
cinreia 
tineretului

Noi succese ale sportivilor routini

Cu tinerii tîrgovișteni 
(Pe urmele materialelor

în timpul liber 
publicate)

pregătirea 
(Viața de orga-

Muncitor

GHEORGHE BANU (natație) — două medalii de aur 
2OE REZNICENKO (natație) — două medalii de argint 
ECHIPA FEMININA DE V OLEI — o medalie de aur

în pag. a ill-aO sarcină de actualitate — propagandiștilor U.T.M. 
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Tineri ’deleqafi din R. D. Germană în orami Festivalului
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Unde mergem să învățăm ?Institute pedagogicede 3 ani
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linurilor chimiști
o înaltă pregătire

profesională
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Sportivii romîni au repurtat noi succe
se la jocurile sportive internaționale 
prietenești ale Festivalului de la Hel
sinki. Două medalii de aur a cucerit cu 
prilejul concursurilor de natație sărito
rul de la trambulină Gheorghe Banu.

Tot în concursul de înot, Zoe Reznicenko 
a cîștigat două medalii de argint. Vo
leibalistele noastre au învins în ultimul 
meci cu 3-1 reprezentativa R. S. Ceho
slovace și s-au clasat pe locul întîi cîști- 
gînd medalia de aur.

rin grija partidului și guvernului, industria chimică 
din țara noastră, în continuă dezvoltare, este înzes

trată cu utilaje și instalații dintre cele mai mo
derne. Folosirea deplină a acestora presupune din 
partea conducerilor întreprinderilor o grijă deose
bită pentru continua îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale ale muncitorilor, tehnicienilor și ingi

nerilor.
Care sînt măsurile întreprinse în acest sens de către Minis

terul Industriei Petrolului și Chimiei ? Iată tema interviului 
pe care l-am solicitat tovarășului NICOLAE DIACONESCU, 
director adjunct al Direcției personal și învățămînt din minister.

— Ce reclamă, după pă
rerea dvs., nevoia de a ri
dica pe o treaptă superioa
ră nivelul de calificare al 
tinerilor din industria chi
mică?— Aș împărți acestea în două categorii care de fapt au o legătură foarte strînsă. întîi, unele decurgînd din faptul că partidul nostru a trasat industriei chimice sarcini foarte importante privind îmbunătățirea calității produselor, precum și în ceea ce privește lărgirea sortimentelor a- cestor produse. Facem azi, pe baza bogatelor resurse naturale ale țării, produse noi, diferite ca proces tehnologic de fabricație și ca întrebuințare. Produsele industriei chimice pătrund astăzi în multe ramuri ale industriei și înlocuiesc cu succes materiale clasice. Este firesc deci ca asemenea produse să aibă caracteristici tehnice superioare.Apoi, trebuie, cred, ținut seama că instalațiile și agregatele cu care e înzestrată industria chimică au un înalt grad de tehnicitate fiind în mare parte automatizate, procesele tehnologice de fabricație a produselor se perfecționează continuu, se aplică procedee noi, moderne.îndeplinirea tuturor acestor Cerințe, și a altora, necesită un nivel de calificare ridicat, Cunoștințe bogate, muncitori ptăpîni pe meserie.

— Care sînt măsurile 
luate în acest sens în în
treprinderile chimice ?>— Organizarea ridicării continue a calificării profesionale a întregului personal din cadrul întreprinderilor chiitiice ale ministerului nostru, este obligatorie. Iși ridică astfel calificarea muncitorii vîrstnici și tineri, inginerii, maiștrii și tehnicienii.Principala formă prin care noi considerăm că se pot asigura cunoștințe superioare celei mai largi categorii de lucrători din întreprinderile chimice — muncitorii — o constituie cursurile de ridicare a calificării. Fiecare întreprindere a primit sarcina să organizeze asemenea cursuri. A- cestea se organizează pe meserii (operatori chimiști, doza-

tori, cuptorari, laboranți etc.) și se desfășoară pe baza unei programe analitice judicios întocmite cu date și responsabilități precise. în cadrul a- cestor cursuri, anul trecut, peste 4 500 de muncitori, printre care numeroși tineri și-au ridicat nivelul de cunoștințe. Bune rezultate au obținut în această direcție Combinatul chimic de la Borzești, întreprinderea pentru fabricarea celulozei din stuf-Brăila, Uzina de fire și fibre sintetice de la Săvinești, Uzina de su- perfosfați și acid sulfuric Năvodari etc.
— Se are în vedere la 

de 
al

La „Colorom* Codlea, întreprin
dere înzestrată cu utilaj de înaltă 
productivitate, procesul tehnolo
gic este în cea mai mare parte 

automatizat.
Foto : AGERPRES

-----•---- „

Primași pe regiune
raionul Saiu 
în regiunea

Întîlnire

aceste cursuri, nivelul 
calificare existent 
cursanților ?— S-ar putea răspunde într-o măsură.în unele din da, Da, pentru că întreprinderile

V. DINULESCU

(Continuare in pag. a Ill-a)

Colectiviștii din 
Mare sînt fruntași 
Maramureș în desfășurarea lucră
rilor agricole de vară. Ajutați de 
mecanizatorii din cele 3 S.M.T. 
din raion, ei au terminat primii 
din regiune recoltarea celor 
22 853 ha cultivate cu cereale 
păioase. In multe gospodării a- 
gricole colective din acest raion 
printre care cele din Ambud, Că- 
rășeu, Mădărsș și Beltiug se a- 
propie de sfîrșit și treierișul.

Lucrările de recoltare au fost 
mult intensificate în ultimele zile 
și în celelalte raioane.(Agerpres)

anglica îngustă a șo
selei defilează prin
tre copacii stufoși. 
Pădurea pare nesfîr- 
șită. Ultimele con
strucții din Helsinki 
s-au pierdut undeva

in urmă. Kilometrii întregi peisa. 
jul este uniform — păduri, stîncă 
și verdele crud al pajiștilor. Din 
loc în loc, căsuțe din lemn.

78 de kilometri am parcurs pe 
asfaltul șerpuitoarei șosele. Un 
buchet multicolor de căsuțe din 
lemn semnalizează orașul Riihi
maki. Finlandezii denumesc Riihi
maki „orașul de cristal", deoare
ce aici există o vestită fabrică de 
sticlărie.- Astăzi orașul găzduiește 
o manifestare a prieteniei romîno- 
finlandeze. Tinerii din Republica 
Populară Romînă sînt oaspeți ai 
harnicilor locuitori din această a- 
șezare.

Pe frontispiciul primăriei ne în. 
tîmpină înfrățite drapelele romîn 
și finlandez. Primarul, domnul 
Vaino Makinen, ne invită în sala 
de ședințe a consiliului munici
pal. Aici ascultăm povestea 
cestui oraș. Ea începe în

'7862, cînd
fost construită o cale ferată 
lega Helsinki cu ținuturile 
nord ele țării. La sfîrșituf secolu
lui trecut nu se aflau pe aici decît 
60 de case în care locuiau 500 da 
oameni. Riihimaki a crescut însă 
de-a lungul anilor și a devenit 
un oraș cu o industrie In dezvol
tare, un centru cultural și artistic 
bine cunoscut.

înainte de a face cunoștință cu 
orașul, vizionăm un film documen
tar ce ne înfă|ișează peisajul stră
zii și imagini despre preocupări
le locuitorilor săi.

In sala teatrului orășenesc, o 
grupă a ansamblului artistic al U-

prin aceste locuri a 
ca 
de

Corespondență

telefonică

din Helsinki

VECINI APROPIAȚI

GOSPODARI DIFERIȚI

«
wrmill

acă vei merge în zilele acestea la Bosanci, în regiunea Suceava, o să găsești la marginea satului un adevărat șantier.Zeci de colectiviști tineri și vîrstnici zoresc de dimineața pînă seara la ridicarea construcțiilor pe care gospodăria colectivă le are prevăzute în plan pentru acest an.— Timpul e chiar o leacă înaintat — ne-a explicat tovarășul Zamfir Găitan, vicepreședintele gospodăriei colective. Așa că noi ne străduim să lucrăm cît mai repede și cît mai bine, să terminăm ceea ce avem de terminat înainte de venirea toamnei.Am aflat astfel că tînăra

gospodărie colectivă și-a propus să dezvolte încă din acest an un puternic sector zootehnic. De pildă, numai taurinele vor ajunge pînă la sfîrși- tul anului la peste 200 dintre care 70 de vaci cu lapte. Gospodăria va mai avea 400 de oi, 30 de porci și altele. Așa că, pentru adăpostirea acesto-
Construcțiile 
zootehnice 

in gospodăriile 
colective

cristal"

nîunil Tineretului Muncitor prezin
tă un spectacol de dansuri șl 
cînfece populare romînești. Cio- 
cîrlia noastră, Călușarii, au smuls 
ropote de aplauze. Sala a acla
mat entuziastă pe tinerii romîni

atuncl cînd ei eu cînfaf o melodie 
populară finlandeză.

Buchete de flori au fost oferite 
membrilor delegației noastre. 
Doamna Laila Sinisalo, președinta 
comitetului local pentru proble
mele tineretului, a mulțumit oas- 
pefilor romîni pentru spectacolul 
prezentat. Ea a amintit că în 
urmă cu cîteva luni, Asociația de 
prietenie romîno.finlandeză a or- 
ganizat la Riihimaki o expoziție 
de artă populară. „Am văzut a- 
tund frumoasele costume națio, 
nale romînești, a spus doamna 
Sinisalo. Acum vedem nu numai

costumele, ci și frumusețea dansu
lui șl cîntecului vostru. Prin a- 
ceasta Romînia ne-a devenit și 
mai apropiată. Dorini poporului 
romîn multe succese, prosperitate".

Primarul orașului, domnul Vaino 
Makinen, și-a exprimat de aseme
nea admirapa față de spectacolul 
prezentat de tinerii artiști romîni, 
manifestîndu-și dorința ca Riihi
maki să găzduiască cît mai dese 
manifestări ale 
finlandeze.

Căldura cu 
au fost primiți
tuziasmul cu care spectatorii 
salutat prezen(a pe scenă a 
tiștilor romîni au reprezentat 
nifestări sincere 
dintre tineretul
dez, dintre popoarele tarilor noas
tre.

Am părăsit „orașul de cristal" 
cu amintirea unei plăcute înfîl- 
nvi.

prieteniei romîno-

care tinerii romîni 
în acest oraș. en- 

au 
ar

ma-
ale prieteniei 

romîn și finlan-

Cursurile de pregătire în vederea examenului de admitere de la 
Institutul tgronomic „N. Bălcescu“ din Capitală se desfășoară din 
plin. In fotografie: aspect de la ora de botanică din cadrul cursului 
de pregătire în vederea admiterii la Faculfetea de agricultură.

j ;

ra, a fost nevoie de un plan serios de construcții. Printre altele, acest plan prevede și ridicarea a două grajduri pentru animale de producție cu o capacitate de 100 fiecare, 2 tabere de tru vaci și juninci, pentru scroafe.O dată ce a fost tărîrea de a construi obiective, harnicii colectiviști de aici au și trecut la treabă. O parte din cărămida necesară o avem și-au zis ei. Dar noi n-o să facem grajdurile numai din cărămidă. Uite, turnăm o fundație solidă de piatră, ridicăm pe lături, din trei în trei metri, stîlpi de cărămidă și zidim între ei chirpici. Așa o să ne coste mai ieftin.-— Sigur că o să ne coste mai puțin — au zis și tinerii din gospodărie. Noi nu vom lipsi nici o zi de la confec- ționatul chirpicilor.— Și nici de la căratul pietrișului din Vadul Sucevei.— Nici!— Și nici de la scosul pietrei din carieră pentru fundație.

de capete vară pen- o tabărăluată ho- aceste

fa

FotoAGERPRES

— Nici de la scosul pietrei pentru că o avem tot aici, pe plan local...Așa au făcut. Alături de cei vîrstnici, tineri ca Rafila Dră- goi, Gheorghe Popovici și alții ca ei, au fost într-adevăr nelipsiți de la toate aceste treburi. Materialele au fost procurate în cîteva zile, așa că zidarii și dulgherii au început să lucreze din plin. Mulți dintre ei sînt tineri și au ambiția ca gospodăria lor colectivă să fie mereu în frunte, așa că atît Gheorghe Țarasuiuc, Aurel Ieremia cît și ceilalți s-au întrecut pe ei la lucru.Rezultatele acestei întreceri se pot rezuma în foarte puține cuvinte : tabăra de vară pentru vacile cu lapte a fost de mult terminată ; două grajduri au ajuns la acoperiș și zilele acestea a început turnarea fundației la al treilea ; se apropie de sfîrșit construcția unei magazii- de cereale cu o capacitate de 150 vagoane. Plus două fîntîni de piatră pentru adăpatul animalelor, țarcuri etc.De la Bosanci și pînă în comuna Sf. Ilie nu-s decît cîți- va kilometri. Cu alte cuvinte și cei de aici au aceleași conr diții de ridicare a construcțiilor : piatra și nisipul sînt aproape, cimentul l-au procurat astă-primăvară de la Suceava. Au și colectiviștii de aici un sector zootehnic destul de dezvoltat încă de pe acum. Peste 70 de taurine, 27 de oi etc. Și-au propus și ei în primăvară să construiască adăposturi pentru acestea: două grajduri, un saivan, o maternitate pentru scroafe, o puierniță și o magazie de cereale cu o capacitate de 10

Cînd faci arături adîncf pe suprafejele eliberafe de păioase, trebuie să fii seama neapărat și de 
calitatea lucrărilor. Și, după cum se vede, lucrul acesta îl știu foarte bine mecanizatorii și co

lectiviștii de la G.A.C, din comuna Mihăilești, regiunea București.
Fotei AGERPRES

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. a Ul-a)Film consacrat vizitei în R. P. Romînă
La cinematografe din Capitală rulează filmul documen. tar „Sub semnul indestructibi. lei prietenii“ închinat vizitei în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice în frunte cu N. S. Hrușciov. Filmul, realizat de Studioul „Alexandru Sahia", înfățișează primirea căl-

duroasă făcută oaspeților so. vietici în București și în celelalte localități din țară vizitate, întîlnirile cu oamenii muncii și mitingurile care au avut loc, precum și convorbirile cu conducătorii de partid și de stat ai țării noastre. (Agerpres)

E. OBREA

Riihimaki, 1 august 1962

TELEGRAME
Excelenței Sale 

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Romlne
BucureștiAdresez dy cît și Consiliului de Stat al Populare Romîne mele pentru felicitările amabile și sentimentele sincere exprimate cu ocazia celei de-a X-a aniversări a revoluției și vă transmit în numele Republicii Arabe Unite și al meu personal cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, de bunăstare și prosperitate poporului romîn.

QAMAL ABDEL NASSER
★

Excelenței Sale 
Președintelui 
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ
BucureștiAm apreciat profund mesajul, Excelenței Voastre de felicitări și bunele urări trimise cu prilejul zilei mele de naștere,

HAILE SELASSIE 
împărat

Republicii mulțumirile

Peste 5 000 000 de lei
economiiPrin participarea în timpul liber la diferite lucrări de interes obștesc, tinerii din regiunea Hunedoara au realizat, de la începutul anului, economii în valoare de peste 

5 225 000 de lei.în afara muncii patriotice efectuate la înfrumusețarea o- rașelor și centrelor rești, ei au strîns și oțelarilor hunedorenj goane de fier vechi.La sate, tinerii au contribuit prin muncă voluntară la construirea în gospodăriile agricole colective a 174 de grajduri și 41 de saivane. Ei au executat de asemenea lucrări de ameliorare a solului, redînd agriculturii 75 ha teren.

muncito- expediat 1 357 ya-

.(Agerpres).

Succese ale constructorilor 
brașoveniTrei apartamente și jumătate terminate zilnic în loc de două cîte aveau planificat — acesta este ritmul în care lucrează constructorii de pe șantierul „Steagul roșu’ din Brașov. . în felul acesta, termenul pentru construirea’unui bloc cu 40 de apartamente se reduce cu 20 de zile. Cele 300 de apartamente prevăzute a se ridica anul acesta în cartierul „Steagul. roșu' vor fi date astfel în folosință cu mult înainte de termen.(Agerpres)

Studii asupra pădurilor noastre
Sute de specialiști 

din Institutul de stu
dii și proiectări io- 
testiere străbat pădu
rile țării, culeglnd 
date privind condițiile 
de creșterea dife- 
riteior specii forestie
re, vlrsta arboretelor, 
calitatea materialului 
lemnos etc. Pe baza 
acestor date el elabo
rează hărți topografice 
șl studii tehnico-eco-

nomice care urmăresc 
să ajute întreprinde
rile iorestiere în exe
cutarea pe baze știin
țifice a lucrărilor de 
planificare, exploata
re, întreținere și refa
cere a pădurilor pe o 
perioadă de 10 ani. 
Asemenea lucrări de 
cercetare științifică 
sînt întreprinse pe o 
suprafață de aproxl-

mativ 600 000 de hec
tare de pădure.

Lucrările ce se fac 
acum reprezintă con
tinuarea acțiunii în
cepute cu cîțiva ani în 
urmă și care a ajutat 
Ministerul Economiei 
Forestiere să organi
zeze o bogată docu
mentare cuprinzînd 
date și studii asupra 
pădurilor noastre.

(Agerpres)

Condiții bune de lucru 
pentru mineriîn exploatările miniere din regiunea Maramureș se fac noi lucrări menite să îmbunătățească condițiile de lucru ale muncitorilor din subteran și de la suprafață. La exploatarea minieră „Petre Gheor- ghe" Baia Mare, de pildă, unde pentru lucrări de aeraj se cheltuiesc în acest an peste 3 milioane de lei, a fost montat de curînd un ventilator de mină de mare capacitate, iar în exploatări ca : „7 Noiembrie“ Nistru, „Drapelul Roșu“ Herja, „Baia Borșa“ și altele au fost puse în funcțiune peste 150 de ventilatoare noi.Pentru executarea diferitelor lucrări de tehnica securității ' muncii, pentru echipament de protecție, exploatările miniere din regiunea Maramureș cheltuiesc anul acesta mai mult de 20 milioane de lei. (Agerpres)



I

Trecerea Ia învățămîntul gene
ral și obligatoriu de 8 ani, care 
să asigure tineretului un nivel 
înalt de instrucție și cultură, ne
cesită cadre didactice cu o califi
care superioară, educator devo
tați, harnici și pricepuți. Institu
tele pedagogice de 3 ani au fost 
create tocmai în vederea 
firii acestor cadre. Ele au 
ință în centrele universitare și în 
diferite alle orașe ale țării.

Institutul pedagogic de 3 ani 
din Timișoara are 8 facultăți : fi
lologie, istorie-geografie, mate
matică, fizică-chimie și cunoștința 
industriale, științe naturale și agri
cole, arfe plastice, educafie fizică 
și muzică.

Absolvenții din acest an ai șco
lilor de cultură generală au în 
■fața’ lor, pe lîngă celelalte insti
tute de învățămînt superior a că
ror rețea a crescut aproape de 5 
ori în anii puterii populare, insti
tutele pedagogice de 3 ani. In 
aceste institute vor găsi posibili
tăți largi pentru valorificarea apti
tudinilor și înclinațiilor lor și pen
tru a se pregăti în vederea reali
zării unei misiuni din cele mai 
nobile în marea operă pe care 
poporul muncitor, în frunte cu 
partidul, o creează în țara noastră.

Dacă tînărul este pătruns de 
’dragoste pentru limbă și literatură 
va găsi la facultatea de filologie 
locul unde să-și dezvolte aptitudi
nile și să-și manifeste această dra
goste prin studiu aprofundat și 
muncă creatoare. La această facul
tate mai există două secții, pentru 
limbile rusă și germană.

Interesul pentru natură, pentru

pregă- 
luat fi-

BACĂU
In orașul Bacău a luat ființă^ încă din toamna anului trecut, Institutul pedagogic de 3 ant Această nouă instituție de învățămînt superior, profilată deocamdată cu trei facultăți (matematică — științe naturale — științe agricole — filologie) pregătește viitoarele cadre didactice de înaltă califi, care pentru învățămîntul de cultură generală (clasele III— VIII).Deși tînăr, institutul nostru situat în vecinătatea puternicului centru universitar de la Iași, poate asigura studenților săi condiții de studiu și de viață din cele mai bune. Așa, de pildă, pentru viitorii profesori de științe naturale și științe agricole colectivul de cadre didactice — în bună parte cadre didactice ale Universității din Iași — și specia, liști de frunte din domeniul învățămîntului agricol, precum și existența unor largi posibilități de efectuare a practicii în producție asigură condiții optime pentru o calificare corespunzătoare nivelului mereu crescînd al culturii în țara noastră și exigențelor școlii noastre noi.Abia s.a încheiat primul an universitar și au și început să-și anunțe sosirea la institut, pentru a începe pregătirea în vederea concursului de admitere, mugurii celui de-al doilea contingent de studenți i de pe admirabila vale a Bistriței, de pe mîndrele plaiuri nemțene, din valea pînă mai ieri încă sălbatică a Trotușu- lui, în care astăzi se înalță minunatele așezări socialiste, din satele din lunca Șiretului cîntată de Alecsandri și atît de iubită de marele Sado, veanu, de pretutindeni din satele și orașele Moldovei și chiar și de mai departe.Toți acești tineri, dornici să.și satisfacă setea de cultură și știință, însuflețiți de voința de a deveni folositori patriei, știu că în acest institut tînăr, creat, prin grija partidului, vor găsi un climat favorabil în care să-și dezvolte aptitudinile, să crească.E mare înbr.adevăr mîndria să absolvi o instituție de învățămînt superior cu veche tradiție. Dar, la fel de mare este și mîndria acelora care vor crește și se vor dezvolta odată cu tînărul institut băcăuan INu.i deloc greu să-ți dai seama de această creștere a Institutului. Nu s-a împlinit anul de cînd a fost luată în folosință clădirea nouă a insti. tutului, luminoasă și elegantă, și călătorul ce vine din spre partea de miazăzi a orașului, pe calea Mărășeștilor, privește cum se înalță clădirea căminului studențesc, ce va oferi, începînd cu 1 octombrie anul acesta, un confort excelent.Nu va trece mult și se va înălța și clădirea cantinei studențești.Deși are numai zece luni de funcționare, institutul a fost înzestrat cu o bună parte din inventarul necesar desfășurării în condiții optime a muncii studenților. Dacă n-ar fi să pomenim decît de biblioteca în continuă creștere, de aparatura și utilajul de laborator, de materialul cultural-sportiv și de fondurile alocate pentru crearea unei baze sportive și încă ar exista suficiente motive de mîndrie pentru cele ce s-au realizat într.un atît de scurt interval!Orașul și regiunea Bacău cu diferite instituții culturale și artistice, cu minunatele obiective turistice așteaptă cu toată dragostea noul contingent de studenți, care să se adauge primei serii din anul trecut și, împreună, să se pregătească pentru a deVeni profesorii de mîine ai școlii noas. tre socialiste.

conf. univ.
GH. HASAN

directorul institutului

TIMIȘOARA

r

BRAȘOV

CONSTANȚA

vi

di-

septembrie 1963, 
celor trei făcui-

se
celei mai Înalte

create laboratoare bine

legile ei, dorința de a-i pătrunde 
tainele și de a-i smulge bogățiile 
pentru om, toa-te acestea și le 
poate realiza tînărul sau tînăra 
care va urma facultatea de științe 
naturale și agricole.

Răspunsul la multe din proble
mele științei și tehnicii îl află ti
nerii frecventînd cursurile facultăți
lor de matematică sau fizică și 
chimie.

La facultatea de istorie și geo-

hotărăște să vină la institutul nos
tru va trebui să aibă ca aptiludine 
mai generală, dacă o putem 
numîi așa, dragostea pentru co
pii și pasiunea pentru munca de 
formare și educare a acestora. 
Căci, indiferent că va studia chi
mia sau filologia, că se vai de
dica artelor sau culturii fizice etc., 
tînărul intrat în institut va fi 
pregătit ca peste 3 ani să poată 
împărtăși altora1, copiilor oamerti-

grafie, tinerii vor face cunoștință 
cu dezvoltarea societății omenești, 
vor cunoaște temeinic planeta pe 
care trăim și, în special, pămîn- 
tul patriei noastre.

Cei ce au predilecție pentru 
artă vor găsi cîmp de dezvoltare 
a aptitudinilor și de cultivare a 
talentului la facultățile de muzică 
și arte plastice.

Facultatea de educație fizică a 
institutului nostru așteaptă cu drag 
pe toți cei ce doresc să-și per
fecționeze în toate ramurile spor
tului și educației fizice, cunoștin
țele, priceperile și deprinderile 
din domeniul culturii fizice în 
general.

După cum se poate vedea, 
există toate condițiile ca tinerii 
care vin lai Institutul pedagogic de 
3 ani din Timișoara să-și poștă 
alege drumul potrivit înclinației și 
aptitudinilor pe care le au. Bine 
înțeles că, pe lîngă aceste încli
nații, tînărul. »au țînărti care. »«

lor muncii, o bună parle din ceea 
ce și-a însușit el. i

îndrumarea și pregătirea pentru 
aceestă misiune se realizează în 
cadrul disciplinelor de profil, pre
cum și în cadrul disciplinelor pe
dagogice și al practicii pedago
gice. Aceasta din urmă se desfă
șoară în anii II și III de studii, sub 
conducerea cadrelor didactice de 
specialitate din institut și a unor 
cadre cu bogată și valoroasă ex
periență pedagogică din școlile 
medii și de 8 ani din orașul Ti
mișoarei.

Prin grija partidului și guver
nului pentru tineretul studios, 
institutul nostru este înzestrat cu 
baza materială necesară desfășu
rării în bune condițiuni a proce
sului de învățămînt. De asemenea, 
s-a dezvoltat și se dezvoltă în 
centrul universitar Timișoara com
plexul social studențesc în cadrul 
căruia studenții institutului de 3 
•ni, «lături fl» cei ei celorlalte

Institute de învățămînt superior, 
găsesc condiții de viață și de 
învățătură corespunzătoare.

Profilul științific-pedagogic al 
institutelor pedagogice de 3 ani 
asigură o pregătire de speciali
tate de grad universitar și califi
carea de profesor pentru școala 
de 8 ani.

Prețuirea de care se bucură 
profesiunea didactică a fost sub
liniată de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul în
vățătorilor : „Aceasta este cu a- 
devarat o misiune frumoasă și 
înaltă, care cinstește și înnobi
lează pe acela căruia îi este în
credințată. Este o mare satisfac
ție morală și o mare fericire să 
dai societății, țării tale, elemente 
valoroase, culte, luminate, capa
bile de fapte de ispravă“.

Elanul creator al tineretului își 
găsește în profesiunea didactică 
una din cele mai potrivite căi de 
manifestare și valorificare în 
slujba poporului muncitor, pentru 
continua dezvoltare și înflorire a 
vieții noi, socialiste, în patriei 
noastră.

Prof, univ.
NICOLAE APOSTOLESCU

Statul și partidul încredințează învățătorilor. milioane de 
cetățeni de mîine, le încredințează misiunea de a forma, începînd 
cu școala elementară, cetățeni de tip nou, oameni noi ai socie
tății socialiste. Ce răspundere mare pentru învățător și totodată 
ce cinste înaltă !".

tucrări practico de laborator«

BUCUREȘTI
Institutul pedagogic din Bucu

rești.
In aceste zile, la institut nu 

vei mai întîlni nici un student. 
Cu toate acestea, aici totul vor
bește numai despre ei: acest 
complex de clădiri (căminul, 
spațioasa sală de gimnastică, 
corpul de clădire găzduind dife
ritele facultăți), car» te impre
sionează prin noutate și prospe
țime, aceste ferestre deschise prin 
care nucul, plopii și trandafirii 
stau la sfat cu portretele lui 
Pușltin, Sadoveanu, Gorlci, da 
pe coridoare, această grădină bo
tanică în care studenții au atîr- 
nat cu grijă lujorul fiecărei plan
te — cartea ei de vizită.

...Iar dacă vei intra, pardosea
la cea nouă va răsuna sub pași 
la fel de veselă și primitoare ca 
atunci, în mai, cînd, de-a lun
gul acestor coridoare, cele 8 fa
cultăți s-au prezentat pe rînd t 
„Filologia“, „Istoria-geograf ia“, 
„Științele naturale și agricole", 
„Matematica“, „Fizico-chimia“, 
„Educația fizică", „Muzica“, 
„Artele plastice" cu cele peste 
20 de laboratoare ale lor, cu a- 
telierele de creație, cu sălile de 
muzică special amenajate — fre- 
mătind de nerăbdare. Iar pereții, 
împodobiți cu tablouri, hărți sau 
planșe de anatomie, se vor în
trece care mai de care să-ți vor
bească de ei, de cei 1500 de 
studenți, să-ți repete tot ce-au 
auzit un an întreg. Vor repro
duce întocmai liniștea din timpul 
orelor de curs sau, mîndria lor, 
răspunsurile lui Ion Sușală, de 
la arte plastice, bursierul repu
blican, sau ale Aurorei Schillin- 
ger, de la fizică-chimie, care 
n-a luat nici un 9 în cei doi 
ani de facultate, ale multor 
altora. Vei participa fără 
să vrei la palpitanta pre
gătire a primei lecții practi
ce în fața elevilor, la împărtăși
rea primelor satisfacții, la luarea 
primelor hotărîri importante. 
Vei împărtăși emoția acestor pe
reți cînd îți vor reda cu o re
zonanță festivă atmosfera exa
menului de stat din acest an, 
răspunsurile nu numai ale Mă
riei Stoicea de la matematici și 
ale lui Gheorghe Sandu de la 
naturale, care au obținut media 
10, ci și ale altora și, neapărat, 
nenumăratele cuvinte de laudă 
rostite de examinatori.

In cele din urmă însă, tot te 
vei pierde în tumultul de gla
suri ce discută despre profesiu
ne și despre viitor. Va trebui 
să-ți alegi unul din sutele

Se glasuri, să-l urmărești chiar șl 
atunci cînd pentru multă vreme 
se contopește cu al colegilor. Al 
Virginiei N icul eseu, de pildă, 
proaspătă absolventă a Facultății 
de istorie-geografie.

Dacă mă gîndesc la cît de mul
te lucruri se pot învăța aici, —- 
ai s-o auzi spunînd — aș vrea 
ca studenția să dureze o veșni
cie, dar dacă mă gîndesc la îm
plinirea celui mai frumos vis al 
meu, acela de a fi profesoară, 

mai

înființat în anul școlar 1961 — 
.1962, insfitutul are patru facultăți:

1) FACULTATEA DE FILOLOGIE, 
secția limba și literatura romînă 
2) FACULTATEA DE MATEMATICA, 
secția matematică 3) FACULTA
TEA DE FIZICĂ-CHIMIE, secția fi
zică-chimie și cunoștințe indus
triale teoretice și practice 4) FA
CULTATEA DE ȘTIINȚE NATURALE, 
secția științe naturale și cunoș
tințe agricole teoretice și prac
tice.

Ca și In celelalte institute și 
universități din țară, aici, prin 
grija partidului și guvernului nos
tru s-au creat toate condițiile da 
viață și de studiu, pentru ca 
itorii profesori să fie cît mai te
meinic pregătiți. Colectivele 
dacfice, alcătuite din profesori, 
lectori, conferențiari și asistenți 
se preocupă permanent pentru ca 
studenții să primească tot spriji
nul necesar. Munca acestor colec
tive didactice se caracterizează 
prin entuziasm, pasiune, sîrguință. 
Institutul dispune de o bibliotecă 
vastă profilată pe specialități. Sala 
de lectură spațioasă, în care se 
poafe studia în cele mai bune 
condiții, funcționează și în timpul 
verii. In cadrul diferitelor facultăți 
au fost 
utilate, în care studenții își desfă
șoară lucrările practice. Laborato
rul de botanică, cel de zoologie, 
geologie și paleontologie, labo
ratorul de fizică, cu mai 
multe sectoare și ce| de chi
mie. In toamna aceasta, este pre
văzut să fie date în folosință și 
alte noi laboratoare ca : laborci- 
torul de microbiologie, cel de 
zootehnie și laboratorul de egro- 
fitotehnie.

Pe altfel, în toate aspectele

(Din cuvîntarea rostită de tovarășul
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ la Congresul învățătorilor).

devin pe zi ce trec» 
nerăbdătoare.

Istoria și geografia, 
bine se completează 
alta! Și cîtor generații de 
fesori, agronomi,

tot

cît 
una

de 
pe 

pro- 
constructori, 

poeți le voi îndruma eu primii 
pași, îi voi conduce prin [ară 
de-a lungul ți de-a latul, îi voi 
purta prin lume în timp și-n 
spațiu, îi voi învăța I Cu cei 
mari, cu părinții, mă voi sfătui 
adesea și-i voi ajuta tot timpul. 
Și eu ți colectiviștii vom munci 
mai cu spor iar la urmă vom 
avea cu toții imensul sentiment 
de mulțumire că am realizat un 
lucru cu adevărat remarcabil. 
Asta se va întîmpla poate atunci 
cînd se vor fi întors în fostul 
sat toți profesorii, agronomii, 
constructorii și poeții mei...

vieții studențești constănțene se 
vor aduce îmbunătățiri meri. Ast
fel, noul cămin, care va fi dat 
în folosință la începutul anului 
școlar 1962-1963, este în plină 
construire : cele 4 nivele cresc 
vertiginos din zi în zi. Va fi un 
cămin ultramodern dotat cu tot 
mobilierul confortabil.

Studenții Institutului pedago
gic de 3 ani din Constanța se 
bucură și de posibilități largi în 
ceea ce privește odihna, recre- 
erea, distracția. In taberele de

odihnă la munte și în diferite ex
cursii organizate de către condu
cerea institutului ei își pot petrece 
plăcute zile de vacanță. In timpul 
anului, în aula institutului au loc 
numeroase manifestări culturale. 
Studenții participă cu multă însu
flețire la toate acestea.

Porțile institutului de 3 ani din 
Constanța sînt deschise pentru 
absolvenții școlilor medii de cul
tură generală din întreaga țară.

MARIANA' FILIMON
studentă

Politehnicii din Brașov 1 s-a mai 
alăturat un institut, o școală a 
viitorilor profesori: Institutul pe
dagogic de 3 ani. Institutul n-a 
împlinit încă doi ani ■ clădirea sa 
nouă, care a adăugat ți ea un 
plus de frumusețe arhitectonicii 
Brașovului, va avea un an de 
existență abia în ianuarie 1963.

Orele de curs se țin în săli spa
țioase. De la catedră, cadrele di
dactice transmit studenților cu
noștințe vaste, din cele mai diver
se domenii ale științei, în concor
danță cu profilul facultății: socia
lism științiiic, economie politică, 
materialism dialectic și istoric, pe
dagogie generală, istoria pedago
giei, limbi străine, metodica pre
dării matematicii, algebră, fizică 
generală, electricitate și electro
nică, chimie generală, geologie și 
paleontologie, botanică, economia 
și organizarea întreprinderilor a- 
gricole socialiste — aceasta pen
tru a aminti numai clteva din cele 
67 discipline ' care se predau la 
cele 3 facultăți ale institutului.

Tînărul profesor va da zi de zi 
din aceste cunoștințe elevilor săi, 
ți, deci, bagajul de cunoștințe 
cu care va porni Ia drum trebuie 
să iie foarte bogat. Mijloace de 
îmbogățire a orizontului de cu
noștințe are nenumărate. Semina- 
riile, de pildă, înscrise în legile 
vieții studențești, oferă ceasuri de 
dezbateri interesante, de împlinire 
și aprofundare a cunoștințelor. O- 
tele de laborator, în cele 14 lobo

In atelierul de desen al Facultății de arte plastice din institutul pedagogic de 3 ani.

Examenul de admitere
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rotoare ale institutului, mereu îm- 
bogălite cu aparate noi, oferă con
diții optime pentru aprofundarea 
cunoștințelor, pentru cercetarea 
știintiiică. Studentul experimentea
ză ; ei vede „pe viu'’ ceea ce cu 
pufin înainte profesorul a predat 
la curs ; cunoașterea devine astfel 
mai trainică, calea de însușire a 
științei mai accesibilă, mai atrăgă
toare. Există o strădanie co
lectivă ca această ucenicie să fie 
încheiată cu succese. Dovadă, 
munca de zi cu zi, la curs și în 
laborator, in atelierele de strun- 
gărie și lăcătușerie ale institutu
lui, Ia practica pedagogică, atît 
de mult Îndrăgită de ștudenți. 
Dovadă, căutările mereu mai fruc
tuoase de a găsi forme noi prin 
mijlocirea cărora studentul să se 
pregătească pe măsura complexi
tății sarcinii ce i va reveni ca in
telectual al satului. Printre aces
tea, se numără inițiativa ca fieca
re student să audieze cursurile 
universității populare de artă (ini
țiativă abandonată un timp), mă
sură foarte importantă, dacă ne 
gîndim la rolul profesorului ca 
activist cultural al satului -, orga
nizarea cercurilor metodico-științi- 
tice în cadrul cărora studenții își 
dezvoltă pregătirea In diverse do
menii științifice, pentru a dobîndi 
o mai mare competență, absolut 
necesară pentru a răspunde nenu
măratelor probleme pe care le vor 
ridica elevii săi, țăranii colecti
viști. Șl, în siîrșit, o ultimă do
vadă : examenele, caracterizate 
printr-o dorință mereu sporită a 
studenților și profesorilor ca re
zultatele calitative să crească. 
,,Tindem — ți am făcut progrese 
în acest sens — ca studenții noș
tri să obțină numai note peste 7" 
— ne spune directorul institutului, 
tovarășul Eugen Chiț. Este firesc, 
deci, să fim exigent!, să nu admi
tem note mici unui student care 
se pregătește să devină «roiesor.

Da, e firesc, căci nimic nu le 
lipsește studenților pentru a 
pregăti la nivelul 
exigențe.

Peste un an, în 
prima promoție a 
tăți ale Institutului pedagogic bra
șovean (facultățile de matematică, 
de fizică și chimie șt cunoștința 
industriale, teoretice și practice, 
de științe naturale și cunoștințe 
agricole, teoretice și practice) se 
va afla la catedră. Și apoi, în 
fiecare an, alte ți alte promoții 
se vor încadra în marele detașa
ment al profesorilor patriei, căci 
în fiecare an, alți ți alți finiri, 
absolvenți ai școlilor medii, își vor. 
începe studenția la Institutul pe
dagogic de 3 ani din Brașov, nu
trind o adîncă pasiune pentru no
bila misiune de dascăl.

A. CRISTIAN
student

PROFI Ì
oral).

de

orai).

Admiterea in institutele pedagogice 
de trei ani se tace prin concurs care 
constă în următoarele probe t

Facultatea de matematică
1. Aritmetică, algebră, trigonometrie, calcul dite- 

renlial (scris și oral).
2. Geometrie plană, în spațiu, analitică (scris).
3. Fizică (mecanică, acustică, căldură, optică, 

electricitate, structura materiei) — (oral).
Facultatea de fizică-chimie
1. Matematică (aritmetică, algebră, geometrie, 

calcul diferențial) — (scris și oral).
2. Fizică (mecanică, acustică, căldură, optică, 

electricitate, structura materiei) — (oral).
3. Chimie (anorganică, organică) — (oral).
Facultatea de științe naturale
1. Științe naturale (botanică, zoologie, bazei» 

darwinismului) — (scris și oral).
2. Anatomia șl fiziologia omului •— (scris).
3. Chimie (anorganică, organică) — (oral).
Facultatea de istorie-geografie

1. Istoria R.P.R. — (scris șl oral).
2. Geografia fizică și economică a R.P.R. — (seri» 

șl oral).
3. Socialism șlllnlific — (oral).

Facultatea de filologie (secția de 
limbă și literatură romînă).

1. Limba ți literatura romînă — (scris și
2. Istoria R.P.R. — (scris ți oral).

Facultatea de filologie (secțiile 
limbi străine).

1. Limba și literatura romînă — (scris și
2. Limba străină (respectivă: rusă, iranceză, ger

mană, engleză) — (scris ți oral).

Facultatea de educație fizică
1. Anatomia ți iiziologia omului — (scris și oral).
2. Limba ți literatura romînă — (scris}.
3. Probe practice eliminatorii.

Facultatea de arte plastice
1.
2.

ni ca
3.

Probă de desen după model de ghips.
Probă de culoare — grup de obiecte (in teh- 
pe care o alege candidatul).

Limba și literatura romlnă — (scris
Facultatea de muzică
1. Dictat

Teorie
Proba

și orai).

INSTITUTUL
DE 3 ANI

PEDAGOGIC
DIN CLUJ

1.
2.

3.

4.

Facultatea 
Facultatea 
tică 
Facultatea 
chimie 
Facultatea 
turale

1. Facultatea
2. Facultatea 

tică
3. Facultatea 

chimie

ți literatura romlnă — (scris ți oral).

colectiv — (scris), 
și solfegiu — (oral), 
de interpretare vocală sau

2.
3. 

tală.
4. Limba

instrumen-

1. Facultatea
2. Facultatea

Viitoarele profesoare se inițiază în tainele cercetărilor la microscop.
Fotografiile din pagină de 

VASILE RANGA

EUGENIA GROSU
studentă

1. Facultatea
2. Facultatea 

tică
3. Facultatea 

chimie
4. Facultatea 

turale

de filologie
de matema-

de fizică și

de științe na-

INSTITUTUL 
DE 3 ANI DIN

de filologie 
de matema-

de fizică și

5.

6.

7.

8.

Facultatea 
grafie 
Facultatea 
tice
Facultatea 
fizică 
Facultatea

de istorie-geo-

de arte pias-

de educație

de muzică

PEDAGOGIC 
CRAIOVA

4. Facultatea 
turale

5. Facultatea de istorie-geo
grafìe

INSTITUTUL
DE 3 ANI DIN GALAȚI

PEDAGOGIC

de științe na

de filologie
de materna-

INSTITUTUL 
DE 3 ANI

de filologie 
de matema-

de fizică și

de științe na-

3, Facultatea 
chimie

4. Facultatea 
turale

PEDAGOGIC 
DIN IAȘI

5. Facultatea 
tice

6. Facultatea 
fizică

7. Facultatea

INSTITUTUL
DE 3 

DIN BAIA MARE
PEDAGOGIC 
ANI

de

de

de

de matema-Facultatea 
tică 
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VIATA DE ORGANIZAȚIE

0 sarcină de actualitate
pregătirea propagandiștilor U.T. M

Ca și în alți ani, comitetele 
tegionale ale U.T.M. organizea
ză, în lunile de vară, cursuri do 
pregătire cu o durată de 10 zile 
pentru propagandiștii cercurilor 
de învățămînt politio U.T.M. 
Peste 80 la sută din numărul 
propagandiștilor do la sate, pre
cum și propagandiștii do la ora- 

noi în această muncă, sînt 
uprinși în aceste cursuri. Prin 

lecțiile și seminariile pe teme de 
stringentă actualitate politică, 
prin schimburile de experiență, 
dezbaterile metodice și diversele 
acțiuni culturale, organizata 
cu aoest prilej, cursurile aduo 
un substanțial aport la lăr
girea orizontului ideologic și 
politio al celor chemați să con
ducă activitatea cercurilor de 
învățămînt poliție U.T.M., la 
înarmarea lor cu cele ............
n>ai eficiente metode 
de predare ți semina» 
riz'are.

La Iași s-a încheiat, 
duminică 29 iulie, pri
mul dintre aceste
cursuri de pregă
tire, Experiența a- 
cumulată este, fără nici o în
doială, valoroasă. Preluarea, îm
bogățirea și generalizarea ei este 
folositoare atît pentru Comite
tul regional IJ.T.M. Iași — care, 
în aceste zile inaugurează a doua 
serie a cursului la Bîrlad — cît 
și pentru celelalte comitete re
gionale din țară, care abia au 
deschis — șau urmează să des
chidă — cursuri de pregătite a 
propagandiștilor.

Faptul că dipțre cei peste 500 
de propagandiști prezenți la Iași 
în prima serie, mulți sînt membri 
și candidați de partid, iar peste 
420 au absolvit diferite școli 
profesionale, medii sau superioa
re, vorbește de Ia sine despre 
grija cu care organizațiile U.Ț.M. 
din regiune, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, s au ocu
pat de recrutarea propagandiști
lor, Aceștia se uumără printre 
tinerii cu un bogat bagaj de cu
noștințe ideologice, politice și 
culturale, aprecigți și stimați la 
locul de muncă pentru activita
tea profesională și comportarea 
lor. La indicația și cu spri
jinul secției de propagandă a 
comitetului regional de partid, 
comitetul regional U-T.M. a tri
mis din timp în regiune colec
tive de activiști care au ajutat 
organizațiile U.T.M,, comitetele 
raionale și orășenești, lâ recru
tarea propagandiștilor, discutînd 
cu fiecare din cei peste 800 de 
propagandiști participanți Ia 
cursurile de la Iași și Bîrlad. în 
raioane, ca Pașcani și Vaslui, in 
orașul și raionul Iași sau în ora
șul și raionul Bîrlad, acțiunea 
de recrutare a propagandiștilor 
în vederea cursurilor de 10 zile 
s-a desfășurat în cele mai bune 
condiții,

Tematica lecțiilor comune abor
dează probleme dintre cele mai 
înseninate, actuale și interesan
te privind desăvîrșirea construirii 
socialismului în țară noastră și 
situa(ia internațională. Propagan
diștii de la orașe audiază, sepa
rat, lecții despre productivitatea 
muncii, căile înfăptuirii progre
sului tehnic; pentru cei de 
sate se țin expuneri, în 
mina documentelor sesiunii 
traordinare a Marii Adunări 
ționale din aprilie a.c., 
feritoare la sporirea produc
ției agricole, întărirea e-
conomico-organizatorică a G.A.C.- 
urilor, la sarcinile și metodele 
de muncă ale organizației 
U.T.M. din gospodăria agricolă 
colectivă.

Înțelegînd în mod just că de 
valoarea expunerilor depinde în 
mare măsură eficiența cursului 
și, în ultimă instanță, pregăti
rea politico-idcologică a propa
gandistului, biroul Comitetului 
regional U.T.M. Iași, cu spriji
nul direct și permanent al sec
ției de propagandă a comitetului 
regional de partid, s-a îngrijit 
cu răspundere ca acestea să 
aibă un înalt conținut ideologio 
și să fie predate într-o formă 
corespunzătoare. Cu multă a- 
tenție au ascultat propagandiștii 
expunerile prezentate de tovară- 

-11 Gheorghe Șoimii, directorul 
școlii de partid de pe lingă Co
mitetul regional P.M.R. Iași 
(„Victoria definitivă a socialis
mului în R.P.R.“) de tov. prof. 
dr. Dumitru Rusu, prorector al 
Institutului politehnic Iași („Pro
gresul tehnic și căile înfăptuirii 
lui...“) sau de tov. Gheorghe 
Camboze, secretar al Comitetului 
regional U.T.M. Iași („Activita
tea și metodele de muncă ale 
organizației U.T.M. din gospodă-

ria agricolă colectivă“). Intere- 
•antă fi utilă a foit inițiativa 
ca, pe lingă lecțiile predate, în 
ultima ai a cursului să ie vor
bească propagandiștilor despre 
dezvoltarea industriei și agricul
turii regiunii Iași. Expunerea ți
nută pe această temă de tovară
șul Vasile Potop, secretar al co
mitetului regional de partid, a 
fost ascultată cu deosebit interes

Un rol important în pregăti
rea propagandiștilor îl au semi
nariile pe marginea expunerilor 
audiate. Ele au menirea de a 
contribui nemijlocit la adâncirea 
cunoștințelor, la îmbogățirea ori
zontului ideologic și politic, ști
ințific și cultural al propagandiș
tilor.

Apreciate din acest punct do 
vedere, cele patru seminarii or-

Pe marginea cursului de pregătire 
a propagandiștilor organizat 

de Comitetul regional 
IL T. M. Iași

Bacău . Blocuri noi,
Foto i prof. V. ORZA

Informații

Solemnitatea decorării
acad. Costin D. Nenițescu

la 
lu- 
ex- 

Na- 
re-

gailizato în fiecare Aintre cele 
21 grupe do studiu și-au atins, 
îh general, scopul. Cei mai mulți 
cursanți au arătat interes deose
bit pentru seminarii ; au revăzut 
cu atenție înseninările făcute in 
timpul predării, au studiat și 
conspectat conștiincios materia
lul bibliografic recomandat și au 
luat parte activă la discuții, fă- 
qînd dovada unui înzestrat ba
gaj de cunoștințe. Zenița Untu, 
Ioan Drăgoi, Elena Dobre, Gheor
ghe Diamandi, Constantin Su- 
geanu și Ana Hanganu —■ sînt 
numai cîțiva dintre cei mai buni.

Desfășurarea seminariilor a 
dezvăluit însă și uncie lacune în 
pregătirea unor propagandiști.

Unii dintre ei au discutat, ce-i 
drept în cunoștință de cauză, 
diverse probleme concrete, dar 
au dovedit că nu văd interde
pendența dintre ele, legătura lor 
cu viața, cu acțiunea generală 
de desăvîrșire a construirii so
cialismului 
alții 
care 
pienț. 
propagandiști au datoria de a-și 
spori eforturile pentru a dobîndi 
o profundă pregătire ideologică, 
fără de care nu pot conduce în 
bune condiții cercurile de în
vățămînt politic. Organizațiile 
U.T.M. din care fac parte sînt 
și ele datoare să-i sprijine și 
să-i controleze în acest sens.

Pozitiv esțe faptul că, de cele 
mai multe ori cînd s-au ivit ase
menea neclarități, conducătorii 
seminariilor de Ia cursul organi
zat la Iași nu le-au trecut cu 
vederea. Au explicat — folosind 
ajutorul altor cursanți — fiecare 
noțiune, au lărgit sfera proble
mei în discuție, conducînd dez
baterile cu. competență și efi
ciență. Pregătirea de înalt nivel 
a tuturor conducătorilor de se
minarii (cei mai mulți secretari 
ai comitetelor raionale și orășe
nești ale U.T.M. sau asistenți u- 
niversitari) a asigurat un nivel 
ideologie ridicat cursului. Pro
pagandiștii (care, după deschide
rea anului de învățămînt poli
tic U.T.M. vor conduce ei înșiși 
seminalii) au avut astfel prile
jul să învețe lucruri folositoare 
și în această direcție. Trebuie 
relevat și în această privință a- 
jutorul dat de comitetul regio
nal de partid : la primele două 
lecții seminariile au fost conduse 
de activiști ai comitetului regio
nal de partid și de tovarăși din 
partea cabinetului regional de 
partid — ceea ce a oferit o buuă 
experiență atît celor care au 
condus seminariile următoare cît 
și propagandiștilor. Pentru pro
pagandiștii participanți la cursu
rile de pregătire se organizează, 
pe marginea lecțiilor și semina- 
riiior și diverse activități cultu
ral-educative. în trei din cele 
10 zile petrecute la Iași, pro- 

: Ia
aloă- 

Le-au

au 
nu
Evident

în țara noastră;
folosit noțiuni pe 

le stăpîneau sufi-
că asemenea

au participat 
de filme

pagandiștii 
un program 
tuit special pentru ei. 
fost prezentate de pildă filmele 
„A 40-a aniversare de la înfiin
țarea P.C.R.“, „A 40-a aniversa
re de la înființarea U.T.C.“, 
„Ritmul rapid al construcțiilor 
în R.P.R.“, documentare agricole 
și filme artistice. Programul a 
cuprins de asemenea învățarea 
unor cîntece patriotice ți revo
luționare. Solicitat să enumere 
cele mai interesante și instructi
ve puncte din programul orga
nizat cu grijă de biroul comite
tului regional U.T.M., cu sigu
ranță că fiecare propagandist 
din cei peste 500 va numi și în-

Vecini apropiați - 
gospodari diferiți

(Urmare din pag. I)/agoane. Numai că de la planurile făcute și pînă la fapte a trecut o vreme destul de îndelungată. Consiliul de conducere de pînă acum n-a dat atenția cuvenită acestor lucrări așa că ele au început de-abia la sfîrșitul lunii iulie. Rezultatul unei asemenea lipse de spirit gospodăresc ? Ia- tă-1 : saivanul de oi care trebuia terminat de multă vreme de-abia a început. La unul din cele două grajduri se toarnă temelia iar celălalt nici gînd să înceapă. Numaj magazia de cereale se află aproape de sfîrșit. „Cît despre maternitatea pentru scroafe n-o mai facem; o să băgăm animalele într-o construcție asemănătoare la fostul grajd comunal de la sfatul popular“ — ne-a spus președintele gospodăriei, Si- mion Reuț.— Dar cu puiernița cum stați 7,

— N-o mai facem nici pe asta.— De ce ?— Pentru că n-am făcut rost de păsări și deci...Este adevărat că vechiul consiliu de conducere al gospodăriei colective de aici a lucrat fără simț de răspundere, lăsînd lucrurile să meargă la întîmplare. Tocmai de aceea este necesar ca actualul consiliu de conducere al gospodăriei să ia măsuri concrete pentru urgentarea lucrărilor de construcții îneît să se recupereze timpul pierdut. Organizația de bază U.T.M. de aici are datoria să-i zeze în aceste zile pe nerii la asemenea pentru ca o dată cu toamnei, construcțiile nice să poată fi terminate și animalele să intre la adăpost. Exemplul vecinilor de la Bo- sancl trebuie urmat îndeaproape.

mobilități ti- lucrări, venirea zooteh-

tîlnirea eu doi președinți de 
gospodării agricole colective din 
regiune, care au vorbit cu multă 
competență și bunăvoință despro 
unelo probleme privind retribui
rea muncii și viața tinerilor în 
gospodăriile agricole colective. 
Va numi, de asemenea, și ex
cursia făcută la stațiunea agri
colă experimentală din Podu 
Iloaie.

Asemenea cursuri prilejuiesc 
propagandiștilor — pe lingă a- 
cumularea de noi cunoștințe și 
aprofundarea cunoștințelor vechi 
— și un larg schimb de expe
riență privitor la pregătirea și 
prezentarea expunerilor, la or
ganizarea și desfășurarea semina- 
riilor etc. Pe marginea unei ex
puneri documentate privind 
„Contribuția învățămîntului po- 

litio U.T.M. la edu
carea comunistă a ti
neretului și mobiliza
rea acestuia la înde
plinirea sarcinilor eco
nomice trasate de 
partid”, în fiecare 
grupă de cursanți, cîte 
trei propagandiști au 

informări privitoare 
lor de predare, la 

semi-

prezentat 
la modul 
felul în care își conduc 
nărui și fae legătura dintre cele 
studiate și viața și munca tine
rilor ; ei au arătat și cum orga
nizează activitățile educative iu 
afara cercurilor de învățămînt 
politie U.T.M. Informările au 
fost urmate de dezbateri, la care 
au participat majoritatea pro
pagandiștilor. La lași, din pă
cate, 
cestei probleme 
ore, în preziua închiderii cursu
rilor — ceea ce ni se pare insu
ficient. Dat fiind aglomerarea 
de sarcini din ultimele zile ale 
cursului, credem că ar fi bine 
ca numărul orelor consacrate 
problemelor de metodică (extrem 
de însemnate pentru propagan
diști) să fie sporit și să nu se 
mai discute toate cele trei in
formări în aceeași ședință, în 
grabă, ci fiecare în CÎte o zi, în- 
locuindu-se eventual o altă acti
vitate.

Experiența primului curs în
cheiat este, așa curh arătam la 
început, valoroasă. Ea trebuie, 
de aceea, preluată și îmbogățită 
în primul rînd de către biroul 
Comitetului regional U.T.M. Iași 
în organizarea seriei a doua a 
cursului. Pentru ca, o dată ple
cat de la aceste cursuri de pre
gătire, fiecare propagandist să fie 
în măsură a asigura un bogat 
conținut politico-educativ activi
tății cercului de învățămînt po
litic pe care îl îndrumă. Este 
scopul pentru care au fost create 
cursurile de pregătire a propa
gandiștilor din timpul verii, este 
obiectivul 
reașcă în 
regionale 
țoare ale

Miercuri dimineața început la Predeal lucrările Consfătuirii internaționale privind „măsuri agrotehnice și chimice pentru sporirea conți, mitului de proteine în nutrețuri“.La consfătuire iau parte delegații din R.P. Bulgaria, R S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Romînă, U.R.S.S. și R.P. Ungară.

Deschiderea cirariior de vară de limbă 
și literatură, istone și artă 

a poporului romîn

au fact rezervate a- 
numai patru

ce trebuie să-l urmă- 
permanență comitetele 
U.T.M., ca organiza- 
acestor cursuri.

G. MITROI

*Miercuri seara s-a înapoiat din Londra delegația economică romînă,' condusă de Ser- giu Bulgacaff, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, care la invitația guvernului britanic a făcut o vizită oficială de informare în Marea Britanie,Delegația a fost însoțită de un grup de experți.
★Ca și în serile precedente, în cadrul Festivalului de folclor al țărilor balcanice și din zona Mării Adriatîee au continuat să se prezinte miercuri noi spectacole. (Agerpres)

Miercuri dimineața s-au deschis la Sinaia cursurile de vară de limbă și literatură, istorie și artă a poporului ro- mîn, organizate de Universitatea din București pentru profesori, cercetători științifici, studenți care se specializează în filologia romînă. La deschidere au fost pesțe 120 de oaspeți glia, Austria, Belgia, R. P. Bulgaria, R,
prezenți din An- Brazilia, S. Cehoslovacă, Cuba, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, R. D. Germană, R. F. Germană, Italia, R. P. F. Iugoslavia, Japonia, Norvegia, Olanda, R. P. Polonă, Suedia, S.U.A., R. P. Ungară și U.R.S.S.La festivitatea de deschidere au participat reprezentanți ai Ministerului Invăță- mîntului și ai Ministerului Afacerilor Externe,Cursurile sînt organizate în două secții : una pentru profesori și specialiști în domeniul limbii, literaturii, istoriei și artei poporului romîn, iar

Cu prilejui sărbătorii naționale 
a ElvețieiMinistrul Elveției în R. P. Romînă, Emile Bisang, a oferit miercuri după-amiază o recepție cu ocazia sărbătorii naționale a Elveției.Au luat parte Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Ion Pas, președintele Comitetului de radiodifuziune și televiziune, Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului ex-

terior, Gheorghe Pele, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, oameni de cultură, ziariști..Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

A

Pe scenă i Ansamblul artiștilor, amatori al .Uzinelor de tractoare din Brașov.
Foto t AGERPRES

A

alta pentru Și studenți, zează în tineri cercetători care se speciali, domeniul filologiei romîne. Cursurile se vor desfășura sub formă de prelegeri și seminarii. Prelegerile și conferințele vor fi ținute de academicieni, profesori universitari și de alți fruntași ai vieții noastre cultural-științifice.
★Cu prilejul deschiderii a- cestor cursuri, președintele Sfatului popular al orașului Sinaia a oferit miorcuri seara la Casa de cultura din localitate un cocteil în cinstea participanți lor. (Agerpres)

La Palatul R. P. Romîne a avut loc miercuri la amiază solemnitatea jnmînării ordimț. lui „Steaua Republicii Populare Romîne", clasa I, academicianului Costin D. Nenițes- cu, pentru merite în activitatea de cercetare științifică și în dezvoltarea industriei chimice în țara noastră, pentru îndelungata activitate didactică de formare a cadrelor de specialiști în domeniul chimiei, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la naștere.La solemnitate au participat tovarășii Avram Bunaciu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, acad. A. Joja, președintele A- cademiei R. P. Romîne, Costin Nădejde, adjunct al ministrului învățământului, academicieni, cercetători științifici.După citirea decretului de decorare, tovarășul Avram Bunaciu a înmînat acad. C. D.

Nenițescu înalta distincție, Transmițîndu-i calde felicitări din partea C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, tovarășul Avram Bunaciu a urat acad. C. D. Nenițescu o rodnica activitate în viitor.A răspuns acad. C. D. Nenițescu care și-a exprimat adîn- ca satisfacție și recunoștință pentru distincția acordată. Do- rese și cu această ocazie — a spus vorbitorul — să mulțumesc partidului pentru încurajarea și sprijinul permanent pe care mi l-a acordat în activitatea mea. îmi voi dedica și de acum înainte întreaga mea putere de muncă, măreței o- pere de construire a socialismului în țara noastră.Cei prezenți l-au felicitat călduros pe acad. C. D. Nenițescu pentru distincția primită.
(Agerpres)

Steagul Roșu (Brașov) - Oiimpiakos Pireu 6-2In cadrul turneului balcanic de fotbal intercluburi, miercuri la Brașov, echipa de fotbal Steagul Roșu din localitate a susținut meciul retur cu echipa Fotbaliștii bili și mai poartă, au cu 6-2 (4-0) chis de fotbaliștii din Brașov in minutul 5 prin Meszaros.
Oiimpiakos Pireu, romîni, mai mo- deciși în fazele de obținut victoria i. Scorul a fost des-

în continuare înscriu Sere- dai, Nagy și Selimessy, în cea de-a doua parte a jocului cei care înscriu sînt tot fotbaliștii romîni prin Hașoti, (minutul 50). Fotbaliștii oaspeți nu renunță la luptă și în minutele următoare reușesc șă marcheze prin Ifanidis, de două ori. în minutul 70 Se- redai realizează cel de-al 6-lea gol.
Intilnirea internațională de box 

de ia TimișoaraPeste 3 000 de spectatori au urmărit la Timișoara meciul internațional de box dintre echipele de juniori ale orașelor Timișoara
și Budapesta. Pugi- liștii romîni au ob. ținut victoria cu scorul de 7-4. In cele mai spectaculoase meciuri la categoria semigrea,

Șt. Panduru a dis. pus la puncte de Dobo neînvins pînă acum, iar Bogdan (mijlocie-mică) l.a învins prin aban. don pe Kiss.
Tinerilor chimiști

o înaltă pregătire profesională(Urrwre din pafl. I)noastre există așa numitele cursuri de specializare, forma care asigură „elevilor" muncitori în posturile cheie un nivel foarte înalt de cunoștințe. 3 000 de muncitori vor absolvi astfel anul acesta cursurile de specializare. Trebuie însă arătat că în organizarea cursurilor obișnuite de ridicare a calificării nu s-a luat peste tot în considerare nive- Iul cursanților care de multe ori este foarte diferit. Sînt cazuri, (Uzinele din Copșa Mică, Uzinele chimice Tîrnăveni și altele) de pildă, cînd la aceste cursuri au foșt cuprinși tineri cu diferențe foarte mari de pregătire.Situația aceasta se poate rezolva în funcție de condițiile respective din întreprindere : pot fi organizate cursuri para, lele de ridicare a calificării, dar se pot folosi pentru acei muncitori cu un nivel profesional ridicat și cicluri de conferințe, se poate organiza citirea cărților tehnice în mod organizat cu seminarii și discuții în final, concursuri pe temele cunoașterii meseriei etc. în această privință aș putea spune că s-a făcut mai puțin în întreprinderile noastre pînă acum.

ce, se organizează discuții tehnice . la care participă cadrele cu pregătire superioară din întreprinderi. Se poate a- minti și despre faptul că în unele întreprinderi s-a organizat pentru personalul din laboratoare un ciclu de conferințe cu prezentarea celor mai moderne metode de analiză chimică și este în curs de organizare, la nivelul ministerului. un curs de specializare în vederea extinderii și izotopilor radioactivi lizele chimice.
Ce concluzii

aplicării în ana-

— Despre specializarea 
tinerilor ingineri, maiștri și 
tehnicieni pe ne puteți 
spune 7—- în marea majoritate » întreprinderilor se organizează acțiuni în acest sens. Conducerile uzinelor au primit din partea ministerului indi- oații și funcționează apum unele cursuri de automatizare cu participarea a peste 500 de ingineri pe baza unei tematici alcătuită de specialiști ai ministerului cu contribuția celor din întreprinderi. Paralel, în unele unități, sînt organizate și alte cursuri, se țin cu regularitate conferințe tehni-

credeți 
că se desprind pentru con
ducerile întreprinderilor, 
pentru ca pe viitor aoțiu- 
nea de ridicare a califică
rii să se desfășoare în con
diții și mai bune ?— Consider, înainte de toate, că trebuie acordată o mai mare atenție eficacității tuturor formelor existente în întreprinderi privind ridicarea calificării. Eficacitatea trebuie să fie criteriul de bază ■al acestei mari acțiuni.

— De ce depinde acea
sta ?— In primul rînd, de tematica diverselor forme de ridicare a calificării. în unele întreprinderi se face o tematică generală, neinteresantă, cu multe teme care nu privesc în mod direct specificul locului de muncă. Este necesar de aceea ca la elaborarea tematicelor să se pornească de la cerințele producției, de la nevoile prezente și viitoare ale întreprinderii.A doua chestiune legată de eficacitatea cursurilor este cea privind cuprinderea tuturor muncitorilor în forme diferite de pregătire profesională. La Uzinele chimice din Tîrnăveni, la Turda și altele nu s-a ținut întotdeauna seama de aceasta, și firește, nu s-a atins țelul scontat în ceea ce privește eficacitatea : un număr însemnat de muncitori

au rămas în afara cursurilor și a altor forme de ridicare a calificării.Evident, însă, că această cuprindere nu trebuie făcută mecanic ; îi treci pe toți pa o listă, și-i cuprinzi în aceeași formă cu sarcina de a-și ridica nivelul de pregătire profesională. Trebuie ținut seama în cea mai mare măsură de nivelul de cunoștințe al fiecăruia. Și aceasta ar fi a treia problemă.în al patrulea rînd, consider că în scopul sporirii eficacității cursurilor, organizațiile U.T.M. pot ajuta într-o mare, măsură conducerile întreprinderilor pentru ca frecvența tinerilor la formele care privesc ridicarea calificării să fie mai bună decît pînă acum. La întreprinderea pentru fabricarea celulozei din stuf- Brăila, la Fabrica de masa plastice „București“ etc. frecvența la cursuri este încă scăzută.O mai mare atenție trebuie dată răspîndirii și folosirii cărții tehnice în special în rîndul tinerilor. Cît de multe lucruri nu se pot organiza pentru aceasta I Cercuri da citire a cărții tehnice, recenzii,, discuții pe marginea celor citite, concursuri etc. Direcția de personal și învățămînt din minister va trebui să dea ea însăși pe viitor o mai mare atenție acestei probleme, și, vă asigurăm că o vom face.
ÎFlMITUl «AIHĂMlHII 
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CU TINERII TIRGOVIȘTENI IN TIMPUL
îmbăia seara un grup 
de tineri, destul de 
numeros, străbatea 
orașul Tîrgoviște de 
la un capăt la altul. 
Se oprea în faja 
casei de cultură, dar 

închise. La clubul „Pa- 
____  ( _ clădire mare, impună
toare, construită cu cîjiva ani în 
urmă, a liniște deplină. Nici la 
cluburile I.R.T.A., I.G.OJ. sau clu
bul Cooperativelor 
și „Stăruinja“ r 
surpriză. După o

ușile erau 
frolul“, o

pectiv, comitetul orășenesc 
U.T.M. a analizat această stare de 
lucruri cu toți secretarii organi
zațiilor U.T.M. și a ajuns la con
cluzia că atît el, cit și celelalte 
foruri, chemate să organizeze 
pentru tineri o activitatea cultu- 
ral-educativă bogată, au pierdut

In el au fost prevăzute nu numai 
activitățile cultural-idistractiva care 
să se desfășoare sîmbăta și du
minica, cine răspunde de ele, ce 
formații vor participa și cu ce anu
me program, dar a fost prevăzută 
și creșterea numărului brigăzilor 
artistice de agitajie, formații de 
cor, teatru, echipe sportive etc,

artistice da agitajie de la Uzinele 
de utilaj petrolier, de la întreprin
derile „Victoria" sau „Cio
canul“, de orchestrele de muzică 
ușoară și populară, de concursurile 
de dans la care au participat în 
ultima vreme la cele două estra
de, la casa de cultură sau la clu
bul „Petrolul", Iar in curînd vor

LIBER
' r „Deservirea“ 
nu așteaptă vreo 

____ —r- J plimbare pe 
strada principală, toți acești tinerț 
se întorceau acasă, nernuljumifi 
de faptul că au pierdut o seară 
fără rost iar mîine, duminică, nuri 
așfepfa nimic mai bun. Organiza
țiile U.T.M., comifetul orășenesc 
chiar, pierduse din vedere acea
stă activitate. In foiletonul „Fără 
explicații“ apăruf în „Scînteia ti
neretului“' din 10 iunie ers 
combăfută atitudinea pasivă a con
ducerii cluburilor din Tîrgoviște, a 
organizaților U.T.M. care nu se 
preocupau îndeaproape de telul 
cum își petrec tinerii timpul liber 
sîmbăta și duminica.

în urma apariției articolului res-

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

din vedere acest lucru mai ales 
pentru zilele da sîmbătă și du
minică, organizațiile U.T.M. ocu- 
pîndu-se în special de „joii® ti
neretului“.

Sub îndrumarea comitetului oră
șenesc de partid, comitetul oră
șenesc U.T.M., Consiliul local al 
sindicatului din orașul Tîrgoviște, 
Consiliul raional U.C.F.S., condu
cerile cluburilor au alcătuit un 
bogat plan de perspectivă privind 

aacfivifafea cultural-educativă 
oamenilor muncii din ora?.

Pentru perioada de vară, din ini
țiativa comitetului orășenesc de 
partid au fost amenajate două 
estrade, una în parc și alta în 
piața orașului pe care se desfă
șoară în fiecare sîmbătă și dumi
nică programe date de cele mai 
bune formafii artistice de ama
tori. Aceste două estrade și în 
special aceea din parc au devenit 
locul de tntîlnire al oamenilor 
muncii din oraș.

Tinerii din orsșul Tîrgoviște tșl 
amintesc și-și vor aminti cu plă
cere de spectacolele brigăzilor

audia confarihța i „Cum să ne 
comportăm în societate“, vor 
participa la concursyri de dans, 
vor admira echipele artistice ale 
colectiviștilor din Teiș și Răsvad, 
vor participa la recenzia cărțiivor participa la recenzia 
„Ei au apărat patria“.

Casa raională de cultură des
fășoară acum o largă activitate 
culturală în rîndul tineretului de 
la sate. In fiecare duminică tea
trul de păpuși, formafii de dansuri 
și altele se deplasează în satele 
raionului unde prezintă spectaco
le sau ajută concret pe tinerii co-

lecliviști în pregătirea unor pro
grame.

Totuși, nici pînă acum, cu toate 
că tovarășii din conducerea casei 
de cultură și-au propus să facă o 
cotitură radicală în activitatea lor, 
nu au reușit să reactivizeze brigada 
artistică de agitajie, desființată fără 
motive serioăse, precum și cercul 
de artă plastică care a „pierit“’ 
pentru că nu s-a găsit un instruc-, 
tor.

In urma criticii făcute de ziar, 
comitetul orășenesc U.T.M. acordă 
o și mai mare atenjie mobilizării 
tinerilor la diverse excursii ce se 
organizează și care s-au dovedit 
a fi deosebit de instructive. La 
fiecare sfîrșit de săptămînă sute de 
tineri merg pe Valea Prahovei, 
Valea Oltului și în alte regiuni ale 
țării... Numai în cîteva luni, peste 
5 000 de tineri din oraș au plecat 
în diferite excursii,

După cum aprecia însuși tova
rășul Constantin Porojan, prim- 
secretar al comitetului orășenesc 
U.T.M., foiletonul publicat în ziar a 
constituit un ajutor prefios în or
ganizarea unei activități culturale 
multilaterale la care să participe 
un număr din ce în ce mai mare 
de tineri muncitori din oraș,

GH. NEAGU
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LA SEMINARUL CONSACRAT Din agenda Festivalului
DEMOCRATIZĂRII LWĂTĂMÎNTULlfl

na din cele mal importante manifestări din cadrul programului studențesc al Festivalului este fără îndoială seminarulconsacrat' temei : „Principiile democratizării învățămîntului și adaptarea lui la cerințelâ epocii noastre“.Problema interesează în mod deosebit tânăra generație de intelectuali. Prima dovadă:, participarea deosebit de numeroasă, considerată a fi cu mult superioară față de semi- nariile internaționale studențești din ultimii ani. Sînt pre- zenți reprezentanți ai unor organizații studențești din peste 75 de țări. Discuțiile interesante, vii, pătrunse de un înalt simț al responsabilității atestă același interes.în cifre și fapte semnificative, Rosas Ribeiro (Uniunea națională a studenților din

Brazilia)' prezintă condițiile care împiedică transformarea școlii braziliene într-o instituție accesibilă tuturor tinerilor, indiferent de rasă, religie, stare materială. El arată totodată conținutul retrograd al învățămîntului și dificultățile pe care le întâmpină studenții brazilieni.
Corespondența 

dsn Helsinki

Despre mult trîmbițata „misiune civilizatoare a colonialismului“ a vorbit reprezentantul Uniunii generale1 a studenților din Africa neagră, R. Vieira. în Angola, 97 la sută din locuitori sînt analfabeti, în Mozambic .98 la sută, în Guineea portugheză 99 la sută. Sînt cifre carecît se poate de clar situațiadefinesc

învățămîntului în țările care mai cunosc jugul colonial. Studenții acestor țări sînt.con- știenți de rolul pe care-1 au în lupta pentru eliberarea popoarelor lor de sub oprimarea colonială, condiție primordială în realizarea unui învățămînt democratic, național, corespunzător necesităților dezvoltării țărilor respective.La tribuna seminarului, reprezentantul Uniunii generale a studenților din Africa occidentală, V. Vedzi spune : „Noi, studenții din Africa occidentală, înțelegem democratizarea învățămîntului în strînsă legătură cu rezolvarea revoluționară a situației anacronice existente în țările Pentru popoarele din dreptul la învățătură deziderat dintre cele cute, eliberarea din ignoranță fiind una din căile spre eliberarea deVladimir din partea tineret din despre rolul învățămîntului din țările socialiste în pregătirea specialiștilor necesari continuei dezvoltări a științei și culturii, despre condițiile create studenților din Uniunea Sovietică. în U.R.S.S., institutele de învățămînt superior pregătesc an de an un număr tot mai mare de specialiști la nivelul științei celei mai avansate, cu o înaltă formație general umană. Pentru a fi mai elocvent, Vladimir Fedoseev, student la Universitatea „Lo- monosov“ din Moscova, aduce ca exemplu sistemul de organizare a acestui înalt for de .cultură.Despre caracterul profund democratic al învățămîntului superior din R.P.R., despre contribuția lui la pregătirea specialiștilor necesari dezvoltării impetuoase a științei și culturii din țara noastră a vorbit în cadrul seminarului, secretarul Consiliului U-A.S.R., Ignat Alexandru.Reprezentanți al studențimii din Finlanda sau Sudan, Ungaria sau Franța, Bulgaria sau Tunisia, Iugoslavia sau Argentina, Porto-Rico, India, Japonia, sau Siria, au subliniat importanța problemdl discutate în acest seminar și au relevat contribuția studențimii la mîntului cerințeleA fost prilej de cunoaștere reciprocă, un fructuos schimb de opinii, o nouă manifestare a hotărî- rii tinerei generații de intelectuali de a contribui la progresul omenirii.„Pace și prietenie”, lozinca tradițională a festivalurilor mondiale ale tineretului și studenților, a fost și aici o dominantă caracteristică, în- suflețitoare.

noastre. Africa este un mai a-
asuprire”.Fedoseev, delegat organizațiilor de U.R.S.S., vorbește

• La Helsinki, au Ioc în 
continuare numeroase întâlniri 
internaționale ale tineretului. 
Una dintre cele mai importan
te manifestări este colocviul 
conducătorilor organizațiilor 
de tineret participante la fes
tival în cadrul căruia se dis. 
cută problemele păcii și inde
pendenței naționale. La coloc. 
viu iau parte, de asemenea, 
reprezentanți ai Consiliului 
Mondial al Păcii, ai UNESCO 
și alte personalități de pe toa
te continentele. Problemele 
principale ale dezbaterilor de 
aici sînt „Coexistența țărilor 
cu sisteme sociale diferite", 
„Dezarmarea și interesele ti
neretului“, „Independența na
țională și apărarea păcii". In 
cadrul dezbaterilor a luat cu- 
vîntul 
legației 
publica 
varășul 
secretar

și conducătorul de- 
tineretului din Re

populară Romînă, te. 
Virgil Trofin, prim

ai C.C. al U.T.M.

® A început, de asemenea, 
o întîlnire a tinerilor econo
miști pe problemele planifică
rii economice în diferite sis
teme sociale și care a stîrnit 
un deosebit interes mai ales 
în rîndurile reprezentanților 
tineretului din Africa, Asia și 
America Latină. La acest se
minar a susținut un referat și 
Mircea Zara din Republica 
Populară Romînă.

întii aducînd astfel cea de-a 
5-a medalie de aur delegației 
sportive a tineretului din 
R. P. Romînă. Cele mai bune 
jucătoare au fost Doina Po
pescu, Elisabeta Nodca, Dom- 
nica Costîc și Cornelia Mo-
raru.

Miercuri a început și con
cursul de lupte clasice. La ca
tegoria 78 de kg reprezentan
tul nostru losif Moca l-a în
vins la puncte pe finlandezul 
Imoneu. Centrul Orașului Berlin, Capitala 

R.D.G., e in plină reconstrucție. 
Cofrajele mai acoperă primul nl« 
vel al „Casei Învățătorilor" care 
se va adăuga, cu cele 13 etaje 
ale sale celorlalte clădiri modeme 

din Alexanderplatz
Foto Zentralbild-Berlln

• în cea de-a treia zi a festivalului, în diverse săli de spectacole din Helsinki și în parcuri s-au desfășurat circa 20 de concerte. La aceste concerte au participat dansatori și cîntăreți din 60 de țări. Seara, în parcul Kaisaniemi a avut loc o grandioasă manifestație neretul tinerele de solidaritate cu ti- din țările coloniale și națiuni independente.
1 august, pe motona- 

unde locuiește

Tratativele pentru
dezarmare de la Geneva

O lecție
usturătoare

să-și rezerve dreptul de a con
tinua producția mijloacelor de 
transportare a armei nuclea
re. „Noile mijloace de trans
portare a armei nucleare mai 
perfecționate ar fi incluse în 
armament, în timp ce mijloa
cele uzate și învechite de 
transportare a armei nucleare 
ar fi scoase din armament și 
distruse“.

Reprezentantul S.U.A. a ex
pus apoi propunerile america
ne în problema mijloacelor de 
transportare a armei nucleare.

Nici reprezentantul S. U. A. și nici cel al Angliei, care a 
încercat să-i vie în ajutor, nu 
au putut să răspundă criticii 
aduse planului american în 
cuvîntarea lui V. A. Zorim.

Stelle și Godber au încercat 
să-și motiveze refuzul de a 
accepta lichidarea completă a 
mijloacelor de transportare a 
armei nucleare, pretextând că 
în general, nu s-ar ști ce se 
înțelege prin acest termen. 
Godber a prezentat chiar o 
propunere specială cu privire 
la studierea 
probleme cu 
a încurca și 
blema, de a 
în calea 
pentru 
mejdiei

GENEVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ședința ple
nară din 1 august a Comite
tului celor ÎS pentru dezar
mare, prezidată de V. A. Zorin, 
șeful delegației U.R.S.S., a 
fost consacrată discutării mă
surilor de dezarmare în ce 
privește mijloacele de trans
portare a armei nucleare.

V. A. Zorin a expus pozi
ția delegației sovietice în pro
blema aflată pe ordinea de zi 
a ședinței comitetului. El a 
subliniat că încă în stadiul 
inițial al procesului de dezar
mare, este necesar să se ia 
măsuri hotărîte în vederea li
chidării primejdiei unei agre
siuni în care s-ar folosi mij
loacele de exterminare în 
masă. Pentru realizarea ace
stui scop există două căi : fie 
lichidarea și interzicerea ar
mei nucleare, fie lichidarea 
tuturor mijloacelor de trans
portare a acestei arme. In 
primul caz însă guvernul so
vietic a întâmpinat obiecțiuni 
din partea puterilor occidenta
le care sînt împotriva inter
zicerii armelor nucleare și a 
distrugerii stocurilor de aceste 
arme. De aceea, guvernul 
U.R.S.S. a ținut seama de pro
punerile președintelui Franței 
de Gaulle și a inclus în pla
nul său de dezarmare generală 
și totală măsuri pentru lichi
darea mijloacelor de transpor
tare a armei nucleare și lichi
darea concomitentă a bazelor 
militare străine și retragerea 
trupelor de pe teritoriile altor 
țări, x

In conformitate cu proiec
tul sovietic de tratat lichida
rea mijloacelor de transpor
tare a armei nucleare trebuie 
să fie controlată de inspecto
rii unei organizații interna
ționale pentru dezarmare, 
„în ce privește verificarea li
chidării sută la sută a mij
loacelor de transportare a a- 
cestor arme, U.R.S.S. este gata 
să accepte controlul sută la 
sută a înfăptuirii acestei mă
suri".

în partea a doua a cuvîn- 
tării sale, V. A. Zorin a vorbit 
despre felul în care se solu
ționează problema mijloacelor 
de transportare a armei nu
cleare în „schița americană a 
prevederilor de bază ale tra
tatului cu privire la dezarma
rea generală și de S.U.A.“.V. A. Zorin 
nu întâmplător 
ca în prima

• La 
va „Gruzia“ 
delegația sovietică la Festival, 
a avut Ioc o întîlnire între ti
nerii din S.U.A. și U.R.S.S.

Luînd cuvîntul la întîlnire, 
președintele Comitetului orga
nizațiilor de tineret din 
U.R.S.S., P. Reșetov, a subli
niat că tineretul sovietic și 
cel american au multe puncte 
comune în concepțiile lor des
pre cele mai importante pro- 
bleme ale zilelor noastre. Noi, 
a spus P. Reșetov, am manifes
tat de cîteva ori inițiativa în 
domeniul lărgirii 
cu tineretul 
deocamdată 
succes. Unii 
opun acestui 
sîntem convinși că cei care se 
opun nu sînt tinerii ameri
cani. Să luăm această chestiu
ne în mîinile noastre, să orga
nizăm un festival al tineretu
lui sovietic și american, să ne 
întîlnim mai des în cadrul a 
diferite seminare și conferin
țe. Acest lucru este necesar 
pentru noi toți.

Fiecare tînăr american și 
fiecare tânăr cetățean ai Uniu
nii Sovietice, a spus reprezen
tantul delegației americane, 
Barb Ross, să se gîndească și 
mai serios ce trebuie să între
prindă și cum să procedeze 
pentru ca dintr-o necesitate 
recunoscută și dorință fierbin
te prietenia de nezdruncinat 
dintre țările noastre la care 
năzuim cu toții să devină 
realitate.

In același timp într-o școa
lă a noului cartier din Helsin
ki unde este cazată delegația 
S.U.A., tinerele și tinerii a- 
mericani au primit pe solii 
Țării Sovietice.

Rezoluția Consiliului economicV. VELCESCUHelsinki, 1 august 1962
si social

Imagini de la Festival
al 0. N. U.

dezvoltarea învăță- și adaptarea lui la epocii noastre, incontestabil un bun
țări, inclusiv din S.U.A., R.P. Chineză, precum și reprezen- celor mai mari orga-

a subliniat că 
S.U.A. propun, 
etapă statele

contactelor 
american, dar 
nu am avut 

din America se 
lucru, însă noi

împotriva la festival, se află un Lipmann, a- general hit-
de pace

BINEFACERILE DEZARMĂRII

Solii tinerelului sovietic tn /drum spre Stadionul unde s-a 
, desfășurat festivitatea deschiderii Festivalului3 —■ Solii, tinerelului sovietic tn /drum spre Stadionul unde s-a 
, desfășurat festivitatea deschiderii Festivalului ___ ;

totală propusă

REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA b București, Piața „Scìnteli",
VARȘOVIA. — La 1 august, 

Ia Varșovia a încetat din viață 
marele scriitor polonez, Leon 
Kruczkowski.Tel. 17.60.10, Tiparul e Combinatul Poligrafic „Casa Scìnteti".

naie Laos, a subliniat
Kong Le.

® Un deosebit interes a stâr
nit seminarul internațional 
studențesc de cinematografie 
cu tema : „Problemele tinerei 
generații în filmele contempo
rane". In cadrul dezbaterilor, 
scriitorul Mihnea Gheorghiu a 
vorbit despre necesitatea de 
a se prezenta în filme un ti
neret nou, sănătos, educat în 
spiritul înțelegerii între 
popoare.

O Delegația romînă a pri
mit vizitele delegațiilor de ti
neri din Argentina, Chile, 
Ecuador, R. P. Ungară etc. Cu 
această ocazie au avut loc căl
duroase manifestări de priete
nie. Formații artistice ale țării 
noastre și-au dat concursul 
alături de artiști din alte țări 
la un spectacol internațional 
de varietăți. Dansurile popu
lare romînești au stîrnit ad
mirația spectatorilor. Tinerii 
romîni au participat de aseme
nea la o gală internațională 
de balet, alături de tinerii din 
R.F.G. și S.U.A.

• La 1 august sportivii 
romîni au repurtat noi succese 
la jocurile sportive interna
ționale prietenești ale Festiva
lul de la Helsinki. Două me
dalii de aur a cucerit cu pri
lejul concursurilor de natație 
săritorul de la trambulină 
Gheorghe Banu. Demonstrînd 
o tehnică perfectă și un stil 
care a stârnit admirația spe
cialiștilor, Gheorghe Banu s-a 
clasat pe locul întâi atât la 
trambulina mică, cît și la sări
turile, de pe platforma de 10 m. 
Tot în concursul de înot, Zoe 
Reznicenko a cîșftâgat două 
medalii de argint, clasîndu-se 
pe locul doi la 100 m bras — 
1’ 27’’ 3/10 și la 200 m bras — 
3’ 10” 2/10. A doua înotătoare 
romînă, Măriuca Rotaru a 
ocupat locul trei și a obținut 
medalia de bronz în proba de 
100 m fluture în timpul de 
1’ 12” 2/10.

Turneul feminin de volei al 
Jocurilor sportive prietenești 
s-a încheiat cu o remarcabilă 
victorie a selecționatei R. P. 
Romîne. Voleibalistele noastre 
au învins în ultimul meci cu 
3-1 (15-10; 14-16; 15-7; 16-14)
reprezentativa R. S. Ceho
slovace și s-au clasat pe locul

1>-• Au și legat prietenie ț tînăra finlandeză și cei doi soli a doul 
continente diferite — Asia și Africa

2 — Aspect He la colocviul conducătorilor organizațiilor de tineret 
consacrat problemelor, păcii și independenjei nejionale

: '<■

• Comitetul național al Festivalului și Comitetul de conducere al delegației finlandeze la festival au adresat o scrisoare primului ministru al Finlandei, Karialainen, în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu acțiunile unor elemente lipsite de răspundere împotriva festivalului și a participanților la festival. După cum arată ziarele finlandeze, serviciile de spionaj american și vest-german au trimis în capitala Finlandei agenți cu scopul de a provoca tulburări și a se deda la acțiuni huliganice participanților Printre aceștia oarecare Heinz gent al fostuluilerist, Gehlen, și autor al unui furt de două milioane mărci din R. D. Germanăj Wolfgang Leonhard, și Worren Harshman, care au primit de la Biroul federal de investigații al S.U.A. mari sume de bani. Acești agenți ai spionajelor imperialiste nu au îndrăznit însă să înfrunte direct festivalul. De aceea ei s-au dedat la o serie de acțiuni huliganice care au primit riposta cuvenită, în primul rînd din partea populației din Helsinki.

GENEVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: într-o ședin
ță plenară a celei de-a 34-a 
sesiuni, Consiliul economic și 
social al O.N.U. a adoptat o 
rezoluție cu privire la urmă
rile economice și sociale ale 
dezarmării, în care se arată 
că realizarea unui acord cu 
privire la dezarmare ar avea 
o mare importanță pentru 
accelerarea progresului social- 
economic in lumea întreagă
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GHENICESK. — N. S. Hruș- 

clov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U-R-S.S. 
a vizitat la 31 iulie colhozu
rile „Volna Revoluții" și 
„Gruzla” din regiunea Herson 
(Ucraina).

KHAN KIIAI. — într.un In
terviu acordat postului de ra
dio „Vocea Patet Lao“, gene
ralul Kong Le a subliniat că 
unele persoane din gruparea 
de la Savannaket continuă să 
săvîrșească acțiuni contrare 
acordurilor de la Geneva Ia 
Vientiane și în alte regiuni 
aflate sub controlul lor. A- 
ceste persoane se opun prin 
toate mijloacele stabilirii de 
relații diplomatice între Laos 
și țările socialiste. Toate a- 
cestea aduo un mare prejudi
ciu obținerii concilierii națio-

BUENOS AIRES. — „Buenos Aires părea un oraș mort", relatează agenția Associated Press, referindu-se la aspectul orașului la începutul grevei generale de 48 de ore, declarată de Confederația Generală a Muncii din Argentina.încercînd să intimideze cele trei milioane de muncitori argentinieni, care s-au declarat în favoarea grevei, guvernul a anunțat după cum relatează agenția Associated Press, că peste 8 000 de polițiști, împăr- țiți în patrule de cîte 200 de persoane, coordonate prin radio, prin intermediul a 10 a- vioane și 6 elicoptere, au fost concentrați pentru a „menține ordinea".

tehnică a acestei 
scopul vădit de 
a complica pro
crea noi piedici 

înfăptuirii măsurilor 
preîntâmpinarea pri- 
unui război nuclear

LONDRA f (Agerpres). —« O nouă provooare a elemente-« lor fasciste pusă la cale la Londra a fost zădărnicită.După cum relatează agenția France Presse, elemente fasciste din organizația condusă de Oswald Mosley, au încercat marți să organizeze un miting în plin centrul orașului. Acțiunea fascistă n-a durat decît cîteva minute, întrucît intervenția populației londoneze i-a pus pe fugă pe hu-, ligani. în timp ce vorbea, Mosley, a fost huiduit și bombardat cu roșii.Populația a forțat cordonul format din peste 300 de polițiști și s-a năpustit asupra huliganilor care au rupt-o la fugă.Potrivit știrilor difuzate de agenția France Presse, de furia populației n-a scăpat nici chiar șeful fasciștilor, Mosley, care a fost prins și bătut în momentul cînd încerca să dispară cu mașina. Același tratament i s-a administrat și fiului său, participant la provocarea fascistă.

pentru interzicerea bombelor nucleareTOKIO 1 (Agerpres). — La 1 august au început la Tokio lucrările celei de-a 8.a conferințe internaționale pentru interzicerea bombelor nucleare, pentru crearea unei păci trainice, fără armamente.La lucrările conferinței participă peste 70 de delegați din diferite U.R.S.S., Canada, tanți ai nizații internaționale — Consiliul Mondial al Păcii, Asociația internațională a juriștilor democrați, Biroul scriitorilor din țările Asiei și Africii, F.D.I.F., F.S.M., Federațiamondială a oamenilor de știință etc.Timp de șase zile la conferință se vor discuta problemele arzătoare ale luptei popoarelor iubitoare pentru interzicerea înarmării

și mai ales pentru sprijinirea 
dezvoltării economice a țărilor 
slab dezvoltate.

Pe baza concluziilor trase 
din analiza urmărilor dezar
mării, Consiliul economic și 
social al O.N.U. subliniază în 
rezoluția sa „importanța în
cheierii cit mai grabnice a 
tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală sub 
un strict control internațio
nal".

NEW YORK. — în noaptea 
de 31 iulie spre 1 august mi
nistrul afacerilor externe al 
Indoneziei, Subandrio, a ple
cat cu avionul din New York 
spre Djakarta, unde va ra
porta președintelui Sukarno 
despre desfășurarea tratative
lor cu reprezentanții olandezi 
în legătură cu înapoierea 
Irianului de vest Indoneziei. 
Subandrio, după cum relatea
ză agențiile de presă, a făcut 
o declarație în care și-a expri
mat speranța că la mijlocul 
lunii august se va realiza un 
acord oficial cu privire la 
transmitere^ Irianului de vest 
Indoneziei.

nucleare și se vor preconiza măsuri concrete pentru preîntâmpinarea unui război nuclear.în prima zi a lucrărilor au început ședințele preliminare ale participanților la conferință. Ele vor dura trei zile, după care va avea loc o ședință plenară, unde va fi prezentat raportul principal al conferinței, vor fi adoptate hotărîri și diferite documente în problemele luptei împotriva armei nucleare.
------ ■

Firma nouă, 
scopuri vechi

LONDRA 1 (Agerpres). — 
Colonialiștii englezi nu renun
ță la politica lor de penetrație 
economică în fostele colonii 
engleze care și-au dobîndit in
dependența politică. Duncan 
Sandys, ministrul pentru re
lațiile cu Commonwealthul și 
al coloniilor, a declarat la 31 
iulie în fața Camerei Comu
nelor că guvernul a hotărit 
să extindă sfera de acțiune a 
„Corporației pentru dezvolte^ 
rea coloniilor“. Activitatea 
corporației se limita înainte la 
teritoriile aflate sub directă 
dependență colonială de An
glia. Acum însă, corporația va 
acționa și în fostele colonii 
engleze care au devenit țări 
independente din punct de ve
dere politic.

în acest scop ea își va 
schimba denumirea în „Cor
porația pentru dezvoltarea 
Commonwealthului". Este evi
dent însă că scopurile urmă- 

rămîn aceleași.

------•

Situația
din Algeri?ALGER 1 (Agerpres). — Po. trivit unor știri sosite din Alger, în dimineața zilei de 1 august la reședința lui Krim Bellkassem, vicepreședinte al G.P.R.A., au reînceput tratativele între Mohammed Khider, reprezentantul și cel mai a- propiat colaborator al lui Ben Bella, pe de o parte, și Krim Bellkassem și Mohammed Boudiaf, pe de altă parte.


