit activitățile bogate, in
teresante, programate pentru 
fiecare din cele 31 de zile 
ale lunii. Am și văzut parcă ur- 
cînd la clubul „dini deal" 
oțelari, furnaliști, laminoriști. 
văzut într-o seară cinstind 
ca și faptele laminatorilor 
tași, am urmărit încordarea 
bilă pe frunțile șahiștilor de la 
furnalele 1—4 și 5—6 în timpul 
unui interesant concurs. Am vă
zut pe tineri ascultînd atenți nou
tățile în siderurgie din cadrul 
simpozionului tehnic, l-am văzut 
însă și la o conferință de lucru : 
un schimb de experiență între 
brigăzile de producție ale tine
retului conduse de Tîrpescu Mi
hai, prim fopitor, Mogonea Ion, 
furnalist, Balaș Adrian, laminorist, 
Comșa

Dar, 
vifate, 
nizate 
tineri!
sala de spectacole sînt prezenți 
fruntașii în producție cu familiile. 
Cercul dramatic al combinatului 
dă spectacolul cu piesa 
Salînski.
guranța 
minorul 
răspund 
cursul pe teme legate de lami
narea metalelor. Și evocarea în

Nu știu cu 
adus în 
la sediul

Am admirat în 
cu care tinerii 
de 650, 800 și 
la întrebările

„Nila" de 
altă zi si
de la la- 
1000 mm 
din con-

limp a evoluției cetății oțelului : 
„Combinatul ieri, azi, mîine" a 
atras o mulțime de tineri. Joia ti
neretului nu lipsește de asemenea 
din programul clubului. Tema ? 
Grija față de avutul obștesc, da
toria de onoare a fiecărui tînăr.

Dar ce se întîmplă în sala de 
conferințe ? Inginerul Falk Ion 
ține expunerea : „Contribuția ti
neretului din combinat la îmbună
tățirea calității produselor și re
ducerea prețului de cost". Altă
dată, Verbuncu Petre, secretarul 
comitetului organizației U.T.M. a 
C.S.H. vorbește tinerilor despre 
morala comunistă. în sfîrșit în sala 
de reuniuni o seară închinată bri
găzilor utemiste de muncă 
fică fruntașe în colectarea 
vechi.

Dar oțelarii, laminoriștii, 
rii și toți ceilalți muncitori 
combinat iubesc și poezia. Seara 
literară „Să citim din fabulele lui 
la Fontaine" îi va desfăta desigur 
cu umorul plin de înțelesuri al 
clasicului francez.

După cum se vede, multe, foar
te multe puncte din program pri
vesc munca, viața, grija pen
tru educarea comunistă a tine
rilor harnici și entuziaști munci
tori ai Combinatului. în alcătui
rea programului de activitate al 
clubului „Siderurgisful“ o contri
buție și-a adus și comitetul U.T.M. 
El a propus teme noi, interesante 
pentru program, a stabilit, în 
colaborare cu conducerea clubu
lui, răspunderi precise pentru în
deplinirea exactă a celor propuse. 
Și acesta este un lucru merituos.

I. BODEA

Săvinești: Joia tineretului

AURELIU DOMȘA

Orchestra populară da ti
neret a Casei raionale de 
cultură din Tg. Jiu, dirijată 

de Rakotzi Ladislau.

Foto i S. NORU

Organizarea timpului liber 
al tinerilor din cadrul 
Complexului de la Să

vinești — Roznov constituie 
o preocupare deoseoită și per
manentă pentru organizația 
U.T.M.

In acest scop la „Joile ti
neretului" se organizează ac
tivități deosebit de interesan
te. Astfel, „Joia tineretului" 
organizată de organizația de 
bază U-.T.M- de la Laboratorul 
Central a avut un punct 
foarte atractiv: „Eminescu". 
Despre viața și opera lucea
fărului poeziei noastre a vor
bit tînăra Georgeta Robu, la
borantă. 
Nistor și 
remarcat 
măiestrie 
creația
După aceea a urmat un con
curs „Cine Știe răspunde" pe 
tema romanului „Mitrea Co
cor" de Mihail Sadoveanu. 
Concurența, foarte bine pre
gătiți, au răspuns cu precizie 
la întrebările puse. Incît, 
pentru stabilirea cîștigătoru-

Tinerele Marusia 
Victoria Dinu s-au 
prin recitarea cu 

a cîtorva poezii din 
marelui Eminescu.

lui a fost nevoie de un con
curs de baraj. Dintre tinerii 
muncitori înscriși la acest 
concurs premiul I a revenit 
tânărului Vasile Cîmpeanu. 
muncitor, care face parte din 
organizația de bază U.T,M. de 
la Centrala Electrotermică. 
Vasile Cîmpeanu a dovedit că 
e pregătit temeinic : a vorbit 
foarte bine despre semnifica
ția romanului, 
importanța lui 
doveniană și 
noastră nouă.

Pe locurile II și IU s-au si
tuat tinerii Jenică Filip și 
Leonte Tudor.

Programul a continuat cu 
o frumoasă seară de dans.

ca și despre 
în creația sa
in literatura

IORDACHE MIHAI 
ONEA ION 

corespondenți

Hristu, membru al comitetu
lui U.T.M. și director al că
minului cultural, l-am întîlnit 
abia la ora prânzului, într-un 
grup de colectiviști. Citeau 
împreună ziarul.

In aceste zile hotărîtoare 
pentru strângerea recoltei, în
treaga activitate a organizației 
U.T.M. se desfășoară pe 
cîmp. Munca culturală înde- 
plinindu-și rolul ei de stimu
lator al luptei colectiviștilor 
pentru strângerea la timp și 
fără pierderi a pîinii, adap- 
tîndu-se acestor condiții, folo-

Aceste manifestări s-au bucu
rat de mult succes în rîndul 
colectiviștilor. Exemplele au 
fost alese cu multă grijă, în 
așa fel incit să poată fi cit 
mai semnificative și cît mai 
pe înțelesul tuturor.

Dar trebuie spus că ,,serile 
de calcul" au intrat de-acum 
în tradiția muncii organizației 
U.T.M. și a căminului cultural 
din comuna Mihai Bravu. Du
pă primele zile de seceriș. în 
urma sesizărilor făcute de 
postul utemist de control, de 
foaia volantă și de articolele

de 50 kg grîu la fiecare hec
tar.

A stârnit interes calculul de 
la ora primului ? Întrebării, 
colectiviștii i-au dat răspuns 
pe loc, discutând despre ce 
trebuie făcut pentru a înlătura 
pe cît posibil toate pierderile. 
Iar Gheorghe Albu, secreta
rul comitetului U.T.M., ne-a 
vorbit de un interesant calcul 
in legătură cu cit grîu s-ar 
pierde printr-un transport ne
glijent dacă pe fiecare metru 
de drum s-ar risipi cîte două 
boabe. Poate că acum, cînd

adus la brigada sa drapelul 
roșu de brigadă fruntașă).

O încărcătură de apă, o le
gătură de cărți. Poetică, sim
bolică alăturare ! Acolo, în ar- 
zătoarea stepă dobrogeană, 
prețioasa încărcătură a tână
rului va potoli pentru o buca
tă de vreme setea colectiviș
tilor din brigada I-a...

In aceste zile biblioteca des
fășoară o largă activitate cul
turală de masă. In pauzele de 
prînz, dimineața, înainte ca 
soarele să soarbă boabele de 
rouă din mustățile spicelor,

PE SCENA DINTRE LANURI
sește fiecare răgaz de odihnă 
pi oamenilor.

Serile de calcul

Sub îndrumarea organiza
ției de partid, comite
tul U.T.M. și colectivul 

de conducere al căminului 
cultural au întocmit din vre
me un plan de activități cul
turale ce pot și trebuie să se 
desfășoare în campania strîn- 
gerii recoltei. Pe baza acestui 
plan, în ajunul începerii re
coltărilor au fost organizate 
două seri de calcul. Prima a 
avut ca temă „O zi pierdută 
la treier favorizează risipa". 
Cea de a doua s-a ocupat de 
apărarea avutului obștesc ca 
bun al tuturor colectiviștilor.

publicate la gazetele de perete 
volante din cimp, comitetul 
U.T.M. a trecut imediat la or
ganizarea unei noi seri de 
calcul. De această dată tema 
a fost și mai precisă: „Un 
spic pierdut la un metru pă
trat".

Seara de calcul a fost de 
data aceasta impropriu denu
mită : s-a desfășurat la ora 
primului, în jurul gropii de 
fumat și stivelor de saci din 
capul tarlalelor unde în dimi
neața zilei spicele grele foș
neau încă sub adierea vintu- 
lui. Convingător, calculul a 
demonstrat colectiviștilor că 
un singur spic rămas în mi
riște pe fiecare metru pătrat 
aduce gospodăriei o pierdere

scriu aceste rânduri, tema a- 
ceasta a și constituit subiec
tul unei interesante manifes
tări organizate de comitetul 
U.T.M. în campania strângerii 
recoltei.

Setea
ergînd pe cîmp, în căru
ță, între două butoaie 
cu apă de băut am vă

zut acoperită cu haina tânăru
lui conductor o legătură mă- 
ricică de cărți. Așa cum m-a 
lămurit, tînărul ducea atît 
cărțile cît și apa colectiviști
lor din brigada l-a condusă 
de comunistul Gheorghe No
vac (de dimineață, aeelași 
tînăr cu primul transport a

prieteni devotați ai cărții din 
însărcinarea comitetului UTM, 
citesc colectiviștilor diverse 
broșuri, legate strict de cam
pania strîngerii recoltei. în 
același fel se face zilnic și ci
tirea presei. Chiar aici pe 
cimp, în patru zile la rînd 
colectiviștii din toate brigăzi
le au citit pe capitole Rapor
tul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej prezentat la 
recenta plenară a Comitetului 
Central al P.M.R.

Artiștii colectivei
ntuziaștii artiști amatori 
au demonstrat colecti
viștilor că decorul lanu

rilor cu grîu împânzite cu oa
meni și mașini oferă prilej de

prezentare a unor spectacole 
cel puțin tot atît de reușite 
ca cele prezentate pe scena de 
la căminul cultural.

In numai trei zile, prelu- 
crind faptele văzute și trăite 
de ei, cei nouă tineri membri 
ai brigăzii artistice de agita
ție au prezentat un interesant 
program intitulat „Un minut 
în campanie este mult".

Timp de douăzeci de minute 
colectiviștii și mecanizatorii 
s-au desfătat în pauza de la 
ora amiezii la spectacolul pre
zentat de artiștii amatori. In 
programul său brigada artis
tică de agitație a evidențiat 
hărnicia combinerilor Gheor
ghe Vasile și Stelian Scapă
ră. In cinstea fetelor de la 
colectoarele de paie, utemis- 
tele Nastasia Lungoci, Maria 
Gherea, Maria Enache și 
altele, brigada a interpretat 
cântecele lor preferate-

Satira a fost și ea prezentă 
în programul brigăzii. Au 
fost criticați unii tineri colec
tiviști care, lucrînd cu neaten
ție la seceriș și la trans
porturi, fac risipă de grîu.

Spectacolul a fost prezentat 
la două locuri de muncă, două 
zile consecutiv. In carnetul 
directorului căminului cultu
ral am găsit — aproape gata 
— un nou text pentru viitorul 
program al brigăzii artistice 
de agitație. Peste cîteva zile, 
colectiviștii venind la capătul 
tarlalei cu grîu să se odih
nească, vor aplauda din nou 
pe entuziaștii artiști amatori.

I. ȘERBU
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nfre patru pereți de 
cărți, o fată. Ochii 
ei aleargă prin raf
turi, cum fiecare 
dintre noi căutăm, 
uneori, în aglomera

ții de oameni, pe unul singur, pe 
unul anumit.

Irina Balteș caută o carte.
O carte, un prieten bun. Un 

prieten pe care îl „împrumută" 
cu dragoste și încredere fiecărui 
cititor intrat pe ușa bibliotecii,..

Lucrează, în această muncă, de 
trei ani. In acest răstimp a îm
prietenit cu biblioteca sătească 
din Ocna Sibiului sute de familii. 
Fiecare oaspete e Intîmpinat cu 
atenție, zeci de preferințe, de în
clinații sînt notate în memoria Iri- 
nei ca într-un repertoriu pasio
nant. E, de fapt, una din bucuriile 
ei. Aceea de a recomanda cartea 
potrivită, cartea preferată. Cu 
concursul cărfilor ea înrîurește 
adine viața oamenilor din comu
nă, deși modestia o îndeamnă, la 
început, să nu vorbească despre 
aceasta. Vorbește în schimb cu 
însuflețire despre prietenii biblio
tecii, care — într-un fel — sînt 
și prietenii ei.

Ii cunoaștem astfel pe colecti
viștii Ana Maroși și Constantin 
Micu care de la începutul anului 
au citit 32 și respectiv 26 de 
cărți. Ni se arată fișele. Dar cele 
mai grăitoare amănunte nu sînt 
trecute acolo. Bibliotecara mai 
are însă o fișă (intimă, nescrisă), 
în care sînt notate impresii ale 
lor despre cele citite, despre cărți 
literare, ca și despre cele agro
zootehnice. Și încă ceva : aseme
nea cititori pasionați sînf ei în
șiși neobosifi în a populariza căr
țile ce le-au plăcut mai mult, în 
rîndul prietenilor sau 
de muncă.

în sala bibliotecii 
moment dat un grup 
In fișier bibliotecara caută, 
șinal, cartonașele respective. Ma
șinal, întrucit gindul i se îndreap
tă In altă parte. în repertoriul său 
nescris, caută 
toți cei șapte 
lui Balteș Ion 
bunicii sofiei), 
feră romanele dramatice, puterni
ce. Fetele — Eugenia (15 ani) și 
Lucia (13 ani) au sufletul des
chis către poezie, dar în timp ce 
Eugenia alege din Cicerone 
Theodorescu „Oameni și dra
goste" (de I vîrsta...), Lucica mai 
citește încă, din același autor, vo
lumul „Făurar de frumusețe". în 
fine, lui Alexe (care are 10 ani) 
îi place Creangă și cărțile cu 
lupte, cu acțiune vie. Și, întrucit 
și bunicul (Ion Turcii) preferă pro
za realistă 
cea mai 
de basme, 
bunicuța (32 de cărți de basme 
și povești de la începutul anului). 
Ajunsă aici, Irina, bibliotecara, 
se arată nemulfumită de munca 
sa. Se întreabă : „Cum de n-am 
reușit să o fac pe bătrînă să ci
tească și altceva decit basme î 
De pildă, niște povestiri contem
porane".

Va rezolva însă și aceasta. în 
90 la sută din cazuri ea a reușit 
să orienteze lectura cititorilor. Ac
tivitatea sa însuflețită de popu
larizare a scriitorilor noștri 
din perioada construirii so
cialismului și a scriitorilor so
vietici s-a tradus, întotdea
una, printr-un mare interes, 
manifestat în special de tineret, 
față de cărțile autorilor respectivi. 
Serile literare, recenziile și pre
zentările noutăților la stația de 
radioamplificare — trezesc un 
viu ecou în viața satului. Ajutată 
îndeosebi de tovarășa Zoe Zav- 
lovski, profesoară de limba ro- 
mînă, și de un colectiv larg de 
tineri intelectuali din comună, bi
bliotecara Irina Balteș muncește 
pentru a face din carte un tova
răș de fiecare zi și de flecare 
gtnd al oamenilor de aici, mai 
receptivi ca oricînd față de cul
tură, față de frumos.

O priveam, înconjurată de con
stelația cărților, in care lumina 
fremăta, așteptind întilnirea cu 
oamenii, cu conștiințele. Pentru 
pregătirea acestor fericite întîlnirl, 
Irina Balteș desfășoară o muncă 
pasionată, cu modestie, cu răb
dare, ostaș neobosit al frontului 
cultural.

tovarășilor

intră la un 
neobișnuit, 

ma-

titluri noi pentru 
cititori ai familiei 
(părinții, copiii și 
Soțul Balteș pre-

și cărțile teoretice, 
pasionată cititoare 
în tamilie, rămîne...

M. NEGULESCU
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Aspect din spectacolul „Expoziția agricolă — ca la noi la 
Pecineaga" — dat de brigada artistică a căminului cultural 

din comuna Pecineaga, raionul Măcin.
Foto : N. SCARLET



Primirea de către prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe Apostol, 

a ministrului Olandei la București
Popa Filip — Adjud, Ion 

Popovici — Bacău, Elena Pre- 
cup Craiova, Ortansa Ma- 
nolescu — Sibiu, Sanda Dia- 
conu — Moinești.

înscrierile la examenul de 
admitere se fac între 15—30 
august 1961, la sediul fiecărei 
școli sau al centrelor stabilite 
de ministerul, instituția sau 
organizația de care ele de
pind, pe baza unei cereri în
soțită de următoarele acte :

— certificat de naștere 
pie legalizată de școala 
care vă înscrieți) ;

— certificat de studii 
original);

— certificat de sănătate 
berat de dispensar, spital 
policlinică ;

— o declarație tip.

limba

Comei Vizitiu — Pitești, 
Marius Dobreseu — Suceava, 
Daniela Partenie — 
Galați, D. Constantin
— Botoșani.

Examenul de admi
tere în școlile profe
sionale se ține între i 
1—10 septembrie. I

Examenul de ad
mitere constă în ur
mătoarele probe : 
limba romînă — scris 
și oral; matematica
— scris și oral. Su
biectele probelor scri
se se stabilesc din 
materia prevăzută în 
programele școlare 
ale claselor V—VII. La 
romină se va da o compune
re din materia prevăzută în 
programele claselor V—VII și a- 
naliza gramaticală a unui text 
format din 5—6 propoziții di
verse. La matematică proba 
scrisă va consta dintr-un 
exercițiu de aritmetică și o 
problemă de geometrie, com
binată cu algebră la nivelul 
clasei a Vil-a. Probele scrise 
nu sînt eliminatorii.

Probele orale se desfășoară 
pe bază de bilete, fiecare cu
prinzând cite două întrebări. 
Astfel, la limba romînă, bile
tul va conține povestirea și 
analiza unei bucăți din ma
nualul de clasa a VII-a și ana
liza gramaticală a unui text 
citit, alegîndu-se o frază că
reia i se va face analiza sin
tactică și morfologică. La ma
tematică proba orală va con
sta dintr-o întrebare din geo
metrie (teorie) și un exercițiu 
de aritmetică și algebră.

Alexe Lenuța — Focșani.
La Brăila funcționează o 

școală profesională de ucenici 
pe Șoseaua Viziru — telefon 
2469 — care pregătește opera
tori chimiști pentru fabricarea 
hîrtiei, cartonului și mucava
lei ; operatori chimiști pentru 
fabricarea celulozei și a pastei 
semichimice; operatori chi
miști pentru fabricarea și pre-

Material didactic 
pentru 

noul an școlar
în vederea înzestrării școli

lor cu material didactic adec
vat cerințelor legării tot mai 
strinse a învățămîntului cu 
practica și însușirii temeinice 
de către elevi a cunoștințelor 
teoretice, întreprinderile pro
ducătoare de material didac
tic au pregătit o serie de apa
rate, instalații, truse, mulaje, 
materiale grafice cu care vor 
fi dotate laboratoarele în noul 
an școlar. Multe dintre aces
tea sînt noi.

Printre materialele livrate 
de curînd școlilor se numără 
primele loturi de aparate pen
tru studiul legilor mișcării 
rectilinii, aparate pentru de
monstrarea propagării undelor 
în apă, truse necesare lucră
rilor practice de electricitate 
etc.

Editura de stat didactică și 
pedagogică pregătește o serie 
de hărți noi, ca harta R, P. 
Romîne, cu noua împărțire 
administrativă, harta Africii 
— fizică și economică — și al
tele.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
REVISTA VISURILOR: Sa

la Palatului R.P.R., Patria, 
înfrățirea între popoare, Mio
rița, Volga, București; FII 
ATENTĂ, BUNICUȚO !: Ma- 
gheru, Elena Pavel, 8 Martie, 
Al. Sahia, 23 August; BUFO
NUL REGELUI: Republica, 
I. 6. Frimu, Libertății ; RO
SEMARIE : V. Alecsandri; 
LA CAPĂTUL DRUMULUI: 
Popular, 30 Decembrie ; FII 
BUN PÎNĂ LA MOARTE! 8 
Lumina, Donca Simo ; AERO
PORTUL NU PRIMEȘTE! 
Central, C. David ; DUELUL : 
Victoria, M. Eminescu ; CE- 
RASELLA : M. Gorki ; O ZI 
PIERDUTĂ - LĂSTARE ȘI 
TULPINE — PICTURĂ RU
SĂ — PÎINIȘOARA — FE- 
RIȚI-VĂ DE BRUCELOZĂ 
— NOUTĂȚI ÎN POLIGRA
FIE : Timpuri Noi; Program 
special pentru copii (diminea
ța), EVGHENI ONEGHIN 
(după amiază): 13 Septem
brie ; LA ORDIN, SĂ TRĂ- 
IȚI : Tineretului, Drumul Se
rii; DIN NOU DIMINEAȚA: 
Gh. Doja ; MEXICUL CÎNTĂ: 
Cultural; MARELE CON
CERT : Al. Popov ; CIRCUL : 
Grivița, G. Coșbuc ; DRA
GOSTEA ȘI PILOTUL SE
CUND : V. Roaită, Arta ; NU 
VREAU SĂ MĂ ÎNSOR: U- 
nirea; VIKINGII: Flacăra ; 
AVIONUL PLEACĂ LA ORA 
9: T, Vladimirescu ; BATA
LIONUL
CIELITO 
PITICUL 
bruarie ;
Ilie Pintilie ; ȘEFUL DE GA
RĂ : 8 Mai; ÎN UMBRA LE
GII : Floreasca; LADY HA
MILTON: N. Bălcescu.

NEGRU: Munca;
LINDO : Moșilor ; 

VRĂJITOR: 16 Fe- 
STRADA SĂRACĂ:

(în

(co
la

lucrarea fibrelor chimice. Ad
miterea în această școală se 
face tot pe bază de examen.

Iți dorim succes!

eli- 
sau

Maria Stănescu — Sighișoa
ra, Ionel Constantinescu — 
Bacău.

Iile Iosif eseu — Caransebeș, 
Mihăilescu Steii an — Pogoa
nele.

în școlile profesionale de 
ucenici se primesc absolvenți 
ai școlilor de 7 ani în vîrstă 
de 14—16 ani împliniți.

Pentru unele meserii poate fi 
depășită vîrstă. Bunăoară 
pentru meseriile operator tra
tamente termice, metalurgiști 
la furnale, laminoare, trefila- 
re, oțelărie, operatori și con
structori la fabricarea mate
rialelor refractare, zidar, șa- 
motor șj izolator termic, ca- 
zangerie, forjă, turnătorie, for
mar, lăcătuș-construcții navale 
și pentru meseriile în care se 
lucrează în subteran se pri- 

Răspundem la întrebările
de mai mulți tineri privind

condițiile de admitere
în învățâmîntul profesional 

pentru anul școlar 1961-1962
mese tineri în vîrstă de 16—18 
ani.

Pentru meseriile din agri
cultură și din sectorul de con
strucții, limita superioară de 
vîrstă poate ajunge la 17 ani. 
Pentru școlile de meserii cu 
profil de gospodărie, limita 
superioară de vîrstă ajunge la 
18 ani.

Nagy Antal — Tg. Mureș, 
Sandor Lajos — Reghin.

Absolvenții școlilor de 7 ani 
cu limba de predare a națio
nalităților conlocuitoare se pot 
prezenta la concursul de ad
mitere în școlile profesionale 
cu limba de predare romînă.

Examinarea la limba romî
nă a acestei categorii de can
didați se face din materia 
prevăzută în programa de 
limba romînă a claselor V— 
VII. La matematică, atît pro
ba scrisă cît și cea orală se 
fece, la dorința candidatului, 
și în limba maternă.

Dobreseu — Petro-

că nu sinteți din lo
in care dați exame-

Marin 
șani.

Faptul 
calitatea . .. ......
nul de admitere nu înseamnă 
că nu vă puteți prezenta la 
examen. In timpul concursului 
școlile profesionale de ucenici 
vor asigura, contra cost, ca
zarea și hrana candidațiior 
care nu sînt din localitate.

Ing. agronom 
interesîndu-se

(Urmare din pag. T-a)
de orientare.ramaică o lipsă 

uu au perspectiva activității.
La „Varga Katalin" — ca 

de altfel și în unele secții de 
la Uzinele „Iaiioș Herbak" și 
„Tehnofrig" — activitatea pos. 
turilor este bine îndrumată 
în ceea ce privește combate
rea indisciplinei, lichidarea 
rebuturilor. Din păcate, însă, 
unele posturi își rezumă în
treaga activitate numai la 
problema reducerii rebuturi
lor. Se scapă din vedere iap- 
tul că aceasta nu înseamnă 
tot ce se poate face pentru 
îmbunătățirea calității produ
selor. Firește, lichidarea re
butului este o problemă esen
țială, dar lupta pentru îmbu
nătățirea calității produselor 
nu trebuie să se limiteze la 
înlăturarea acestei deficiențe.

Una din principalele sar
cini ale posturilor utemiste 
de control este răspîndirea 
experienței bune și a metode
lor avansate de muncă a ti
nerilor fruntași. Tocmai pen
tru acest motiv este de neîn
țeles faptul că unele posturi 
utemiste de control nu se in
teresează de această sarcină. 
Articolele scrise pe această 
temă se rezumă la constatări

Școlile profesionale de uce
nici sînt organizate pe lingă 
marile întreprinderi, fabrici, 
uzine, centre mecanice, S.M.T.- 
uri, G.A.S.-uri, ferme experi
mentale, șantiere de construc
ții etc. Aceasta asigură lega
rea școlii de viața practică, 
de producție, reușindu-se în 
acest fel să se dea cadrelor 
o pregătire corespunzătoare 
cerințelor dezvoltării conti
nue a economiei noastre na
ționale. Recrutarea și admite
rea elevilor se face, pe cit 
posibil, din regiunile respec
tive.

Tinerii care au fost crescuți, 
prin grija 
de copii i 

statului, în casele 
și care au absolvit 

școala de 7 ani, se 
pot înscrie la exame
nul de admitere la 
orice școală profesio
nală sau școală de 
meserii de pe terito
riul tării.

puse O imagine de la centrul de radioficare din comuna Magi avii, raionul Calafat.

Mihai Popescu
Satu Mare.

Directorii 
profesionale pot 
corda 
vîrstă 
luni în 
minus.

școlilor 
a- 

dispensă de 
de 6 (șase) 
plus sau în 
Depășirile de 

vîrstă peste limitele prevăzute 
în regulamentul de funcționa
re a școlilor profesionale se 
aprobă, de la caz la caz, de 
către ministerele sau institu
țiile centrale tutelare, respec
tiv secțiile de învățământ și 
cultură ale sfaturilor popu
lare regionale.

Vladimir Șerbăneșcu — Su
ceava.

Tinerii care reușesc la exa
menul de admitere în școala 
de ucenici vor încheia un 
contract cu întreprinderea 
care-i școlarizează. După ab
solvirea școlii profesionale de 
ucenici și obținerea certifica
tului de muncitor calificat, 
absolventul va lucea timp de 
cel puțin trei ani în întreprin
derea cu care a încheiat con
tractul. Locul de muncă poate 
fi schimbat numai de forul 
tutelar al întreprinderii.

Prin semnarea acestui con
tract întreprinderea se obligă 
să asigure ucenicului pregă
tirea profesională practică și 
teoretică și toate drepturile 
stabilite de dispozițiile legale 
în vigoare. La rîndul lui. uce
nicul este dator să se supună 
întocmai atît prevederilor re
gulamentului școlii cît și re
gulamentului de ordine inte
rioară al întreprinderii.

Matei Ileana, ciobanul Gogoșanu Ion și președintele Bulgaru Eugen, 
de întreținerea oilor în tabăra de vară a G.A.C. „Vasile Roaită" din 

corn. Greci, raionul Balș.
(Foto Agerpres)

NU DOAR CONSTATĂRI,
CI ȘI ANALIZĂ

in ar- 
așa :

de supraiață. Deobicei, 
ticole se spune cam 
„Tînărul lonescu lucrează 
bine, își completează cunoș
tințele, secția se mîndrește 
cu el“. Iar la siîrșitul artico
lului se recomandă tinerilor 
să-i urmeze exemplul. La ga
zeta postului utemist de con
trol din secția sculerie de la 
întreprinderea „Tehnofrig** a 
fost publicat un articol În
chinat rabotorului fruntaș Ti
bor Kovacs. „Tibor — se scrie 
în articol — este unul din 
fruntașii secției ; permanent 
depășește planul cu 30—40 la 
sută și dă numai produse de 
bună calitate. Rezultatele sale 
se datoresc conștiinciozității 
în muncă. Pentru aceasta a 
primit sarcina de cinste de a 
conduce brigada tinerilor ia- 
botori". Colectivul postului 
utemist de control a uitat însă 
să informeze cititorii că pen
tru a ajunge la rezultatele a- 
mintite, Tibor Kovacs ci
tește cu regularitate cărți de 
specialitate legate de speci
ficul muncii rabotorilor, frec
ventează cu regularitate 
cursul de ridicare a califică
rii, își folosește, de asemenea, 
timpul de lucru în mod rațio
nal, că aplică diferite dispo
zitive în producție.

Jucătorii romîni 
din nou victorioși 

în Balcaniada 
de tenis

La Balcaniada de tenis ce se 
desfășoară în orașul Zagreb, echi
pa R. P. Romîne a susținut cel 
de-al doilea meci, avînd ca ad
versar selecționata Turciei. Spor
tivii romîni au obținut victoria cu 
scorul de 3—0.

Singurele formații neînvinse 
pînă acum sînt cele ale R. P. Ro
mine și Iugoslaviei.

AZI, FINALELE 
„CUPEI ORAȘELOR BALCA

NICE" LA BOX
Astă-seară, de la ora 20, sta

dionul Republicii va găzdui fina
lele celei de-a doua ediții a com
petiției internaționale de box 
„Cupa orașelor balcanice1’. Cele 
mai mari șanse de a cîștiga tro
feu] le au boxerii echipei orașu
lui București, care vor lupta în 9 
din cele 10 finale.

MECIUL DE ATLETISM
R.P. ROMÎNĂ—R.P. BULGARIA

Pe stadionul „Vasil Levski" 
din Sofia începe astăzi după- 
amiază întîlnirea internațio
nală de atletism dintre echi
pele selecționate ale R. P. Bul
garia și R. P. Romîne.

O situație analoagă am în- 
tîlnit și la postul utemist de 
control de la secția stanțe a 
Uzinelor „Ianoș Herbak". Și 
aici, printre alții, a fost popu
larizat tînărul muncitor Gheor
ghe Chiriac al cărui merit 
constă în respectarea cu 
strictețe a indicilor de cali
tate. Dar ceea ce era mai im
portant de cunoscut de către 
tineri, eta faptul că rezulta
tele bune le-a obținut prin 
aplicarea metodei de stan
țate paralelogram, lucru des
pre care nu s-a scris nici un 
cuvînt. Din articol a fost ne
glijat astfel tocmai ceea ce 
era esențial.

Cauza principală a defi
ciențelor menționate trebuie 
căutată și într-o insuficientă 
îndrumare pe care posturile 
o primesc din partea organi
zațiilor U.T.M. Așa se explică 
faptul că tematica pe care 
și-o propun colectivele unora 
din posturile utemiste de 
control de la fabrica „Varga 
Katalin" de exemplu e încă 
sărăcăcioasă, posturile nu țin
tesc spre cercetarea unor pro
bleme majore, care preocupă 
în mai mare măsură condu
cerile secțiilor. Unele posturi 
utemiste de control își orien-

Curaj in promovarea 
elementelor tinere...

o- 
la

lucru ? 
că la u- 
la ora

8KJ©9’’*, a sud de tropicul 
OSOS Capricornului, în 

îndepărtata Aus-

pentru prima oară 
pe pOdiU7nul în

vingătorilor olimpici un luptă
tor romîn. Francisc Horvath 
ne-a adus primul „bronz" 
limpic care mai tîrziu,
Roma, s-a transformat în aur, 
argint și bronz. Progresul 
luptătorilor noștri nu s-a o- 
prit însă aici. După un prețios 
loc trei ocupat de Valeriu Bu
larca cu prilejul campionate
lor mondiale de la Budapesta 
tot el este acela care ne aduce 
o medalie de aur de la Yoko
hama, însoțită, bineînțeles, și 
de titlul de campion mondial. 
In plus, am mai cucerit două 
locuri doi prin inepuizabilul 
Dumitru Pîrvulescu și talen
tatul Ion Cernea și un loc trei 
prin Gheorghe Popovici. Cu 
puțin timp în urmă, Skoplje 
a fost locul unde luptătorii de 
„clasice" au înregistrat un nou 
și răsunător succes. De data 
aceasta echipa noastră repre
zentativă nu a fost compusă, 
ca deobicei, din cei mai ruti- 
nați luptători. Biroul Federa
ției de lupte a hotărît să îm
prospăteze cu tineret prima 
echipă a țării. Rezultatele au 
fost peste așteptări.

Ce dovedește acest 
In primul rînd faptul 
nele categorii avem, 
actuală, o serie de tinere ele
mente care pot face față cu 
succes diferitelor întîlniri in
ternaționale de mai mare am
ploare. Desigur că apariția a- 
cestor tineri sportivi nu este 
întîmplătoare. Datorită minu
natelor condiții create de că
tre partidul și guvernul nos
tru întregii mișcări de cultu
ră fizică și sport, respectiv și 
luptelor, au apărut în ultimii 
ani numeroase centre noi de 
lupte pe lingă cele vechi. Aci 
își ridică măiestria sportivă 
zeci și zeci de tineri care pă
șesc apoi în rîndul celor mai 
buni la această disciplină. A- 
nul trecut, cînd se disputau 
campionatele republicane de 
juniori, la Oradea, antrenorul 
federal Ion Corneanu ne-a 
spus : „Avem rezerve de aur ! 
In ultimii ani nu am avut un 
campionat de juniori așa de 
puternic ! De acum înainte 
trebuie să avem grijă să pro
movăm cît mai multe elemen
te tinere în primele reprezen
tative ale țării". Biroul F.R.L., 
cum am arătat mai sus, a tre
cut la aplicarea acestor mă
suri și primul succes s-a con
cretizat prin cucerirea unui 
titlu de campion balcanic de 
către tînărul Alexandru Gean
tă. El a fost unul dintre cei 
mai buni sportivi ai Balcania- 

tează activitatea spre pro
blemele de moment fără să 
aibă planuri de activitate pen
tru o perioadă mai lungă. Sînt, 
de asemenea, publicate mult 
prea rar părerile și suges
tiile maiștrilor, tehnicienilor, 
inginerilor privind modul în 
care tinerii pot contribui la 
îmbunătățirea calității pro
duselor.

Cauza provine și din faptul 
că în colectivele posturilor 
utemiste de control sînt atrași 
încă in insuficientă măsură 
tineri ingineri și tehnicieni cu 
înaltă caliiicare. Cu ajutorul 
lor s-ar putea îmbogăți tema
tica activității posturilor, s-ar 
putea organiza raiduri-an- 
chetă mai multe șl mai efi
ciente.

Analiza activității posturilor 
utemiste de control de la 
cele trei întreprinderi clujene 
arată că în unele secții ale 
acestora există o experiență 
bună privind organizarea și 
îndrumarea de către organi
zația U.T.M. a activității pos
turilor utemiste de control.

Trebuie numai ca această 
experiență să fie răspîndită și 
generalizată în riadul tuturor 
colectivelor posturilor.

(Foto Agerpres)

dei, iar după părerea unora și 
a noastră, chiar cel mai bun 
om al întrecerilor. Stilul său 
de luptă ne amintește de îm
binarea armonioasă a tehnicii 
lui Pîrvulescu cu vitalitatea 
lui Bularca. în plus, notăm 
fantezia sa creatoare care a 
cules aplauzele miilor de spec
tatori de la Skoplje. Tînărul 
Alexandru Geantă a început 
să lupte de pe vremea cînd 
era în școala profesională de 
pe lingă Uzinele „Mao Țze- 
dun“ din București. Antreno
rul său Ilie Gheorghe l-a re
marcat după cîteva luni de 
antrenament și i-a dat prilejul 
să concureze în diferitele com
petiții rezervate juniorilor. în
cetul cu încetul el s-a impus 
printre cei mai buni juniori 
din București, cucerind apoi 
chiar titlul de campion al ță
rii. Avînd încă vîrstă juniora-

însemnări 
de la întrecerile 

Balcaniadei de lupte

tulul el se impune chiar prin
tre luptătorii vîrstnici. Încre
derea ce i s-a acordat de a ne 
reprezenta țara în această 
importantă competiție interna
țională, despre care președin
tele federației japoneze Hatta 
Ichiro spunea că „sînt cam
pionate mondiale fără parti
ciparea sportivilor sovietici și 
turci", s-a dovedit justificata. 
El a cucerit un prețios titlu 
și a ajutat astfel echipa să se 
claseze pe primul loc. înain
tea sportivilor bulgari, iugo
slavi și greci-

Un alt tînăr, care a avut de 
asemenea o comportare fru
moasă. a fost Nicolae Marti
nescu, în vîrstă de 20 de ani. 
El face lupte de scurt timp. Cu 
prilejul competiției de masă 
„Cupa Moldovei" antrenorii 
prezenți au remarcat pe tînă
rul colectivist Nicolae Marti
nescu pentru agilitatea și ap
titudinile deosebite dovedite 
în finala de trîntă. Antrenorul 
său, Ștefan Babin, s-a preocu
pat în continuare de acest tî
năr element. La numai cîteva 
luni de zile el ocupă locul III 
în campionatul țării. Peste cî
teva săptămîni întîlnește în 
prima sa competiție interna
țională pe iugoslavul Stoikov, 
campion al țării sale, și reu
șește să obțină un valoros 
rezultat de egalitate. L-am

Școala profesională de 
ucenici a industriei textile 
din Lugoj anunță că exa
menul de admitere pentru 
anul școlar 1961—1962 va 
avea Ioc între 9—11 sep
tembrie.

Informații privind con
dițiile de admitere se 
primesc la direcția școlii.

Lugoj, strada Bojinca nr. 
22, telefon 5.

BISCUIȚI 
31 PASTE 
făinoase

STEAUA 
ROȘIE 

S U/^T ' M

HQÂNfcTO*^
GUSTOASE 
IEFTINE :

Vineri, prim-vicepreședinte- 
le Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne. 
Gheorghe Apostol, a primit în 
audiență pe noul trimis ex-

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Franței

Cu prilejul zilei de 14 iulie 
— sărbătoarea națională a 
Franței — Pierre Paul Bouf- 
fanais, ministrul Franței la 
București, a oferit un cocteil 
în saloanele legației.

Au participat Emil Bodnă- 
raș, vicepreședinte ai Consi
liului de Miniștri, Cornelia 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, Gogu Rădulescu. mi
nistrul Comerțului, Constantin 
Tuzu, ministrul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini. 
Voinea Marinescu, ministrul 
Sănătății și Prevederilor So
ciale. conducători ai unor in- 

urmărit în timpul întrecerilor 
de la Skoplje, de pe stadionul 
Vardar. Cei ce nu-l cunoșteau, 
antrenorii și specialiștii străini 
veneau să ne asalteze cu în
trebările : „De cîți ani face 
Martinescu lupte ?“, „Cine 
este antrenorul său „A fost 
de cîteva ori campion al ță
rii ?“. Cînd le-am spus ade
vărul despre colectivistul din 
Tulucești. mulți m-au privit 
cu neîncredere. Imposibil. Per
formanță în lupte nu se poate 
face decît după minimum 5—6 
ani de activitate susținută. Și 
totuși, răsturnînd toate păre
rile de pînă acum ale celor 
competenți, Nicolae Martines
cu a dovedit că se poate con
cura în bune condiții și după 
o scurtă perioadă de pregăti
re. Rezultatul său, ocuparea 
unui loc III, este la ora actua
lă sub posibilitățile sale. Este 
adevărat că mult nu lipsea ca 
tînărul din Tulucești să cuce
rească o medalie de argint sau 
chiar de aur. în arsenalul său 
de cunoștințe îi lipsește o sin
gură armă : rutina de concurs. 
Ea va veni dacă perseverența, 
răbdarea și modestia îl vor 
caracteriza și pe mai departe.

La lupte libere, alături de 
puțini sportivi vîrstnici figu
rau foarte mulți tineri. Nico
lae Cristea, elev al aceluiași 
antrenor Ilie Gheorghe din 
București, a ocupat modestul 
loc III, lăsînd să se întrevadă, 
la cei 17 ani ai săi, posibilita
tea unor mari performanțe. O 
comportare meritorie a avut 
și Pavel Nicolae care s-a cla
sat pe locul II, în imediata a- 
propiere a campionului bul
gar și balcanic, Lutvi.'

Desigur că nu toți tinerii 
cărora le-a fost încredințată 
cinstea de a ne reprezenta țara 
în aceste întreceri s-au com
portat mulțumitor. Un astfel 
de exemplu l-a constituit A- 
lexandru Radu care chiar 
dacă s-a întîlnit cu adversari 
mult mai bine pregătiți decît 
el nu a folosit o gamă destul 

' de variată de procedee tehni
ce. Nu a arătat nici măcar 
dorința de a-și apăra șansele 
în lupta oarecum inegală pe 
care trebuia s-o ducă. Pe vii
tor antrenorii vor trebui să 
acorde o mai mare atenție pre
gătirii lui Alexandru 
Ștefan Tampa, Nicolae 
tea și Paul Cîrciumaru. 
rece ei sînt capabili de 
formanțe cu mult superioare 
celor obținute pînă acum. 

Radu, 
Cris- 
deoa- 

per-

OTTO BENKO

^borifisâ fte/reep/i 
un c&Hcecfct

STAȚIUNEA 
CLIMATERICĂ

loc de excursii în Munții Clăbucet. 
Negoi ul, Podragul, Moldoveanul, 
lacurile Capra și Bîlea.

Transportul cu trenul forestier pe 
pitoreasca Vale a Argeșului. Sezon 
deschis întregul an.

Informații se pot obține Ia între
prinderea de Gospodărie Orășeneas
că din Curtea de Argeș, regiunea 
Argeș, ca și prin O.N.T. Carpați, 
>entru excursii colective.

Telefon 145 și 263 Curtea de Argeș.

'Ava Ao}<e 
HAT/NA Vi

asa de Economii și Con semnațiuni a R.P R. face cu
noscut că începînd flin luna iulie 1961 — soldul me
diu trimestrial maxim la care se calculează cîștigul 

la libretele de economii cu cîștiguri a fost majorat de la 
10.000 lei Ia 12.000 lei. Ca urm are cîștigul maxim se ce acor
dă la libretele ieșite cîștigătoare Ia tragerile la sorți a spo
rit de la 25.000 lei Ia 30.000 Iei. La aceste librete de econo
mii ge acordă numeroase ciș figuri intre 250 la sută și 251* 
sută calculate la soldul mediu trimestrial al libretului ieșit 
«iștigător.

traordinar și ministru pleni
potențiar al 
rești, Johan

Olandei la Bucu- 
Husbert Zeeman.

(Agerpres)

stituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, academicieni 
și alți oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
—— -- •--

Informații
Cu prilejul celei de-a 40-a 

aniversări a revoluției popu
lare mongole, sub auspiciile 
Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea, a avut loc vineri dimi
neața, la Casa oamenilor de 
știință din Capitală, întîlnirea 
însărcinatului cu afaceri ad* 
interim al 
București, 
dorj, cu 
cultură.

In cadrul întîlnirii, Dejidiin 
Cimiddorj a făcut o expunere 
asupra realizărilor din R. P. 
Mongolă în 
de ani.

R.P. Mongole la 
Dejidiin Cimid- 

oameni de artă și

decursul celor 40

Academia 
ținut vineri

*
R. P. Romine a 

după-amiază o 
ședință comemorativă consa
crată împlinirii a 150 de ani 
de la nașterea marelui critic 
democrat revoluționar rus 
V. G. Belinski. La ședință au 
participat academicieni, mem
bri corespondenți ai Acade
miei, cercetători științifici, 
scriitori, critici literari și alți 
oameni de artă și cultură.

*
Prof. dr. Rd. O. Kasasîh, 

președintele Institutului teh
nologic din Bandung, oaspete 
al țării noastre, a vizitat In
stitutului de petrol, gaze și geo
logie și Institutul politehnic 
din București, unde a avut 
discuții cu conducerile insti
tutelor și cu cadre didactice 
despre diferite probleme ale 
muncii didactice și științifice 
ce se desfășoară aici.

Vineri dimineața, prof. dr. 
Rd. O. Kosasîh a făcut o vi
zită la Ministerul învățămîn
tului și Culturii, unde a fost 
primit de prof. C. Ionescu- 
Bujor, directorul general al 
învățămîntului superior. în 
aceeași zi oaspetele a vizitat 
rafinăria de la Teleajen.

★
Vineri dimineața a sosit in 

Capitală o delegație economică 
a R. F. Germane condusă de 
dr. Walter Steidle.

Delegația va duce tratative 
în legătură cu schimbul de 
mărfuri pentru anul 1961, în 
cadrul Protocolului comercial 
existent între R. P. Romînă și 
R. F. Germană.

(Agerpres)
------•------

Grijă 
pentru sănătatea 

copiilor
în actualul sezon, într-o 

serie de stațiuni balneo-cli- 
matice din țară a fost extins 
numărul paturilor din sanato
riile pentru copii. In prezent 
numărul acestor paturi se ri
dică aproape la 2.400, De pil
dă, sanatoriul de la Vasile 
Roaită are azi o capacitate 
de aproape 600 de paturi, iar 
cel de la Techirghiol numără 
peste 400 de paturi.

De asemenea a fast mărit 
numărul de paturi și la sana
toriile de copii din stațiunile 
balneo-climatice Călimănești, 
Slănic Moldova, Bușteni, 
Gura Ocniței, Vatra Dornei, 
1 Mai-Oradea etc.

(Agerpres)



Marea magistrală

Poporul francez cere reluarea 
tratativelor franco-algeriene

PARIS 14 (Agerpres). — 
„Algeria a fost zguduită de 
noi explozii, 13 la număr din 
seara zilei de 12 iulie”, astfel 
încep știrile din 13 iulie ale 
multor ziare franceze care 
enumeră actele teroriste cri
minale ale ultracolonialiștilor. 
După explozia care a avut loc 
la postul de televiziune din 
Oran, în seara zilei de 12 iur 
lie ultracolonialiștii au pro
vocat o explozie la postul de 
televiziune al orașului Alger, 
pentru a tulbura astfel trans
misiunea în Algeria a discur
sului rostit în seara acelei zi
le de generalul de Gaulle. Nu
mai în Ultimele două zile în 
Algeria au avut loc 27 de a-> 
tentate cu bombe.

Ambasadorul R. P. Romîne 
la Sofia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

Magistrala de ca
le ferată tran
siberiană este 

cea mai mare nu nu
mai din U.R.S.S., 
din întreaga 
Lungimea < 
Celiabinsk 
Vladivostok este 
7.416 km, iar 
socotim de la 
cova, mai bine 
9.000 de km.

Siberia, regiune cu 
imense zăcăminte mi
nerale, regiune cu ne- 
sfîrșite păduri, ocupă 
o suprafață de apro-

ci 
i lume, 
ei de la 
pînă la 

de 
dacă 
Mos- 

de

ximativ 10.000.000 
km p. Ea are o întin
dere 
3.500 
pînă la sud și peste 
7.000 km de la apus 
la răsărit.

Pînă la sfîrșitul se
colului al XIX-I ea Si- 
beria avea legături 
cu Rusia Centrală nu
mai prin mijlocirea 
tracțiunii animale, 
drumurile care 
ceau prin cele 
populate centre 
Siberiei din acea 
me

da aproape 
km de la nord

Tomsk, Irkutsk, Voh- 
leudinsk, Habarovsk. 
Pentru comunicarea 
cu Orientul îndepăr
tat de obicei se folo
seau 
ritime 
Suez 
dian. 
că a 
șarea
magistrală transiberi- 
ană are o mare în
semnătate.

în fotografie : gara 
din Novosibirsk, si
tuată pe magistrala 
transiberiană.

drumurile ma- 
prin canalul de 
și Oceanul In- 
Puterea sovieti- 
schimbat înfăji- 
Siberiei. Marea

Hotărîri contrare acordurilor 

de ia Geneva din 1954

Pe 
fre- 
mai 
ale 

vre- 
Tiumen,

Populația din Mozambie
luptă pentru independentă

PARIS 14 (Agerpres). — 
în timp ce în Angola conti
nuă cu înverșunare lupta îm
potriva colonialiștilor portu
ghezi, în Mozambie populația 
se ridică, de asemenea, la 
luptă.

în scopul menținerii domi
nației lor pe acest teritoriu, 
autoritățile colonialiste por
tugheze au recurs în grabă la 
o serie de 
nale. Referindu-se la 
măsuri, săptămânalul 
„La Tribune des 1 
scrie : „A fost numit 
guvernator general : 
soana amiralului Sarmento 
Rodrigues, iar 2000 de sol
dați, printre care mulți para- 
șutiști, au venit să întărească 
garnizoanele din Mozambie". 
Autoritățile colonialiste, a- 
daugă săptămînalul, se aș
teaptă în orice moment la o

măsuri excepțio- 
‘ i aceste 

francez 
Nations" 
un nou 
în per-

insurecție armată din partea 
populației africane. „Membrii 
poliției secrete văd pretutin
deni comploturi menite să 
înlăture puterea colonialiști
lor portughezi".

Populația africană din Mo- 
zambic care s-a ridicat la 
luptă pentru înlăturarea ju
gului colonialiștilor se gru
pează în jurul partidelor Care 
se pronunță pentru indepen
dența Mozambicului, printre 
care amintim „Uniunea pro
gresistă din Mozambie". în 
străinătate au luat, de aseme
nea, ființă organizații patrio
tice ale cetățenilor din Mo- 
zambic. Astfel, la Dar-es- 
Sallam activează „Uniunea 
națională democratică din 
Mozambie", iar la Nairobi „U-

a

HANOI 14 (Agerpres). — 
După cum anunță Agenția 
Vietnameză de Informații, în 
cadrul unei conferințe de 
presă, care a avut loc la Ha
noi, s-a dat citire textului u- 
nui mesaj adresat la 12 iulie 
de ministrul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam, pre
ședinților conferinței de la 
'Geneva din 1954 pentru Indo
china. în mesaj, în care se 
spune că principala cauză a 
actualei încordări din Vietna
mul de sud o constituie ames
tecul S.U.A. și politica ngo- 
dinhdiemistă de teroare și re
presiuni, se atrage atenția a- 
supra faptului că recent Co
misia internațională de supra
veghere și control a adoptat 
cu majoritate de voturi hotă
rîri care sînt în contradicție 
cu acordurile de la Geneva și 
creează o primejdie pentru 
menținerea păcii în Indochina 
și Asia de sud-est. Prin aceste 
hotărîri se permite sporirea 
personalului militar al grupu
lui de consilieri americani, 
precum și a ajutorului militar 
și introducerea de noi mate
riale militare în Vietnamul 
de sud.

Hotăririle, menționate mai 
sus, ale majorității din corni-* 
sia internațională, se spună 
în mesaj, sînt în total deza
cord cu sarcinile ei nobile și 
cu acordurile de la Geneva.

Aceste hotărîri permit State
lor Unite să-și intensifice a- 
mestecul șj pregătirile mili
tare în Vietnamul de sud, iar 
administrației lui Ngo Dinh 
Diem să reprime cu cruzime 
populația sudvietnameză și să 
saboteze acordurile de la Ge
neva.

Reunificarea Vietnamului, 
care trebuia să fie realizată 
prin ținerea de alegeri la 20 
iulie 1956, se spune în mesaj, 
n-a fost încă înfăptuită din 
cauza politicii americano-ngo- 
dinhdiemiste de sabotare a a- 
cordurilor de la Geneva.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al R. D. Vietnam cere în 
mesaj ca președinții conferin
ței de la Geneva să pună ca
păt amestecului S.U.A. în 
Vietnamul de sud, precum și 
terorii și persecuțiilor la care 
recurg autoritățile lui Ngo 
Dinh Diem și să recomande 
Comisiei internaționale de 
supraveghere și control să a- 
nuleze fără întârziere hotărâri
le ei eronate.

Presa scrie despre situația 
încordată din orașul Constan
tine, unde la 5 iulie au fost 
uciși 51 de algerieni, partid- 
panți la demonstrații pașnice. 
Autoritățile colonialiste se 
tem de noi demonstrații ale 
populației băștinașe în spriji
nul cererii de a se acorda Al
geriei independența naționa
lă.

Patrioții algerieni deținuți 
în închisoarea „Barberousse" 
din Alger au organizat la 12 
iulie o manifestație. Ei flutu
rau de la ferestrele celulelor 
lor drapele alb-verzi ale Re
publicii Algeria. Administra
ția închisorii a reprimat cu 
greu această manifestație.

Cu mult mai în voie se simt 
în detențiune participanții la 
recentul puci militaro-fascist 
din Algeria. în timipul unei 
consultații medicale la unul 
din spitalele Parisului, la care 
s-a prezentat un grup de pu- 
ciști deținuți în închisoarea 
„Frensnes" unul din rebeli a 
reușit să fugă. Este vorba de 
maiorul Vailly, prieten apro
piat al colonelului Garde, u- 
nul din participanții activi la 
puciul din aprilie, condamnat 
în contumacie la moarte.

Poporul francez, nevoit să 
plătească scump pentru aven
tura colonialiștilor, cere re- 
instaurarea cât mai grabnică 
a păcii în Algeria. „Reluați 
tratativele!”, „Pace în Alge
ria!", acestea sînt lozincile pe 
care le-au scandat participan
ții la marea demonstrație 
care a avut loc la Saint-Denis 
(suburbie muncitorească a o- 
rașului Paris) în fața imobi
lului în care se primise ves
tea 
ria 
cez.

O 
din 
partizanilor păcii, a 
palatul Elysee unde a depus 
o petiție adresată președinte
lui în care cere să fie reluate 
imediat tratativele cu guver
nul provizoriu al Republicii 
Algeria.

Recepție la Moscova 
oferită de delegația 
de cineaști romîni

SOFIA 14 (Agerpres). — La 14 
iulie Mihai Marin; ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romine la Sofia, a prezen
tat scrisorile de acreditare Pre
ședintelui Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, Dimi
tăr Ganev.

Au fost de față Milko Taraba- 
nov, prim-adjunct al Ministrului 
Afacerilor Externe, Tacio Daska- 
nov, secretarul Prezidiului Adună-

rii Populare și alte persoane of» 
claie. Ambasadorul Mihai Marin șl 
Dimităr Ganev au rostit cuvîntări.

In aceeași zi, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romine, Mihai Marin, a de
pus o coroană de flori la mauso
leul lui Gheorghi Dimitrov.

Au fost de fața reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. P. Bulgaria și membri ai Amba
sadei R. P. Romine la Sofia.

despre moartea în Alge- 
a încă unui soldat fran-

delegație a organizației 
departamentul Herau.lt a 

vizitat

FASCISMUL 
ÎN AUDITORII

niunea națională africană 
Mozambicului".

Declarația lui K. Popovici
la sosirea la Belgrad

BELGRAD 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : La sosirea 
sa la Belgrad, după vizita în 
Uniunea Sovietică, K. Po
povici, secretar de stat al 
R.P.F.I., a făcut pe aeroport o 
declarație reprezentanților pre
sei. El și-a exprimat convin
gerea că vizita sa în U.R.S.S. 
reprezintă un pas important 
pe calea îmbunătățirii conti
nue a relațiilor reciproce, con
solidării și adîncirii continue 
a prieteniei care există între 
popoarele și guvernele Uniu
nii Sovietice și Iugoslaviei.

Referindu-se la convorbirile 
purtate cu conducătorii sovie
tici, K. Popovici a arătat că 
ele au decurs în spiritul sin
cerității depline, cordialității, 
prieteniei și al respectării re

ciproce a vederilor. Acest fapt 
creează o premiză pentru tra
tative fructuoase și noi le a- 
preciem ca fiind cit se poate 
de utile și foarte fructuoase. 
Ele ne-au permis să avem un 
schimb de păreri și în felul a- 
cesta să găsim ceea ce ne u- 
nește, să găsim 
ne, iar aceste 
multe.

Vizita noastră 
fost de scurtă durată. Dar în 
acest timp scurt, a spus K. 
Popovici, am constatat rezul
tatele și succesele importante 
obținute de poporul sovietic 
în construcția rapidă a țării 
sale. Trebuie să spun că tot 
ce am văzut ne-a făcut o im
presie profundă.

vederi comu- 
vederi sînt

în U.R.S.S. a

Semnarea declarației 
comune 

mongolo-polone
ULAN BATOR 14 (Ager

pres). — TASS transmite : La 
13 iulie a fost semnată la 
Ulan Bator declarația comună 
mongolo-polonă.

Declarația a fost semnată 
din partea mongolă de L. 
Țend, al doilea secretar al 
C.C. al P.P.R.M., președinte 
ad-interim al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, iar 
din partea polonă de W. Go
mulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și de J. Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone. 
A fost semnat, de asemenea, 
acordul polonomongol cu pri
vire la acordarea de ajutor e- 
conomic și tehnic R. P. Mon
gole ’îih anii 1961—1965.

După semnarea declarației 
comune mongolo-polone și a 
celorlalte documente, pe sta
dionul central din Ulan Ba
tor a avut loc un miting al 
prieteniei mongolo-polone.

La miting au rostit cuvîn- 
tări L. Țend și W. Gomulka.

NOILE TELEVIZOARE 
SO VIETICE

a 19 august 1960 o 
uriașă navă cosmi
că, zmulgîndu-se de 
pe Pămînt s-a în
dreptat în Cosmos, 
în acea zi, pentru 

prima oară în istoria omenirii, 
cu ajutorul celui mai perfec
ționat aparataj de televiziune, 
oamenii au putut urmări tot ce 
se petrece în nava cosmică ce 
plutea în spațiu. Atunci au 
fost demonstrate lumii întregi 
calitățile desăvîrșite ale apa- 
rsjajulul sovietic de televi
ziune.

Cinescopul modern de 110 
grade cu ecran din aluminiu, 
care asigură o imagine de 
contrast și luminoasă, lămpile 
combinate, șasiul situat verti
cal — toate acestea au permis 
inginerilor sovietici să creeze 
un șir de televizoare noi și 
moderne, care au dimensiuni, 
greutate și înfățișare exterioa
ră ce le deosebesc în mod a- 
vantafos față de precedentele 
modele.

Care dintre locuitorii mari
lor orașe n-a fost contrariat și 
deziluzionat de deficiențele 
survenite în timpul emisiunilor 
de televiziune ? Folosirea în 
schemele de construcție a 
realizărilor obținute de tehni
ca modernă a televiziunii au 
permis ca posesorii noilor te
levizoare sovietice „Volna", 
„Temp-6“ și „Temp-7" să fie 
scutiți de astfel de neplăceri. 
Imagine clară și stabilă, so
norizare firească — acestea 
stnt trăsăturile caracteristice 
ale acestor televizoare.

Noile televizoare sovietice 
au un finisaj exterior artistic.

Frumusețea și eleganța, for
mele moderne, simplitatea ți 
exigența în finisaj sînt calită
țile lor care pot satisface și 
pe cei mai pretențioși cumpă
rători. Pentru finisarea cutiilor 
de televizoare se folosesc 
specii prețioase de lemn.

„Volna" și „Ternp" sînt apa
rate de construcție nouă. 
„Volna" și „Temp-6" au un 
cinescop de 43 om., iar 
„Temp-7“ un cinescop care 
măsoară în diagonală 53 cm. 
Șasiul mobil la televizoarele 
„Volna” (cu un unghi de mo-

Corespondență 
din Moscova 

pentru „Scînteia 
tineretului

bilitate de 80%) șl șasiul con
vertibil la televizoarele „Temp" 
asigură accesibilitatea liberă 
spre montajul interior pentru 
control și reparații. Fiecare 
model este fabricat în trei va
riante — pentru recepționarea 
pe 12 canale de standarduri 
sovietic, european sau ame
rican. Avînd o mare sensibili
tate, televizoarele sovietice 
permit să se efectueze recep
ționarea emisiunilor centrelor 
de televiziune străine ale unor 
țări din Europa. Numeroase 
perfecționări introduse în 
schemele de construcție ale 
televizoarelor „Volna" șl 
„Temp* asigură recepționarea

normală a emisiunilor de tele
viziune chiar și in condiții ne
favorabile. După dorință, la 
televizoare pot fi conectate 
magnetofonul, pickupul sau, 
pentru audierea individuală a 
acompaniamentului sonor, căș
tile de radio.
' Dispozitive speciale permit 

reglarea din depărtare a lu
minozității imaginei și ampli
tudinii sunetului. Butoanele de 
reglare sînt așezate în așa fel 
ca să fie nevoie de cit mai 
puține mișcări la aranjarea 
televizorului.

La televizoarele „Volna" ți 
„Temp" imaginea clară ți 
stabilă este însoțită de o so
norizare perfectă. Banda lar
gă a frecvențelor reproduse, 
reglarea diferențiată a timbru
lui în frecvențe joase și înalte 
Ia televizorul „Volna", dispo
zitivul cu clape de la televi
zorul „Temp" permit să se 
stabilească repede și exact 
timbrul de sonoritate necesar 
corespunzător caracterului e- 
misiunii. Situarea frontală a 
reproducătoarelor dă posibi
litatea ca sunetul să fie diri
jat spre ascultător, creîndu-se 
totodată unitatea imaginei cu 
acompaniamentul sonor.

Dispozitive corespunzătoare 
permit să se stabilească o 
amplitudine a sunetului sufi
cientă pentru ori și ce încă
pere de locuit. Televizoarele 
sînt asigurate cu piesele de 
rezervă necesare pentru o în
delungată funcționare neîntre
ruptă.

I. MIȚKOV

Moscova, iulie 1961

——iazul parizian „Li-
I beration" a relatat 
recent că în Univer
sitatea din Algeria 
domnește o stare de 

---------- 1 spirit foarte încor
dată datorită elementelor fas
ciste, ultracolonialiste, care 
continuă să-i persecute, să-i 
amenințe pe toți cei care s-au 
manifestat împotriva ultimu
lui puci reacționar, care cer 
încetarea războiului din Alge
ria și se pronunță pentru li
bertatea și independența po

porului algerian. „Așa, de pildă, 
- scrie ziarul „Liberation" - 
unul dintre profesorii universi
tății. arestat în timpul puciului 
de către parașutiști pentru așa- 
zisa lui comportare „republi
cană", după eliberarea sa nu 
și-a putut reîncepe cursurile". 

Dar nu numai atit. Fasciștii 
ultracolonialiști „veghează" —; 
asupra cadrelor didactice cu 
opinii progresiste din universi
tate. Astfel „Liberation" arată 
că profesorii „care au demascat 
puciul și-au putut continua 
cursurile numai sub observa
ția unor persoane speciale care 
au fost plasate în auditorii". 
Pe cine reprezintă aceste „per
soane speciale"? Ziarul francez 
scrie: „listele de profesori 
care sînt supuși persecuțiilor 
din cauza opiniilor lor împo
triva puciștilor au fost alcă
tuite de „organizația armată 
secretă". După cum este bine 
cunoscut. această organizație, 
alcătuită din elemente ultra
colonialiste, acționează sub 
privirile autorităților, pentru a 
împiedica orice încercare de 
rezolvare justă a problemei al
geriene.

Dar nu numai profesorii uni
versității din Algeria sînt su
puși persecuțiilor de către ele
mentele fasciste. Situația ca
drelor didactice din liceele al
geriene este aceeași. Ziarul 
„Liberation" evocă cite va fap
te petrecute în timpul puciu
lui fascist din Algeria. Astfel, 
după ce arată că profesorii li
ceelor Bugeaut și Gautier au 
declarat grevă în timpul pu
ciului fascist, în semn de pro
test împotriva acțiunilor ultra- 
colonialiștilor, ziarul descrie

următorul episod petrecut în 
acele zile la liceul Bugeaut: 
„După ce parașutiștil au hotă
rât să-i aresteze pe profesorii 
greviști, ei au pătruns în liceu 
unde fasciștii au indicat victi
mele. Profesorii, împreună cu 
directorul liceului, de față 
fiind și elevii, au fost crunt 
bătuți". „Liberation" scrie că 
„începând din ziua aceea pro
fesorii care au protestat împo
triva puciului sînt supuși unor 
persecuții sistematice din par
tea fasciștilor care au încu
viințarea tacită a unui șir im
portant de partizani înverșu
nați ai Algeriei franceze. Ma
joritatea profesorilor sînt a- 
menințați cu moartea".

Ziarul Liberation" și-a inti
tulat articolul „Fascismul în 
auditorii". Titlul este pe de
plin justificat.

R. L.

MOSCOVA 14 — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Joi seara delegația de cineaști 
romîni la cel de-al II-lea Fes
tival cinematografic interna
țional de la Moscova a oferit 
o recepție în cinstea pârtiei - 
panților Ia Festival.

Printre oaspeți se aflau A- 
lexandr Slavnov, directorul 
celui de-al II-lea Festival in
ternațional al filmului, regi
zorul Serghei Gherasîmov, 
artist al poporului al U.R.S.S., 
Tamara Makarova, artistă a 
poporului a U.R.S.S., nume
roși alți artiști și critici de 
artă sovietici și străini. A fost 
de față Gh. Stoian, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Romine la Moscova.

---- •----

Vizita lui I. A. Gagarin 
la Londra

LONDRA. I. A. Gagarin, 
primul pilot cosmonaut din 
lume, care se află în vizită la 
Londra, a participat Ia 14 iu
lie Ia un dejun oferit de re
gina Elisabeta II. La dejun a 
participat A. A. Soldatov, 
ambasadorul U.R.S.S. în Ma
rea Britanie.

14 iulie în Franța
PARIS 14 (Agerpres). - 

După cum anunță agenția 
France Presse, cu prilejul săr
bătorii naționale a Franței - 
Ziua căderii Bastiliei — vineri 
dimineața la Paris, pe Champs 
Elysees, a avut loc tradiționa
la paradă militară la care au 
asistat președintele Franței, 
De Gaulle, membrii guvernu
lui, oameni politici, membri ai 
corpului diplomatic.

Parăzi similare au avut loc 
la Alger și Oran. Ele s-au 
desfășurat în prezența unor 
persoane oficiale; populația 
algeriană nu a participat la 
aceste manifestări.

In afară de ceremoniile ofi
ciale, în întreaga țară au 
avut loc manifestații și ser
bări populare. Anul acesta po
porul francez cinstește ziua 
de 14 iulie, sărbătoarea sa 
națională, sub semnul luptei 
pentru pace în Algeria și pen
tru libertăți democratice.

In cartierele muncitorești 
ale Parisului și în multe alte 
localități ale țării, inițiatorii 
serbărilor populare au fost co
mitetele antifasciste de vigi
lență care au luat ființă în zi
lele luptei împotriva rebelilor 
ultracolonialiști. Un mare nu
măr de organizații obștești 
din departamentul Landes au

adresat populației o chemară 
în care se spune printre altele: 
„Cu prilejul sărbătorii noastre 
naționale să ne unim pentru 
a cere anularea aplicării arti
colului 16 din constituție, tra
tative cu Guvernul Provizoriu 
al Republicii Algeria, fără 
condiții preliminare, pe baza 
dreptului de autodeterminare, 
precum și măsuri eficiente îm
potriva uneltirilor fasciste.

In ajunul sărbătorii națio
nale. Biroul Politic al C.C. al 
P.C. Francez a dat publicității 
un apel în ' care se subliniază 
că anul acesta poporul francez 
sărbătorește ziua de 14 iulie 
„în condițiile cînd toate prin
cipiile mărețe ale revoluției 
franceze din 1789 sînt încăl
cate de monopolurile capita
liste și de regimul puterii per
sonale".

In apelul său, Partidul Co
munist a chemat poporul să 
intensifice lupta pentru pace 
în Algeria, apărarea libertăți
lor democratice, împotriva 
uneltirilor fasciștilor, pentru 
satisfacerea revendicărilor so- 
cial-economice ale oamenilor 
muncii.

Procesul criminalului

Patrioți algerieni care au maniies-tat pentru Guvernul 
Provizoriu al Republicii Algeria, împotriva planurilor de 

scindare a Algeriei, arestați de soldați! francezi.

Sărbătoarea
poporului irakian

BAGDAD 14 (Agerpres). — 
Vineri în Republica Irak au 
început festivitățile cu prile
jul celei de-a treia aniversări 
a revoluției de la 14 iulie 
1958. Piețele, străzile, podurile, 
grădinile capitalei irakiene 
sînt împodobite ți iluminate 
sărbătorește.

în piața At-Tahir din Bag
dad a avut loc o paradă mi
litară care a durat două ore

ți jumătate. Printre oaspeții 
străini care au asistat la pa
radă se afla delegația guver
namentală a R. P. Române 
condusă de Nicolaa Ionescu, 
adjunct al ministrului Indus
triei Petrolului și Chimiei.

în aceeași zi în piața At- 
Tahir a fost dezvelit „Monu
mentul 14 iulie". La ceremo
nia dezvelirii a asistat primul 
ministru Kassem.

Tragedii congoleze

Priviți această fotografie. Ea este reprodusă din ultimul 
număr al săptămînalului african „Afrique Action". 
„UN CONGOLEZ ALĂTURI DE FIUL SĂU MORT DE 

FOAME" — aceasta este inscripția care se află sub foto
grafie. Revista nu a indicat nici locul de unde a fost luată 
această fotografie, nici numele celor doi congolezi. Acest 
lucru nu-i intîmplător, deoarece ea înfățișează nu numai 
durerea unei singure familii, a unui singur părinte. Această 
fotografie simbolizează tragedia tuturor congolezilor care 
trăiesc sub regimul marionetelor colonialiste.

Eichmann
TEL-AVIV 14 (Agerpres). — 

în ultimele patru zile ale pro
cesului său, odiosul criminal 
nazist Eichmann a răspuns la 
întrebările procurorului. De- 
clinîndu-și vina pentru crime
le săvîrșite, pe motiv că nu 
ar fi fost decât su simplu exe
cutant al ordinelor primite 
de la conducătorii săi, Eich
mann îi face răspunzători 
numai pe foștii conducă
tori ai Germaniei hitleriste 
care nu mai sînt în viață. Tri
bunalul și procuratura încu
rajează această nouă tactică 
a lui Eichmann.

_ Eichmann neagă în același 
timp că ar fi vinovat de asa
sinatele în masă săvîrșite în 
lagărele marții. Ei a negat de 
asemenea participarea sa la 
așa-zisa „operațiune de șter
gere a urmelor" (operațiunea 
005), care după cum se știe a 
constat din deshumarea a sute 
de mii de cadavre, care fuse
seră îngropate în morminte 
comune, și incinerarea lor. în. 
cercînd continuu să convingă 
lumea că ar fi fost un „sim
plu executant al ordinelor su
periorilor", el a susținut că 
nu _ poartă decît o vină „mo
rală” care nu se poate înca
dra în prevederile legii. „Si
tuația mea, a declarat acest 
călău, a fost cea a milioane
lor de oameni care executau 
ordinele conducătorilor". După 
părerea sa deci, în afară de 
Hitler și de cei din anturajul 
său, nimeni nu este vinovat și 
nu poate fi judecat.

„Capitalismul popular"-o afacere

La începutul acestei luni 
la Wolfsburg, în Germa
nia occidentală, a avut 

loc prima adunare generală a 
societății „Volkswagen" trîm- 
bițată ca prototipul „capitalis
mului popular" în Germania 
occidentală. Cei ce și-au dat 
însă osteneala de a pleca la 
Wolfsburg pentru a-și spune 
cuvîntul în ce privește gospo
dărirea întreprinderii „lor", 
au fost amarnic dezamăgiți, 
căci acționarii au avut drep
tul să vorbească, dar nu să și 
hotărască. Toate hotăririle au 
fost luate de direcția între
prinderii secundată de marile 
bănci vest-germane; doleanțe
le ,,acționarilor populari" nici 
nu au fost ținute în seamă.

Întreprinderile „Volkswagen" 
erau înainte proprietatea sta
tului și a landului Saxonia de 
jos. In ciuda protestelor sin
dicatelor, întreprinderea a fost 
desnațignalizată în proporție 
de 60 la sută, emițîndu-se 
pentru acest procent așa-zise 
„acțiuni populare". Valoarea 
nominală a acestor acțiuni era 
de 100 de mărci, dar valoarea 
lor reală era mult mai mare.

Ziarul vienez „Arbeiter Zei- 
tung" explică astfel dedesub
turile acestei afaceri : „Între
prinderile „Volkswagen" au 
fost de fapt vîndute de guver
nul de la Bonn la un preț cu 
mult sub valoarea lor. Cauza: 
în toamna aceasta au loc în

capitaliști
R.F.G. alegeri. După cum în 
vechea Romă consulii dăruiau 
grîne, invitau poporul la circ 
și împărțeau sume de bani 
pentru a cumpăra voturi, tot 
așa încearcă Adenauer și 
partidul său să obțină votu
rile alegătorilor distribuind 
„acțiuni populare" semigratui- 
te“.

După cum relatează ziarele 
vest-germane, adunarea gene
rală de la Wolfsburg a fost o 
adevărată farsă. Cu prilejul 
alegerii listei membrilor co
misiei de revizie, deși majori
tatea celor prezenți au respins 
lista prezentată de conducerea 
întreprinderii, totuși, ea a fost 
declarată aleasă cu 97,6 la 
sută din numărul voturilor. 
Explicația este următoarea: 
Din numărul total al acționa
rilor nu veniseră la adu
nare nici 1 la sută, con
ducerea societății i-a con
siderat însă pe toți cei 
absenți, din oficiu, ca fiind în 
favoarea ei. Astfel, așa-zisul 
drept al „acționarilor popu
lari" de a lua hotărîri în pri
vința întreprinderii, s-a do
vedit a fi o batjocură.

„In realitate, trage conclu
zia „Arbeiter Zeitung", opera
ția de la Volkswagen s-a 
demascat ca un mijloc de pro
pagandă, un dar electoral pe 
socoteala marelui public, o a- 
menințare de înstrăinare a e- 
conomiei".

PE SCURT
TORINO. La Congresul Co

munității europene a scriito
rilor care a avut loc între 10 
și 12 iulie la Torino, în ca
drul discuțiilor pe tema 
„Scriitorii italieni și Risorgi- 
mento-ul italian", acad. Tu
dor Vianu a vorbit despre 
„Scriitorii romîni și lupta pen
tru unitatea Italiei**.

HAVANA. — După cum a- 
nunță presa, între Cuba și 
Chile a intervenit un acord 
comercial, potrivit căruia Cuba

va achiziționa din Chile cu
pru, material lemnos și ce
reale, livrîndu-i în schimb za
hăr.

ANKARA. — Agenția Fran
ce Presse transmite rezultate
le oficiale ale referendumului 
care a avut Ioc duminică 9 iu
lie în Turcia în legătură cu 
noua constituție a țării-pentru 
65 de provincii din totalul de 
67. Potrivit acestor date, 
6.121,638 de persoane au votat 
în favoarea constituției pro
puse, iar 4.026.060 împotrivă.
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