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MEREU
ÎN ACTUALITATE

Pe marginea activității posturilor utemiste 
de control de la întreprinderea 

de mașini - unelte „înfrățirea" - Oradea
La G.A.C. „Secera și ciocanul“ din comuna Plevna, raionul Lehliu, 
regiunea București, a început recoltatul porumbului; pînă în pre
zent a fost recoltat porumbul de pe o suprafață de 500 hectare. 
In fotografie : colectivista fruntașă Ioana Mătușa, descărcînd în gră

madă porumbul recoltat.
Foto : AGERPRES

ostul utemist de control s-a dovedit a fi unul din 
cele mai eficace mijloace ale organizației U.T.M. 
in stimularea activității productive a tineretului 
muncitor în producție.

Postul utemist de control — acest colectiv format 
din cei mai buni utemiști, are rolul să sesizeze ex
periența bună, generalizînd-o, să observe Ia timp

lipsurile și să propună măsuri pentru lichidarea lor, să desco
pere rezervele interne, existente la fiecare loc de munca, pen
tru sporirea producției, să contribuie, deci, la realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor de plan.

Cum îndeplinesc posturile utemiste de control . aceste obiec
tive ? Cum contribuie ele la îmbunătățirea muncii tineretului . 
Iată ce probleme am urmărit analizînd activitatea celor 7 po
sturi utemiste de control de la întreprinderea de mașini-unelte 
,,înfrățirea“-Oradea.

Un prețios ajutor
— Cei peste 100 de tineri 

din secția turnătorie si forjă 
simt din plin ajutorul postu
lui utemist de control, ne spu
ne tovarășul Csatari Francisc, 
secretarul organizației U.T.M. 
din secție.

Meseria de turnător e foar
te frumoasă. Ea cere însă o 
mare răspundere. De calitatea 
pieselor turnate depinde cali
tatea muncii în secțiile prelu
crătoare. într-o vreme, însă, 
formele de turnare nu erau 
executate corect, fonta topită 
rupea din miezul formei și 
astfel piesa ieșea deformată. 
Postul utemist de control n-a 
rămas nepăsător. El a organi
zat un raid în această direc
ție. Au fost invitați să parti
cipe, pe lîngă inginerul Ladis- 
lau Kiș și controlorul Gheor
ghe Kadar, membri ai postu
lui. secretarul organizației 
U.T.M., maistrul Teodor Do- 
bai, precum și doi muncitori 
vîrstnici, cu experiență în 
muncă.

Raidul a scos în evidență 
faptul că rebuturile se dato
rau, în mare măsură, insufi
cientei armături din miezuri
le mari, nerespectării grosimii 
amestecului de miez și neexe- 
cutării corecte a amestecului 
de formare. La scurt timp 
după raid a apărut la gazeta 
de perete a postului un arti

col în care erau tratate ace
ste probleme, se făceau obser
vații și propuneri.

Lucrurile s-au îndreptat.
Problema calității a stat în

totdeauna în atenția postului 
utemist de control. Mai există 
unii tineri muncitori cu care 
atît colectivul cît și postul au 
avut mult de lucru. Tînărul 
Mircea Ignat — de pildă — 
dădea de multe ori rebuturi 
peste coeficientul admis.

La început s-a stat cu el 
de vorbă la locul de muncă. 
Apoi tinerii l-au discutat în
tr-o adunare generală U.T.M. 
Aici s-a observat că, pe lîngă 
faptul că nu avea suficiente 
cunoștințe profesionale, Mir
cea Ignat era și neglijent, 
locul său de muncă lăsa mult 
de dorit.

Caricatura și epigramele de 
la gazeta postului nu și-au 
făcut totuși efectul așteptat. 
Atunci postul utemist de con
trol a sugerat organizației 
U.T.M. ldeea ca de acest tî- 
năr să se ocupe în mod spe
cial șeful de echipă Emeric 
Albert.

In ultimul timp, cu ajuto
rul colectivului și sub îndru
mările competente ale șefului 
de echipă, Mircea Ignat a 
început să se îndrepte. Acea
sta înseamnă că metodele fo
losite de postul utemist de 
control au fost eficiente.

Postul utemist de control a 
popularizat o seamă de iniția

tive care au contribuit la 
creșterea productivității mun
cii și la îmbunătățirea cali
tății produselor. Iată un 
exemplu. Pînă nu de mult, 
glisoarele pentru șeping șe 
turnau orizontal. Multe din 
ele erau rebutate datorită fap
tului că forma nu se umplea 
complet cu fontă. S-a stabilit 
ca ele să se toarne vertical. 
Rebuturile au scăzut simțitor. 
Postul uternist de control a 
popularizat această experiență 
bună prin gazeta sa și la sta
ția de amplificare. In prezent, 
în toată secția turnările se 
fac vertical.

Prin varietatea de metode 
folosite, prin competența cu 
care a intervenit în soluțio
narea diferitelor probleme ale 
procesului de producție, postul 
utemist de control și-a cîști- 
gat stima și încrederea tutu
ror muncitorilor din secție.

Laurii s-au ofilit
La atelierul mecanic existau 

trei posturi utemiste de con
trol. Existau, deoarece astăzi 
chiar dacă ai să le cauți cu 
luminarea, n-ai să le mai gă
sești. Doar o gazetă de perete, 
prăfuită, cu un singur articol, 
scris în urmă cu cîteva luni, 
mai amintește vag de „gloria" 
unor vremuri trecute.

Cum s-a ajuns la această 
situație ?

Posturile respective au fost 
odată fruntașe pe întreprin
dere. Un succes meritat. Nu
mai că membrii postului n-au 
înțeles așa cum trebuie acest 
stimulent, ci s-au culcat pe 
laurii victoriei. Emil Stanca, 
responsabilul postului, a ple

cat din întreprindere, Vasile 
Berindea — în concediu, iar 
Ion Vănica, celălalt membru 
al postului, era... de negăsit.

Tocmai acum, în trimes- | 
trul al IlI-Iea, cînd munca 
continuă din plin, cînd înde
plinirea planului pune destule 
probleme în fața secției, cînd 
lupta pentru produse de bună 
calitate cere popularizarea și 
generalizarea celor mai bune 
metode de lucru (sistemul nou 
al mașinii de găurit în coor
donate, de exemplu), postul 
utemist de control nu mai 
desfășoară nici un fel de acti
vitate. Și din păcate nu e sin
gurul. La fel este și postul 
utemist de control din secția 
montaj. Indisciplina în mun
că a unor tineri, lipsa de or
dine de la unele locuri de 
muncă sînt probleme deosebit 
de importante pe care postul 
utemist de control din această 
secție trebuie să le aibă în a- 
tenția sa.

Iată, dar, că în aceeași în
treprindere sînt posturi și- 
posturi. Acest lucru ilustrează 
faptul că aici comitetul U.T.M. 
nu s-a ocupat cu desțulă răs
pundere de îndrumarea lor, 
nu le-a'urmărit în permanen
ță activitatea, ca atare nu 
le-a ajutat în modul cel mai 
competent. Este necesar, deci, 
să se ia, fără întîrziere, măsuri 
pentru îmbunătățirea activită
ții acestor posturi. Experien
ța posturilor bune va trebui 
generalizată. Evident, în acea
stă direcție și Comitetul oră
șenesc U.T.M. Oradea va tre
bui să ajute comitetul U.T.M. 
de la întreprinderea „înfră
țirea“ Oradea.

ION ANDREIȚA

Recoltatul porumbului
și al florii-soarelui

In regiunea
București

tparalel cu efectuarea corn- 
£ plexului de lucrări pri

vind pregătirea pentru 
campania insdmințărilor de 
toamnă, harnicii colectiviști 
din regiunea București au în
ceput, de cîteva zile, și recol
tatul porumblui pentru boabe 
și al florii-soarelui. Sub îndru
marea inginerilor și tehnicie
nilor, colectiviștii depistează 
tarlalele unde aceste culturi
de toamnă s-au copt și, ime
diat, trec la recoltat. Terenul 
este îndată eliberat de culturi 
și în urmă tractoriștii intră la 
arat. Pînă acum, în întreaga 
regiune s-a recoltat porumbul 
pentru boabe de pe aproape 
30.000 ha. din totalul de 406.500 
hectare și floarea-soarelui de 
pe 20.000 ha. din cele 79.300 
hectare. cultivate cu această 
plantă. 'Fruntașe sînt gospodă
riile agricole colective din 
raioanele Alexandria, Drăgă- 
nești și Oltenița, care au re
coltat cele mai mari suprafețe. 
In același timp însă, situația 
existentă la consiliul agricol 
regional arată că s-a recoltat 
foarte puțin porumb și floa
rea-soarelui în raioanele Fe--- •---

Primirea la C. C. al P. M. R. 
a grupului de activiști 

ai Partidului Comunist Italian
în ziua de 4 septembrie, to

varășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., a primit grupul 
de activiști ai Partidului Co
munist Italian, condus de tov. 
Emanuele Macaluso, membru 
al Conducerii P.C.I., care timp 
de două săptămîni a vizitat 
diferite regiuni ale țării noa
stre pentru a studia din expe
riența organizațiilor P.M.R.

La primire au participat to

varășii Ilie Verdeț, membru al 
C.C. al P.M.R., Constantin Lă- 
zărescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., Vasile Dinu, 
șef de secție la C.C. al P.M.R., 
Simion Constantin, șef-adjunct 
de direcție la C.C. al P.M.R. 
și Nicolae Gavrilescu, șef- 
adjunct de secție la C.C. al 
P.M.R.

★
Grupul de activiști ai P.C. 

Italian, a părăsit miercuri di
mineața Capitala plecînd spre 
patrie.

Pe aeroportul Băneasa, 
grupul a fost condus de 
membri ai C.C. al P.M.R. și 
activiști de partid.

(Agerpres)
Noua librărie „Cartea rusă“ deschisă în Piața Unirii din lași.

Foto : AGERPRES

AMFITEATRELE

Printre fruntașii în producție de 
la Uzina nr. 2 din Ploiești se află 
și tînărul rectificator Stanciu Mo- 
canu. El execută numai lucrări de 

cea mai bună calitate.

Folo : N. STELORIAN

■
 m ascultat oameni 

ale căror cuvinte 
erau adevărate po
eme închinate dru
meției. Dintre ei, unii 
trecuseră prin Oaș. 
Ascuîtîndu-i pe a- 

ceșfia, căutam, nu știu de ce, să 
dau la o parte ca pe o coajă de 
portocală — și entuziasmul, și în- 
cîntarea turistului, ca să aud lim
pede, pregnant numai miezul de 

fapte.
Avînd un specific îndeosebi ru

ral, Oașul care a creat de-a lun
gul timpului o tradiție unitar fol
clorică, și-a realizat în anii din 
urmă un alt profil, ca un răspuns 
hotărît și definitiv la imaginea 
satelor fără școli, a caselor fără 
cărți, a inimilor fără bucuria lumi
nii. Despre această imagine, cel 
întors din Oaș are de spus lu
cruri care adesea pun în cumpănă 
frumusețea, îneîntarea și pitores
cul costumelor, cîntecelor și pei
sajelor.

Satul oșenesc trăiește în anii 
noștri o întinerire și o canalizare 
a energiilor cum numai din forța 
revoluției socialiste își puteau 
trage izvoarele.

Străbateam într-o zi a verii a- 
cesteia drumurile prăfuite ale fun
dului de căldare geologică, ce 
p'oafe fi asemuit cu o cîmpie, cu
prins înfre Munții Gutini și Mun
ții Oașului, teren agricol împărțit 
frățește între mai multe sate, a- 
flate mai toate pe dealuri, la poa
lele munților dimprejur. Mașina 
raionului scurta iute distanțele și, 
din sfert în sfert de oră, ne aflam 
în fața unei noi ipostaze a marii 
întineriri. Negrești, Vama, Tur, 
Boinești, Tîrșolf, Cămirzana, Bixad, 
Certeze... și așa mai departe, sa
tele Oașului se leagă între ele, 
odată cu păienjenișul cărărilor, 
printr-un alt păienjeniș : prin uni
tatea drumului lor prin timp.

Acest ,,drum prin timp" are și 
călători și cîrmaci. Cîrmaci sînt, 
ca pretutindeni, comuniștii. La 
Vama i-am întîlnit rezolvînd gos
podărește problema construcțiilor 
în gospodăria colectivă, cum și 
unde trebuie să participe fiecare 
dintre membrii de partid pentru 
ca zidurile să fie ridicate cît mai 
ieftin, cît mai repede, cît mai bine, 
și fusesem emoționat de felul în 
care spuneau lapidar cele trei 
cuvinte : „ieftin, repede, bine" ca

o maximă, ca o adevărată lozincă 
pe care o au înscrisă în suflet.

La Boinești am ajuns spre a- 
miază. Am ajuns la școală, Deși 
era vacanță, dintro încăpere se 
auzea o voce :

— Tovarăși, punem la vot... 
Cine este de părere ca tovarășul 
Petre Moiș, colectivist fruntaș, om 
de nădejde al gospodăriei, să fie 
primit membru în rîndurile Parti
dului Muncitoresc Romîn, în mod 
excepțional, fără stagiu de can
didat l

Urmară cîteva momente de li
niște. O liniște solemnă. Dacă am 
fi fost mai aproape, am fi au
zit pesemne cum inima colectivis- 
tulul bate să-i spargă pieptul...

L-am întîlnit după adunarea ge
nerală în care fusese primit mem
bru de partid. Tovarășii îl felicitau.

Ca o concluzie, îl auzii pe 
instructorul de partid spunînd : 
cu asemenea colectiviști, organi
zația de partid a celor din Boi
nești devine mai puternică, iar cu 
comuniști ca ei, colectiva, la rîn
dul ei, va avea și mai bune re
zultate.

Mi-au trecut prin minte aceste 
secvențe în momentul in care ci'

SATU
neva m-a rugat să-i vorbesc des
pre tinerii intelectuali întîlniți în 
satele oșenești. Fără să vreau, în- 
cercînd să reconstitui imaginea ce' 
lor despre care eram întrebat, îmi 
reveneau în minte crîmpeie din 
discuțiile cu cei care prefac 
Oașul într-un „golf al livezilor", 
cum se exprimase cineva, și că
rora tinerii intelectuali de aici li- 
s-au aliat cu trup și suflet.

— Munca noastră depășește ca
tedra și pereții clasei unde pre
dăm... o auzisem spunînd, la Cer- 
feze, pe învățătoarea Paulina Cio- 
mega. Oașul are nevoie de oa
meni cuili. Partidul ne cere sa 
educăm oșeni care să înțeleagă 
adine sensul politicii sale, oameni 
dezbărați de misticism, de preju
decăți, oameni cu un larg orizont, 
întregi, hotărîți.

Pentru munca sa neobosită, Pa
ulina Ciomega fusese primită de 
curînd în rindurile candidaților de 
partid. Anii petrecuți în Oaș au 
maturizat-o, deși în comportare 
a rămas aceeași tînără exuberantă, 
prietenoasă. Copiii din clasa ei 
se simt atașați de învățătoarea 
lor cu o statornicie care simboli-

Vizita apropiată a unei delegații 
de partid și guvernamentale 

a R.D. Germane în R.P. Romînă
La invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, o delegație de partid și guvernamentală a R. D. 
Germane, condusă de tovarășul Walter Ulbricht, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, va 
face o vizită de prietenie în Republica Populară Romînă în a 
doua jumătate a lunii septembrie 1962.

Spectacol de gală 
al Teatrului Național din Budapesta

Teatrul Național din Buda
pesta decorat cu ordinul 
„Steagul Roșu al Muncii" și-a 
început miercuri seara tur
neul în țara noastră, prin pre
zentarea în spectacol de gală 
pe scena teatrului de Operă 
și Balet, a piesei „Oedip-rege“ 
de Sofocle.

La spectacol au asistat to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ștefan Voitec, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor 
externe, Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de

Stat pentru Cultură și Artă, 
membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri, conducători ai unor in
stituții centrale, oameni de 
cultură, un numeros public.

Au fost de față ambasado
rul R.P. Ungare, Jeno Kuti, 
și membri ai Ambasadei.

Spectacolul a fost primit cu 
multă căldură de public.

La sfîrșit, artiștilor ma
ghiari le-au fost oferite flori 
din partea C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al R.P. Ro
mîne.

(Agerpres)

LA CLUJ

Crește numărul studenților

tești, Titu, Giurgiu. Este bine 
ca tovarășii de la consiliile 
agricole raionale, inginerii și 
tehnicienii din toate gospo
dăriile agricole colective din 
regiune să acorde cea mai 
mare atenție acestei lucrări, 
așa fel ca recoltatul porum
bului și al florii-soarelui, să se 
facă, pretutindeni, la timp și 
în cele mai bune condiții 
agrotehnice.

C. SLAVIC

In raionul 
Salonta

În gospodăriile colective din 
Ciumeghiu, Batăr, Salon
ta, Mădăraș, raionul Sa

lonta, s-a început recoltatul po
rumbului pentru boabe și al 
florii-soarelui. Pe întregul raion, 
din cele 293 hectare cultivate 
cu floarea-soarelui, s-au recoltat 
pînă acum aproape 100 de hec
tare.

VIORICA C. DRAGOTĂ

In cadrul Institutului agronomic 
,,dr. Petru Groza“ din Cluj își în
cepe în acest an activitatea Fa
cultatea de medicină veterinară 
prin dezvoltarea fostei secții de 
zootehnie. In centrul universitar 
Cluj iau, de asemenea, ființă noi 
secții : secția de mecanică agri
colă la Institutul politehnic, iar în 
cadrul Facultății de științe econo
mice a Universității „Babeș-Bo
lyai“ — secția de finanțe și 
credit.

Ca urmare, anul acesta, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai“ și celelalte 
institute de învățămînt superior 
din Cluj vor primi cu aproxima

tiv 1 700 de sfudenți mai mulți 
decît în anul de învățămînt prece
dent.

La dispoziția studenților și ca
drelor didactice de aici vor fi 
puse în noul an de învățămînt noi 
laboratoare și săli de cursuri. La 
Facultatea de fizică a Universității 
„Babeș-Bolyai“, de pildă, a fost 
construit un laborator nou de 
electronică, utilat cu aparataj mo
dern. Clădirii Institutului politeh
nic i s->a adăugat o nouă aripă, 
cuprinzînd două amfiteatre, labo
ratoare și săli de cursuri.

(Agerpres)

Calitate și
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru)
Străduindu-se să îmbunătă

țească continuu calitatea produ
selor, colectivul sectorului III 
de la Uzina „7 Noiembrie” din 
Craiova acordă o atenție deose
bită și reducerii consumurilor 
specifice de materiale. Pe acea
stă bază muncitorii s-au angajat 
să economisească anul acesta 
200 000 lei. încă în primele 7 
luni ale anului ei au reușit 
să—și îndeplinească angajamentul 
și să realizeze în plus 20 000 lei. 
economii.

In echipa nr. 2, condusă de 
comunistul Mihai Pîrvu, lucrează 
15 tineri. Felul în care muncesc, 
rezultatele obținute și mai ales 
calitatea ireproșabilă a pieselor 
executate, îi situează în rîndul

economii
celor mai buni muncitori ai sec
torului.

La debitarea tablei lucrează 
utemistul Nicolae Mitruț. Con
sumul specific prevede ca din- 
tr-o foaie de tablă să se reali
zeze 6 repere. Printro așezare 
atentă a șabloanelor el realizea
ză 8—9 repere. La începutul 
anului membrii echipei s-au an
gajat să reducă consumul speci
fic de tablă și sîrmă cu 8 la 
sută. Lună de lună angajamentul 
a fost îndeplinit. Lucrînd cu 
spirit gospodăresc, dînd dovadă 
de inițiativă, ei au economisit 
pînă în prezent peste 1 000 kg 
de metal. La aceste realizări o 
contribuție însemnată au adus-o 
utemiștii Pătru Ilie, Sîrbu Marin 
și alții.

Pînă la 15 septembrie

TOATE MANUALELE
ZI MffN/LE ȘCOLARILOR

■
 e mai desparte pu

țin timp de ziua 
cînd școlile își vor 
redeschide porțile. 
In prezent, elevii se 
mai află în vacanță. 
Pentru ca în ziua 

deschiderii școlilor ei să găsea
scă fotul pregătit, s-sau depus 
eforturi mari. Și iată, școlile re
novate, internatele și căminele 
înzestrate cu mobilier nou, miile 

de săli de clasă construite în vara 
aceasta așteaptă elevii.

Dar apropierea noului an șco
lar se resimte nu numai în rîndul 
constructorilor, ci și în rîndul 
lucrătorilor din întreprinderile 
producătoare de material didactic. 
Pregătiri febrile se fac și la Edi
tura didactică și pedagogică de 
pe lîngă Ministerul Invățămîntului. 
De aci, manualele școlare sînf li
vrate zilnic, în zeci de mii de 
exemplare, Direcției difuzării căr
ților, iar în standurile pentru ma
nuale școlare ale librăriilor din 
țară, care în aceste zile cunosc o 
mare afluență de cumpărători, 
apar mereu noi și noi titluri de 
cărți. Pînă la sfîrșiful anului 1962,

LUI
zează parcă, setea Oașului pentru 
învățătură.

Oașul dorește din toată inima să 
învețe. In anul 1962, străbătîndu-i 
satele, am remarcat o prezență 
nouă, aproape de neconceput 
altădată : prezenta intelectualilor 
ridicați chiar dintre oșeni. Dacă 
odinioară, pentru a urma un li
ceu, copiii de oșean trebuiau să 
meargă la învățătură tocmai în 
Satu-Mare — iar acolo, în 90 la 
sută dintre cazuri, nu aveau cu 
ce-și plăti taxele și întreținerea — 
acum feciorii și fetele de prin a- 
ceste părți au la îndemînă la Ne
grești, la reședința raionului, un 
liceu spațios, cu cadre didactice 
bine pregătite, care a scos deja 
opt promoții de absolvenți, lată 
cîțiva dintre absolvenții Negreș- 
tiului Ion Torz — învățător în sa
tul natal Tîrșolț ; Marla Fane — 
studentă anul IV la matematică ; 
frații Pop din Negrești (Vasile 
Alexandru și Ion) — primii doi — 
studenți la agronomie, celălalt la 
matematică ; Ion Mișca — învăfă-

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. a lila)

Editura didactică și pedagogică 
va tipări 878 titluri de manuale 
școlare cu un tiraj total de 
22 000 000 exemplare. Dintre a- 
cestea, peste 17 400 000 exem
plare vor fi distribuite gratuit ele
vilor din clasele I—VII.

De la conducerea editurii aflăm 
că în luna august au fost tipă
rite numeroase manuale noi, în 
special pentru clasele V—VII, 
care corespund cerințelor planului 
de învățămînt de 12 ani. Lucră
torii editurii au fost continuu 
preocupați de îmbunătățirea con
ținutului manualelor nou elaborate. 
Manualele de limba romînă pen
tru clasele a V-a și a Vl-a, de 
pildă, cuprind texte literare alese 
cu grijă precum și numeroase 
exerciții de vorbire și compunere; 
fizica pentru clasa a Vl-a acordă 
o atenție deosebită legării cunoș
tințelor teoretice de practica in
dustrială și agricolă etc.

De asemenea, trebuie mențio
nat faptul că după noile progra
me ale Ministerului învățămlntului 
și ale Consiliului Superior al Agri
culturii se elaborează, pentru a fi 
gata la începutul anului școlar 
manuale de agricultură. La ela
borarea acestor manuale, auto
rii au avut în vedere legarea cu
noștințelor teoretice cu practica 
pe ogoarele gospodăriilor agrico
le colective.

în acest an școlar, conform 
planurilor editoriale, au apărut 
sau sînf în curs de apariție nu
meroase manuale noi și pentru 
elevii școlilor profesionale și teh
nice. Printre titlurile noi de ma
nuale care au ieșit deja de sub 
tipar figurează : „Finisarea pro
duselor textile“, „Măsuri și apa
rate electrice", „Organizarea și 
planificarea producției în industria 
ușoară“ etc.

Ținînd seama de dezvoltarea 
rețelei școlilor tehnice și profe
sionale, Editura didactică și peda
gogică tipărește pentru anul șco
lar 1962—1963, în plus față de

anul trecut, 29 titluri de manuale 
școlare reprezentînd un tiraj total 
de 210 000 exemplare.

Aceeași creștere simțitoare se 
înregistrează la manualele pentru 
școlile de cultură generală. Și 
aici cifrele sînt edificatoare. Ele
vii școlilor de cultură generală 
vor avea la dispoziție anul acesta, 
în plus față de anul școlar trecut, 
30 noi titluri de manuale școlare 
cu un tiraj de 2 200 000 exem
plare.

La baza lucrărilor de editare a 
manualelor școlare au stat urmă
toarele obiective : îmbunătățirea 
conținutului științific și ideologic 
al manualelor; redactarea lor în
tr-o formă cît mai accesibilă ele
vilor. Aceste obiective au consti
tuit și constituie preocupări de 
seamă ale editurii. Pentru îmbu
nătățirea conținutului științific și 
ideologic al manualelor, editura 
s-a îngrijit ca autorii și referenții 
să fie recrutați dintre specialiștii 
cu o calificare cît mai înaltă. în 
vederea acestui fapt, s-o luat din 
vreme legătura cu ministerele de 
specialitate, cu diferite institute 
de cercetări științifice și tehnice, 
cu numeroase școli profesionale, 
tehnice și de cultură generală, 
pentru a antrena pe cei mai buni 
specialiști la realizarea manuale
lor școlare. O atenție deosebită a 
fost acordată, de asemenea, îm
bunătățirii prezentării grafice a 
manualelor. Anul acesta manualele 
vor apare mai bogat ilustrate, în 
două sau patru culori.

Ca urmare a acestor preocu
pări, în anul școlar 1962—1963 
elevii școlilor profesionale, tehni
ce și de cultură generală vor avea 
la dispoziție manuale școlare cu 
un conținut corespunzător cerințe
lor învățămîntului actual.

Lucrătorii editurii, dezvoltînd 
experiența dobîndită în anii tre- 
cufi, au îndeplinit mai bine anul

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Pentru viitorii chimiști
Școlile profesionale, tehnice și 

de maiștri ale Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei 
vor pregăti în noul an de învă
țămînt peste 13.000 de elevi —• 
cu 2 000 mai mulți decît în a- 
nul precedent.

In vederea deschiderii noului 
an de învățămînt au fost luate 
măsuri pentru a se asigura buna 
desfășurare a activității școlare. 
La Bacău a fost construită , o

nouă școală, la Ploiești pe lîngă 
școala existentă, au fost amena
jate — o cantină, un cămin și 
patru ateliere. In diferite loca
lități unde sînt asemenea școli 
profesionale vor fi dale în folo
sință pînă la sfîrșitul acestui an 
3 cămine cu aproape 600 de lo
curi, nouă ateliere, cinci labo
ratoare, iar în orașul Victoria 
— o nouă școală.

(Agerpres)
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In aceste zile, școlile tehnice și profesionale agricole cu
nosc o animație puțin obișnuită. în timp ce un număr 
Însemnat de absolvenți ai școlilor elementare trăiesc emo

țiile concursului de admitere, la sălile de clasă, la internate, 
în cantine se fao ultimele 
vilor.

pregătiri în vederea primirii ele-

La Centrul școlar 
agricol din Sibiu

Anul acesta, alături de ele
vii anilor II—IV, peste 300 de 
tineri, absolvenți ai școlilor e- 
lementare din regiunea Brașov 
vor păși pentru prima dată 
pragul Centrului școlar agricol 
din Sibiu. |

Cei peste 700 de elevi ai 
școlii se vor bucura de condi
ții minunate de viață și stu
diu, ele exprimând grija ne
precupețită a partidului și 
statului nostru pentru pregăti
rea cît mai temeinică a vii
torilor specialiști în agricul
tură. Internatul și cantina, re
cent renovate, laboratoarele 
moderne și oîmpurile experi
mentale, biblidteca cu peste 
25 000 de volume arată puter
nica bază materială a centru
lui nostru școlar. Folosind con
dițiile materiale bune de care 
dispunem, vom căuta să asi
gurăm un înalt nivel științific 
procesului de învățământ din 
școală, astfel ca tehnicienii pe 
care-i pregătim să aibă cuno
ștințe la nivelul cerințelor a- 
griculturii socialiste.

în cele trei școli cu care va 
funcționa, începînl din anul 
acesta centrul nostru școlar, 
vor fi pregătiți tehnicieni a- 
gricoli, tehnicieni veterinari și 
contabili pentru agricultură. 
Viitorii absolvenți vor lucra în 
agricultura socialistă ; ei vor fi 
în prima linie a luptei pentru 
recolte îmbelșugate, pentru a- 
plicarea pe scară mai largă în 
practică a cuceririlor științei 
moderne.

Să amintim că în anul 1970, 
alături de ingineri, vor lucra 
pe cîmpuri,.în fermele zooteh
nice, în stațiunile de mașini și 
tractoare aproape 60 000 de

specialiști cu pregătire medie. 
Știința va pătrunde pe front 
larg în producția agricolă, iar 
rezultatele ni le putem imagi
na de pe acum.

Datoria noastră este de a-i 
pregăti pe acești specialiști la 
nivelul sarcinilor mari ce stau 
în fața agriculturii socialiste, 
în anul școlar 1962—1963, ele
vii Centrului școlar agricol din 
Sibiu vor audia lecții care, 
prin conținutul și nivelul lor, 
corespund cerințelor învăță- 
mîntului actual. La bibliotecă 
vor găsi numeroase manuale 
școlare și lucrări de speciali
tate. Cele trei școli dispun de 
numeroase laboratoare noi, 
moderne, înzestrate cu apara
tură de cea mai bună calitate. 
Dintre acestea amintim labo
ratorul de zootehnie, laborato
rul de agricultură și fitoteh- 
nie etc. Nivelul înalt, științi
fic. al procesului de îmbinare 
a cunoștințelor teoretice cu 
cele practice va fi asigurat de 
experimentarea celor mai noi 
metode științifice în labora
toarele școlii, de o permanen
tă confruntare a cunoștințelor 
căpătate în sălile de clasă cu 
cele aflate în practica efec
tuată zilnic pe cele 287 ha ale 
gospodăriei didactice. Munca 
pe terenurile gospodăriei di
dactice, după cum a dovedit 
experiența rodnică acumulată 
pînă acum, îi va obișnui pe 
elevi să cunoască încă din 
școală „secretele" și satisfac
țiile viitoarei lor profesii.

Dar în înfăptuirea deplină 
a • legăturilor dintre studiu și 
practică, producția oferă posi
bilitățile cele mai mari. Așa 
cum se arată în Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. cu privi
re la îmbunătățirea și dezvol
tarea învățămîntului agricol,

practica elevilor va fi organi
zată corespunzător cu campa
niile agricole. Noi ne-am în
grijit încă de pe acum să în
cheiem contracte cu cele mai 
mari G.A.S. din regiune, unde 
elevii își vor efectua practica 
în producție.

Ne vom strădui, *de aseme
nea, să organizăm în mod plă
cut și instructiv timpul liber 
al elevilor noștri. Vom iniția 
o serie de acțiuni menite să 
dezvolte dragostea lor față de 
patrie și partid, față de în
vățătură, să le dezvolte apti
tudinile și înclinațiile. Elevii 
vor avea posibilitatea să-și 
dezvolte aptitudinile artistice 
în formațiile de cor, teatru sau 
dansuri care în școala noastră 
au o veche tradiție. Ne vom 
strădui, în felul acesta, să for
măm oameni dezvoltați multi
lateral, cu un larg orizont de 
cunoștințe, capabili să ducă la 
sate, odată cu lumina științei 
agricole și forța culturii noa
stre socialiste.

...îi așteptăm pe elevi. în 
vederea sosirii lor am făcut 
pregătiri intense. Curînd, cla
sele strălucind de curățenie, 
camerele ospitaliere de la in
ternat, cantina spațioasă vor 
cunoaște din nou animația ca
racteristică zilelor de școală. 
Grijii cu care sînt înconjurați, 
elevii au datoria să-i răspundă 
învățînd cît mai bine, pentru 
că agricultura noastră socia
listă are nevoie de specialiști 
capabili să aplice cele mai noi 
cuceriri ale științei. Aceste cu
ceriri trebuie însușite în anii 
de școală, în așa fel încît stă
pânirea lor temeinică să se
concretizeze din primul an
după absolvire în rezultate 
bune obținute la locul de
muncă.

din Alba Iulia va pregăti nu
meroși lucrători cu înaltă ca
lificare, specialiști în mînui- 
rea mașinilor agricole com
plexe.

— Viitorii mecanizatori — 
ne spune tovarășul inginer Sa- 
lan Virgil, director adjunct al 
școlii — trebuie să-și însu
șească, încă din școală, lucră
rile de reparații la mașinile 
agricole. De aceea, pentru 
noul an școlar, am amenajat 
o hală de reparații a mașini
lor agricole. în această hală 
înzestrată cu instrumente de 
măsură și control, cu dispozi
tive pentru montări și de
montări, se vor desfășura lu
crările practice ale elevilor.

La Școala profesională de 
mecanici agricoli din Alba Iu
lia 
lui 
te. 
de 
atelierele bine înzestrate 
teaptă elevii. La internat, per
sonalul de serviciu face ulti
mele pregătiri străduindu-se 
ca dormitoarele să fie cît mai 
confortabile, cît mai ospita
liere,

pregătirile în vederea nou- 
an școlar au fost termina- 
Săliie de clasă strălucind 
curățenie, laboratoarele și 

aș-

Interviu la consiliul 
agricol raional
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Pe Aleea Circului (șoseaua Ște
fan cel Mare) din Capitală o 
nouă școală de 8 ani cu 24 
săli de clasă își așteaptă elevii.

Foto: N. STELORIAN

în așteptarea 
elevilor

Zn rei
facil
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Ing. PETRE MUNTEANU 
directorul Centrului școlar 

agricol din Sibiu

pe
li așteptăm 
viitorii mecanici 
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DIN ATELIER
PE BĂNCILE ȘCOLII

ă întâmpinase de la 
primii pași freamă
tul trepidant spe
cific Șantierului na
val maritim Con
stanta. Răsunau 
zgomotele diferite-

și aparate, ale Btrun- 
perforatoarelor, ale 

pistoalelor pneumati-

lor mașini 
gurilor și 
frezelor și 
ce. Știam că la acest șantier lu
crează o mulțime de tineri care 
urmează cu sîrguință cursurile 
secției serale a școlii medii. 
Aflîndu-ne la începutul unui nou 
an școlar, eram curios să-i văd 
și să-i ascult pe harnicii mun- 
citori-elevi.

— A devenit o tradiție la 
noi, ne spune tovarășul Jilovca- 
nu, secretarul comitetului U.T.M., 
ca după terminarea școlii profe
sionale de ucenici și după un 
anumit stagiu în producție, toți 
muncitorii să urmeze cursurile 
școlii medii. Mulți tovarăși care 
au absolvit școala serală s-au dus 
mai departe la studii în institu
tele de învățămînt superior.

împreună cu inginerul Valeriu 
Cușnerencu, membru în comite
tul U.T.M. pe șantier, am stră
bătut halele stînd de vorbă cu 
mulți muncitori-elevi ai școlii 
serale.

La atelierul montaj-bord am 
făcut cunoștință cu Ștefan Gio- 
glovan, un tînăr brunet, cu pă
rul cîrlionțat și ochi expresivi, 
vioi. El a terminat școala profe
sională 
1959 s-a 
în clasa

— Pe

în
seral. Acum e

a S.N.C. în 1958. 
înscris Ia 
a Xl-a.
mine mă 

științele sociale, 
încă din școala elementară mi-a 
plăcut să citesc.

Utemistul Gioglovan e un 
muncitor harnic, priceput. Aju
tat de comunistul Tudor Tănase, 
șeful echipei în care lucrează, 
el execută lucrări de bună cali
tate și în termeni record. La 
școală e printre primii din clasă.

La secția navală, în zgomotul 
precipitat al pistoalelor pneu
matice facem cunoștință cu 
Gheorghe Vasilescu, candidat de 
partid. El a trecut în clasa a 
IX-a. Lui Vasilescu îi plac ma
teriile care au directă legătură 
cu profilul muncii sale : fizica, 
matematica, desenul tehnic. Nă
zuiește să fie un muncitor de
stoinic iar mai tîrziu poate chiar 
maistru. Tot la această secție lu
crează și cazangiul Constantin 
Trandafir. în atelierul cazange- 
rie el e apreciat ca unul dintre 
muncitorii fruntași. Utemistul 
Trandafir s-a înscris anul acesta 
în clasa a VIII-a la cursurile 
serale ale școlii medii.

— Tovarășii m-au ajutat foar
te mult, ne-a spus el. Mă vor a- 
juta și de acum încolo. La noi 
e obiceiul ca muncitorii din 
sele mari să ajute pe cei 
acum încep cursurile școlii 
dii. De mare utilitate mi-au 
și cursurile de pregătire de 
juni pe care le-am urmat împre
ună cu mulți alții. Cred că voi 
îndreptăți încrederea tovarășilor 
mei și voi dobîndi și în școală 
rezultate tot atîț de bune ca și

cla
care
me- 
fost 
șase

în producție. îl vedeam deja pe 
Trandafir cu profilul Iui suplu, 
cu trăsăturile feții distincte și 
sigure, aplecat deasupra caietu
lui de notițe în timp ce la ca
tedră profesorul umple tabla de 
cifre și calcule matematice. Tot 
rotindu-ne dintr-o parte în alta 
a docului uriaș am făcut cu
noștință cu o mulțime de mun
citori care în fiecare seară se 
apleacă sîrguincioși deasupra ma
nualelor și caietelor de studiu. 
Cu toții văd școala ca un ajutor 
prețios în munca lor de zi cu 
zi. Am aflat cu această ocazie și 
numele unor muncitori care au 
terminat școala serală și care în 
prezent au plecat să dea examen 
în institutele de învățămînt su
perior : montorul Becliu Beidar 
a plecat la Institutul politehnio 
din București, tovarășul său, Ion 
Șerbenco, la Facultatea de me
canică din Galați, strungarul Ni- 
colae Jitea, la institutul politeh
nic, lăcătușul Ion Jipa la Insti
tutul ’ 
docul 
unui 
ne-am 
ralambie Ciucaș, proaspăt absol
vent al institutului politehnic. 
Ca atîția alții el a fost munci
tor în șantier, a urmat cursurile 
serale ale școlii medii, după care 
s-a dus la institut. Astăzi, el 
muncește cu și mai multă rîvnă 
și pricepere în mijlocul tovară
șilor săi.

Le-am urat tuturor spor Ia 
lucru, iar harnicilor muncitori- 
elevi, mult succes în activitatea 
lor complexă și bogată.

în primăvara acestui an, în 
țara noastră a fost încheiat 
procesul de transformare so
cialistă a agriculturii. Pe te
renurile întinse, fără haturi, 
ale gospodăriilor agricole co
lective lucrează și vor lucra 
în viitor tot mai multe ma
șini agricole complexe. Ele vor 
ușura munca, schimbîndu-i ra
dical caracterul, mărindu-i 
productivitatea. Va fi nevoie 
însă de oameni care să cu
noască aceste mașini, să le fo
losească cu maximum de ran
dament.

Răspunzînd acestei cerințe, 
în anii ce vin Școala profe
sională de mecanici agricoli

— Cum pregătiți noul an de 
învățămînt agricol ? Cu acea
stă întrebare ne-am adresat 
tovarășului dr. Varna Sabin, 
șeful secției creșterea anima
lelor din consiliul agricol ra
ional Bistrița, regiunea Cluj.

— Pregătirea cadrelor de 
specialiști necesari agriculturii 
socialiste a raionului nostru — 
ne-a răspuns dînsul — consti
tuie una din preocupările noa
stre de seamă. în raionul no
stru funcționează Școala hor
ticolă și veterinară. Pregăti
rile în vederea deschiderii 
anului școlar au fost de mult 
terminate. Acum sînt așteptați 
elevii. Ei vor descifra aici 
tainele a două specialități care 
astăzi au atîta importanță în 
dezvoltarea agriculturii noa
stre socialiste. în raion sînt 
numeroase gospodării agricole 
bine dezvoltate ; pe veterinari, 
în deosebi, îi așteaptă în a- 
ceste gospodării un sector zoo
tehnic bogat, care trebuie bine 
îngrijit.

în ceea ce ne privește, noi 
am sprijinit școala în pregă
tirea din timp a condițiilor 
materiale necesare bunei des
fășurări a viitorului an școlar: 
asigurarea spațiului de școla
rizare, înzestrarea cu tot mo
bilierul necesar, aproviziona
rea cantinei. în prezent toate 
pregătirile sînt terminate. E- 
levii pot sosi ori cînd la școa
lă.

regiunea Maramureș se 
ic intense pregătiri pentru 

deschiderea și desfășura
rea în bune condiții a noului 
an școlar. Peste 80 la sută din 
localurile de școală au fost reno
vate, curăfate și revopsite. De 
asemenea, numeroase școli au 
fost dotate cu mobilier nou și 
aparate de laborator. In acest 
an o deosebită atenție s-a acor
dat lărgirii spațiului de învăță- 
mint. In regiune, îndeosebi în 
raioanele Vișeu, Satu Mare, Cehu 
Silvaniei și Oaș, au fost termi
nate pînă în prezent 50 noi săli 
de clasă, iar pînă la începutul 
noului 
minate

an școlar, vor mai fi ter- 
încă 180 săli de clasă.

V. MOINEAGU

★

p e
Suceava
pregătiri pentru deschide

rea noului an școlar. La Dolhas- 
ca, raionul Fălticeni, Putna, 
raionul Rădăuți și Moldovița, 
raionul Cîmpulung, s-au înfiin
țat noi școli medii. In orașele 
Botoșani, Dorohoi și Rădăuți, 
s-au terminat de construit școli 
medii cu cîte 16 clase fiecare, 
In acest an numărul sălilor de 
clasă sporește în regiune cu încă 
339. Pentru mobilier, material 
didactic și manuale ce vor fi 
distribuite claselor I—VII, sfa
tul popular regional a alocat în 
acest an fonduri de pesto 11 
milioane lei.

A. CĂRUNTU

întreg cuprinsul regiunii 
se fac intense

de științe economice. Pe 
înalt, în sala mașinilor 
vas intrat în reparație, 
întîlnit cu inginerul Ha-

OCTAVIAN GEORGESCU

(Urmare din pag. I)

acesta principalii indicatori ai pla
nului de elaborare a manualelor 
școlare : calitatea și termenul de 
execufie. Anul acesta au fost li
vrate Direcției difuzării cărților la 
termen sau chiar înainte de ter
men un mare număr de manuale 
școlare. Succesele obținute nu 
sînt deloc întîmplătoare ; ele au 
fost asigurate de organizarea ra
țională, după grafice, a lucrărilor 
în editură. Organizația de partid a 
desfășurat o muncă politică și or
ganizatorică temeinică, a sprijinit 
larg inițiativele lucrătorilor din 
editură, întrecerea pentru grăbirea 
ritmului de elaborare a manuale
lor școlare. De asemenea, un a- 
jutor substanțial a primit editura 
atît din partea Ministerului Invă- 
țămîntului cît și din partea Cen
tralei editurilor și difuzării cărți
lor care a detașat la Editura di
dactică și pedagogică numeroși 
lucrători din celelalte edituri.

Totuși, dacă în pregătirea pen
tru tipar a majorității manualelor 
școlare s-au obținut rezultate îm
bucurătoare în ceea ce privește 
scurtarea termenului de apariție, 
la unele manuale prevăzute să 
intre în librării pînă la data de 
15 septembrie 1962, situația nu 
este prea bună. La elaborarea a-

I n această vară, pe 
cuprinsul raionu
lui Muscel, 
nea Argeș, 
desfășurat 
tatea 9 
centrale și 

■nale, 13 tabere locale,

regiu- 
și-au 

activi- 
tabere 
regio- 
21 de 

cluburi și 2 puncte turistice.
Comitetul raional U.T.M. s-a 

îngrijit din vreme și de asi
gurarea taberelor locale și a 
cluburilor cu instructori de 
pionieri, profesori de speciali
tate, cadre bine pregătite.

Atit taberele centrale, re
gionale cît și cele locale și clu
burile și-au desfășurat activi
tatea pe baza unor programe 
minuțios întocmite.

In taberele locale s-a desfă
șurat o activitate bogată, inte
resantă. Ele au fost așezate în 
cele mai pitorești locuri. Ta
băra locală din Valea Popii, 
de pildă, și-a desfășurat acti
vitatea în parcul Ocolului sil
vic Mihăiești, taberele din 
Dragoslavele și Stoenești pe 
malul însorit al Dîmboviței, 
tabăra din Poienari lingă pă
dure, tabăra din Boteni pe 
malul Argeșelului, iar tabăra 
din Stîlpeni lîngă rîul Tîrgu- 
lui. In felul acesta, pionierii 
și școlarii au petrecut zile de 
neuitat în aer liber, în locuri 
frumoase de care își vor a- 
minti și peste ani cu drag. 
Pionierii și școlarii din tabe
rele locale s-au întîlnit de
seori cu pionierii veniți în ta
berele regionale sau centrale. 
Pionierii și școlarii din tabe
rele locale din Poienari, Ma
lul cu Flori și Dragoslavele, 
de exemplu, s-au întîlnit cu 
pionierii veniți în raionul nos
tru în taberele de la Văleni, 
Schitu Golești și Stoenești. Cu 
această ocazie ei au făcut 
schimburi de experiență în 
prezentarea programelor artis-

tice, în organizarea focurilor 
de tabără, a concursurilor pe 
diferite teme, au legat prie
tenii.

Taberele locale au organi
zat, de asemenea, numeroase 
excursii și drumeții pentru cu
noașterea ținutului natal, a 
împrejurimilor, a frumuseților 
și bogățiilor raionului, regiu
nii și patriei, noastre, a vieții 
noi a oamenilor muncii de la 
orașe și sate. Pionierii și șco
larii din taberele locale au 
avut ocazia să vadă construc
ții noi, întreprinderi, monu
mente istorice, gospodării a- 
gricole colective și de stat în 
plină dezvoltare. Amintim 
doar Cîteva din taberele locale 
care și-au desfășurat o activi
tate rodnică 
Boteni, Valea 
Dragoslavele, 
Poienari.

Și cluburile 
tru au avut în această vară o 
activitate bună. Clubul pen
tru elevii școlilor medii și 
profesionale din orașul Cîm
pulung a desfășurat în această 
vacanță o activitate mult mai 
bogată decît în anii trecuți. 
Elevii au pregătit o piesă de 
teatru, au organizat o brigadă 
artistică de agitație și o or
chestră cu care au prezentat 
programe artistice în oraș și 
în satele din jur. In afară de 
clubul elevilor școlilor medii, 
tehnice și profesionale din 
oraș, care a fost frecventat 
de un mare număr de elevi, 
în raionul nostru și-au mai 
desfășurat activitatea 20 
cluburi pentru pionieri 
elevi. Acestea au fost organi
zate în comunele în care n-au 
existat tabere locale. La aceste 
cluburi și-au desfășurat acti
vitatea de 1—2 ori pe săptă
mână, pionierii, școlarii și ele
vii aflați în vacanță în comu-

în acest sens : 
Mare, Stoenești,
Valea Popii și

din raionul nos-

de 
și

V. ADRIAN

Examen de admitere la Școala profesională de ucenici a Uzinelor de mașini electrice din Capitală 
Foto 1 AGERPRES

Cu vaporul
Infern un grup de elevi din 
Oltenifa și Călărași aflați în 
excursie cu vaporul pe 

Dunăre. Zilele petrecute pînă 
acum au fost minunate. Am ple
cat din portul Oltenifa. Sîntem 
plini de nerăbdare și veselie. E 
o priveliște frumoasă. Siluetele 
macaralelor plutitoare, clădirile, 
vasele ancorate la farm alcătuiesc 
un tablou unic, demn de 
rafie.

Trecem pe sub podul 
Cernavodă. Toți sîntem pe 
Tovarășul profesor ne dă explica
ții cu privire la construcfla și în
semnătatea acestui pod.

Ajunși In Brăila, am fost ne
răbdători să vizităm Întreprinde
rea de valorificare a stufului, pe 
care o cunoșteam numai de la 
orele de clasă. Construcția gran
dioasă a fabricii de celuloză ne 
impresionează. Sînt aici 
șe unde se taie stuful, 
presează și se fabrici 
da celuloză. Marinarii 
ai vasului"- 1și amintesc 
stuf. Ea a suferit transformări ra
dicale In anii noștri.

Vaporul lunecă mal departe 
Dpra Sulina. Locurile oferă nu 
numai priveliști fermecătoare, dar.

admi.

de la 
punte.

săli uria- 
unde se 
planșele 

„veterani 
balta cu

pe Dunăre
ne și întregesc 
de geografie, de 
Pe vas au loc discujii 
varășii profesori pe marginea 
Itinerariului. Pregătim împreună 
un concurs „Cine știe cîșfigă“ cu 
tema „Delta Dunării“. Hărțile, 
broșurile pliante sau muzeele, mo
numentele culturale, întreprinde
rile vizitate constituie un material 
viu, atractiv.

Mulțumim partidului pentru zi
lele frumoase de vacanță pe care 
le trăim.

cunoștințele 
istorie, etc. 

cu to-

DOINA DUMITRESCU
elevă

Școala medie ,,Al. Sabia" 
din Oltenița

ELENA ANDREESCU, 
elevă, Școala medie din 

Călărași

eestor manuale nu au fost res
pectate termenele planificate, din 
care cauză ele nu vor fi prezente 
în librării înainte de deschiderea 
școlilor.

Din relatările tovarășului Con
stantin Nufu, directorul Editurii 
didactice și pedagogice, reiese că 
principalii factori care au contri-

furii — mobilizarea fufuror lucră
torilor pentru urgentarea execu
tării lucrărilor de editare ; o strîn- 
să colaborare cu autorii și ilustra
torii — s-au dovedit a fi bine
venite, 
ciente. 
de alte 
deplină

Ele însă nu au fost sufi- 
Erau necesare și o serie 
măsuri care să asigure o 
concordanță între terme-

o serie da ma- 
vor fi încă la

Olteanu și Ear* 
de la catedra

de 15 septembrie 
nuale școlare nu 
dispozifia elevilor.

Autorii Pândele 
boricg Cornel —
de limbi slave a Universității din 
București — însărcinafi cu redac
tarea manualului de citire pentru 
clasa a Vsa — școli cu limbă de

Toate manualele
în mâinile școlarilor

Huit la întîrzierea apariției unor 
manuale școlare sînt : nerespec- 
tarea de căfre editură a termene
lor de predare a manuscriselor 
la tipografii ; predarea cu întîr
ziere a manuscriselor de căfre 
unii autori ; nerespectarea terme
nelor de execuție în tipografii.

O problemă deosebit de im
portantă legată de realizarea pla
nului de elaborare a manualelor 
școlare, de urgentarea apariției 
lor, este respectarea termenelor 
de predare a manuscriselor la ti
pografii. Măsurile luate în această 
direcție de către conducerea edi-

nele pe care le-au avut redacțiile 
editurii pentru predarea manuscri
selor și cele stabilite de editură 
de comun acord cu tipografiile. 
Au fost cazuri — cei drept, foar
te puține — cînd editura se obli
ga față de tipografie să predea 
manuscrisul la un anumit termen, 
iar redacția avea stabilit pentru 
încheierea lucrărilor la manuscri
sul respectiv un alt termen, cu 
10--15 zile mai tîrziu. Dacă mai 
adăugăm la aceasta și faptul că 
unii autori au predat cu multă 
întîrziere manuscrisele la editură, 
e lesne de înțeles de, ce Ja data

predare slovacă — au predat ma
nuscrisul cu multă întîrziere. 
La fel au procedat și inginerii 
Bordeianu D. și Mănciulescu A. — 
de la Institutul de proiectări chi
mice — care, angajîndu-se să re
dacteze patru capitole din manua
lul „Aparate și instalații pentru In
dustria chimică“, nu și-au respec
tat angajamentul. Editura a luat 
măsuri de înlocuire a lor în co
lectivul de autori ai manualului, 
dar lucrările de editare au fost 
astfel mult întîrziafe.

Sînt însă cazuri cînd lucrările 
Au fost întîrziafe de căfre tifȘQ-

grafii. Manuscrisul șl desenele 
manualului „Desen tehnic și or
namental“, de pildă, au fost pre
date întreprinderii poligrafice 
nr. 2 la 23 octombrie 1961. To
tuși, lucrarea nu a fost încă ter
minată. Conducerea Întreprinderii 
poligrafice nr. 2 va trebui să ia 
măsuri urgente ca manualul să a- 
jungă cît mai repede la elevi.

Un alt caz de neglijență se în
tâlnește în elaborarea manualului 
de muzică pentru 
După ce autorii i 
cu multă întîrziere 
scrisele, manualul 
sfîrșif, la 
lor. Aici, însă, din 
proaste organizări, referatul com
pozitorului Diamandi Gheciu, care 
consideră lucrarea ca fiind va
loroasă, așteaptă de aproape 
două luni să fie semnat și ștam
pilat ca apoi manualul să poată 
fi predat la tipografie.

...Apropierea deschiderii anului 
școlar impune grăbirea ritmului 
de elaborare a manualelor șco
lare. Trebuie luate toate măsurile 
necesare pentru ca manualele șco
lare prevăzute să apară pînă la 
data de 15 septembrie, să fie 
puse cît mai repede la dispoziția 
sJevilțjț,

I clasa a X-a. 
au predat — 

— menu- 
a ajuns în 

Uniunea compozifori- 
cauza unei

nele respective. Si cluburile, 
ca și taberele, au organizai 
vizite, întîlniri, învățarea de 
cintece și dansuri, jocuri spor
tive, excursii și drumeții.

Excursiile și drumețiile au 
luat o mai mare amploare 
față de anii trecuți în raionul 
nostru. Peste 1.500 de pionieri 
și elevi au participat la cele 
43 de excursii organizate în 
raion, în regiune și în țară. 
Elevii de la Școala pedagogică 
din Cîmpulung, de la Școala 
medie „Dinicu Golescu“, de la 
școlile de 8 ani din Vulturești 
și Valea Mare, de exemplu, au 
vizitat Muzeul de Istorie a 
Partidului din București, Mu
zeul Doftana, Palatul Pionie
rilor, Grădina botanică și alte 
obiective importante pe care 
nu le vor uita niciodată. Ea 
drumeții și vizite a participat 
marea majoritate a pionierilor 
și elevilor din raion.

In raionul nostru au funcțio
nat de asemenea, 2 puncte tu
ristice : la Cîmpulung și la 
Rucăr. Punctele turistice a- 
veau harta raionului cu cele 
mai importante obiective care 
se pot vizita. Membrii coman
damentului de serviciu la 
punctele turistice s-au ocupat 
în permanență de cazarea și 
îndrumarea turiștilor veniți 
din alte raioane sau regiuni și 
de fixarea itinerariilor pentru 
cei din raionul nostru.

Experiența căpătată în vara 
aceasta ne va ajuta să orga
nizăm și mai bine vacanțele 
următoare.

Acum vacanța e pe sfîrșite, 
iar pionierii, școlarii și elevii 
din raionul nostru sînt gata să 
înceapă peste cîteva zile noul 
an școlar cu forțe sporite la 
învățătură, cu noi cunoștințe 
acumulate în timpul vacanței, 
mai sănătoși, mai odihniți.

ION MANOLE 
secretar al Comitetului raional 

U.T-M. Muscel

Activitate culturală
în vacantă

Elevii aflați în vacanță în 
comuna Oprișor, raionul 
Vînju Mare, regiunea 

Oltenia, desfășoară o frumoa
să activitate culturală. For
mațiile artistice compuse din 
elevi au prezentat pînă acum 
11 spectacole din care 8 pe 
cîmp și la ariile de treierat și 
3 pe scena căminului cultural. 

Colectiviștii au avut multe 
cuvinte de laudă pentru inter- 
preții piesei de teatru „întâm
plarea de la târg“ de Lucia 
Demetrius, ca și pentru pro
gramele de brigadă intitulate 
„Mîndră-i colectiva noastră“ 
și „Pentru 5 000 kg porumb 
boabe la hectar“.

EMIL SANDU

In tabără la Timișul de Sus.
FotoAGERPRES



Potrivit
și dorinței tinerilor

cele ce

n vederea deschi
derii noului an 
ie învățămînt po- 

politic U.T.M., în 
.atreaga țară s-au 
făcut și se fac 
pregătirile nece

sare. în șirul acestor pregătiri 
locuri importante ocupă re
crutarea cursanților și pregă
tirea propagandiștilor. în mul
te organizații U.T.M. aceste 
acțiuni sînt încheiate, în alte
le sînt încă în curs de desfă
șurare. Vom arăta în 
urmează cum s-a 
făcut recrutarea 
cursanților în raionul 
Aiud din regiunea 
Cluj.

Din cei aproxima
tiv 8.000 de tineri — 
din care 6 800 ute- 
miști — cît a apreciat 
raionul U.T.M. că pot 
fi încadrați în cercurile de 
învățămînt politic U.T.M., au 
fost înscriși pînă în prezent 
peste 5.000. Avînd în vedere 
că recrutarea se află în plină 
desfășurare sarcina propusă 
va putea fi realizată.

Cum s-au făcut pînă în pre
zent înscrierile ? Ele s-au fă
cut de către membrii comite
telor și birourilor U.T.M. aju
tați- de propagandiști. Și-au 
dat din plin concursul și ins
tructorii raionali U.T.M.

în munca de recrutare a 
cursanților s-a căutat și s-a 
reușit să se elimine proce
deele birocratice, formalismul. 
Dintre tinerii înscriși cu care 
am stat de vorbă, majoritatea 
erau bine informați asupra 
conținutului activității cercu
rilor din care vor face parte.

Și aceasta am constatat-o 
chiar și la cei care nu mai 
frecventaseră pînă acum în- 
vățămîntul politic.

Pe de altă parte, înșiși ti
nerii viitori cursanți, ajută 
organizațiile U.T.M. să poată 
aprecia just ce fel de cercuri 
politice se pot crea în fiecare 
organizație de bază. Așa, de 
pildă, s-au petrecut lucrurile 
la Uioara de Sus, Cicău, la 
S.M.T. Aiud, la G.A.C. Asinip 
și în alte părți. La Cicău și

-----0----- -------

AMFITEATRELE 
SATULUI

(Urmare din pag. I)
tor In satul lui, Tîrșolț ; Mihai 
Olos — student la arte plastice și 
poet.

Am dormit, astă primăvară, prin 
martie, în aceeași cameră cu doi 
ingineri tineri, brunefi, de staiură 
sportivă. Veneau amîndoi din Cluj, 
unul de la Institutul agronomic, 
iar altul de la un institut de cer
cetări. In fața noilor sarcini ale 
agriculturii socialistă, părăsiseră 
cariera didactică pentru a se de
dica luptei pentru consolidarea 
gospodăriilor colective.

După cîteva luni, în iulie, l-am 
revăzut pe unul dintre ei, pe 
Gheorghe Rîpeanu, fostul asistent, 
întrun uriaș lan de floarea-soa- 
relui, pe terenurile colectiviștilor 
din Boineșfi.

— Cum vă simțiți în „amfitea
trul" acesta galben-auriu, tova
rășe asistent ?

Din răspunsul fostului asistent a- 
vea să plece și titlul articolului 
de față. Imi răspunse :

— Trebuie să remarc faptul că 
am „studen)i“ buni... Dacă meta
fora se referă la palăștile de floa- 
rea-soarelui, vedeți și dv. că am 
perfectă dreptate. Au crescut de 
parcă le-ași fi spus eu cum să 
crească, Mi-au citit gîndul, m-au 
ascultat... Dacă ar fi să lărgim con
ținutul figurii de stil și să ne re
ferim la țăranii colectiviști, la gos
podarii din Boineșfi, apoi și des
pre ei am multe vorbe de laudă. 
Credeam, la început, că nu mă 
vor înțelege, că le va fi greu să 
se deprindă cu agrotehnica. N-a 
fost așa, și mă bucur că n-a fost 
așa. Pămînful lor e pămînt bun, 
numai că are aciditate cam mare, 
iar pe coaste îl spală șuvoaiele. 
Cît îi privește pe ei, zeci de ge
nerații au tot luptat să îmbuneze 
lutul. Acum, că lucrează pe supra
fețe mari, nu mai satisfac meto
dele rudimentare —■ aici am vă
zut eu tîlcul atenției pe care o 
acordă sfaturilor mele...

Trăind în mijlocul prefacerilor 
ce se petrec în Oaș, tinerii inte
lectuali sînt ei înșiși auditori ai 
prelegerilor pe care viața le ține 
în fața lor cu generozitate. Cu
vintele doctorului Arpad llieș, din 
cea mai singuratică așezare a Oa
șului, pierdută înfr-o vale din Că- 
mirzana, explică și nuanțează în
vățămintele pe care tinerii intelec
tuali le trag din întâmplările pe 
care le trăiesc sau le întîlnesc în 
viața de fiecare zi.

Intre asemenea oameni simți 
un imbold lăuntric către străduința 
unei activități de calitate. Și cu 
toate că nu mă învață medicină, 
oamenii satului mă învață dra
gostea nețărmurită pentru mese
ria mea, o dragoste, care, o spun 
cu toată modestia, se răslrînge în 
procentul tot mai scăzut ai mor
talității, mai ales al mortalității in
fantile. Fără pasiune nu încape 
muncă, iar a lucra pe tărîm medi
cal în Oaș — unde lipsa asisten
ței medicale și bolile sociale erau 
proverbiale altădată — presupune 
romantism. Odinioară, cel mai a- 
propiat medic era la Negrești, la 
peste 20 kilometri. Acum au un 
medic, mă au pe mine, chiar în 
mijlocul lor.

Cei cîțiva intelectuali tineri ai 
Oașului de care mi-am amintit în 
rlndurile de față, reprezintă nu 
destine individuale, împliniri izo
late, ci tipuri reprezentative pen
tru mare parte din colegii lor. 
Purtînd spre oameni și spre copiii 
lor cuceririle culturii, ale agricul
turii sau medicinii, punînd aceste 
cuceriri în slujba dezvoltării sa
telor unde lucrează, ei sînt în 
aceeași măsură elevi sîrguincioși, 
prezenți, în „amfiteatrele“ vieții, 
învățînd cu însuflețire, neîntrerupt 
ei înșiși.

Uioara de Sus au funcționat 
anul trecut cercuri de studie
re a Statutului U.T.M. Comi
tetul raional a indicat ca 
în anul acesta să se organi
zeze aceeași formă de învăță- 
mînt. Tinerii au avut însă 
altă propunere.

— De ce tot Statut ? — au 
întrebat ei. Să înființăm 
cercuri numai de dragul lor, 
așa, ca să fie? Noi vrem să 
învățăm ceva nou. Statutul 
l-am studiat o dată. De ce să 
nu organizăm un alt cerc ?

în legătură cu munca de înscriere 
a tinerilor în cercurile 

de învățămînt politic U. T. M< 
în raionul Aiud

S-a hotărît înființarea unor 
cercuri „Șă. ne cunoaștem 
patria hoastră socialistă.'1, co
mitetul raional U.T.M. dîn- 
du-și seama că tinerii aveau 
dreptate.

La S.M.T- Aiud și la gos
podăria agricolă colectivă A- 
sinip nu se. luase nici o mă
sură pentru organizarea în- 
vățămîntului politic U.T.M. 
deoarece raionul era de pă
rere că nu există un număr 
suficient de tineri.

— Nu sînt tineri ? Dar noi 
. ce cusur avem ? — au în
trebat băieții și . fetele de la 
S.M.T. Aiud și de la G.A.C. 
Asinip. Poate că nu sîntem 
așa mulți ca . în alte părți, 
dar atît cît e neyoie ca să 
facem cîte un cerc, cu sigu
ranță că sîntem. Unii dintre 
noi se pregătesc să devină 
utemiști, alții sînt de curînd 
înscriși în U.T.M, și de aceea 
am dori să studiem Statutul. 
Și din nou, .comitetul raional 

. a găsit îndreptățită cererea 
tinerilor si găsindu-se. propa
gandiști ‘corespunzători în or
ganizațiile respective s-au în
ființat cercuri de studiere a 
Statutului U.T.M. Noi cercuri 
care vor studia Statutul U.T.M. 
s-au înființat, de asemenea, la 
Rîmeț, Ciugudu de Jos, G.A.S. 
Ocna Mureș, G.A.S. Aiud, 
G.A.C. Mirăslău și în alte 
locuri.

Propagandiștii au avut un 
rol însemnat în lămurirea ti
nerilor. De pildă, la „Soda“ 
din Ocpa Mureș, propagan
diștii și-au început activitatea 
cu mult înainte de deschi
derea cercurilor. Același lucru 
am constatat și în alte între
prinderi din localitate — la 
Salină și la întreprinderea de 
cultură și fermentare a tutu
nului — unde au fost înfiin
țate cercuri politice „Să ne

G.A.C. „9 Mai“ din comuna Sprîncenafa, raionul Drăgănești-Olf, regiunea Argeș, a cultivat anul acesta 
cu orez o suprafață de 50 hectare. Irr fotografie : brigadierii Vasile Brinzoi, Florea Vasile și Constan

tin Vălceleanu, controiînd stadiul de dezvoltare a culturilor de orez.
Foto: AGERPRES

■
 înd și-a Intitulat ast
fel povestirea, Mau
passant urmărea să 
descopere în biogra
fia zbuciumată a e- 
roinei principale 
drama unei existen

te nefericit' irosite în mijlocul 
aristocrației în tîrzie descompu
nere la sfirșitul veacului trecut. 
Adresele sale critice erau mul
tiple. Scriitorul realist francez în
treprindea un vast studiu social 
și moral. Cu o mare luciditate el 
își analiza eroina, Jeanne de Per- 
thuis, o fată plină de aspirații no
bile la începutul vieții, treptat în- 
frintă, dezgustată de mediul viciat 
în care trăiește. Mai Cinstită, mai 
sensibilă decît cei din jur, ea 
dovedește pe lingă frumoase însu
șiri individuale și limitele clasei din 
care face parte. Lipsită de voință, 
de energie, de dragoste față de 
muncă, incapabilă să se ridice 
deasupra nenorocirilor proprii, tâ
năra marchiză își va rata viata sa 
și pe aceea a copilului său, pe 
care-l crește în răsfăț și trîndăvie. 
Micul Lamare nu va face decît să 
repete traiul deslrînat al tatălui 
său. Această dezamăgire o va a- 
runca pe Jeanne în brațele disperă
rii. Ca pentru a restabili un fel de 

echilibru moral firesc, care să dea 
o perspectivă fonică sumbrei sale 

cunoaștem patria noastră so
cialistă“. Tinerele muncitoare 
Laura Ineț, Viorica Pocuța și 
altele cu care am discutat la 
întreprinderea de fermentare 
a tutunului ne-au informat 
despre activitatea desfășurată 
de propagandiști în acțiunea 
de recrutare a cursanților. Ei 
nu au așteptat să li se dea în 
primire cercul politic gata fă
cut. Participînd direct la re
crutarea și înscrierea cursan
ților, ei au avut posibilitatea 
să cunoască de la început ni- 

velul de pregătire al 
fiecărui tînăr, să-l 
îndrume pentru a se 
înscrie în cercul po
litic corespunzător 
nivelului pregătirii 
sale.

Semnalînd lucru
rile bune constatate 
în raionul Aiud cu

privire la munca de recrutare 
a cursanților, nu putem să nu 
observăm și situații care lasă 
de. .dorit. Arătam la început 
că 'în afară de tinerii care 
vor urma învățămîntul politic 
de partid, circa 8.000 pot fi 
cuprinși în învățămîntul poli
tic UT.M. și că dintre aceștia 
aproape 3 000 n-au fost încă 
înscriși. De ce n-au fost? 
Pentru; că nu peste tot a exi
stat aceeași preocupare pen
tru lămurirea conținutului și 
scopului învățămîntului poli
tic U.T.M. în unele locuri, sta
diul înscrierilor e mult în
târziat! Astfel, la organizația 
de bază U.T.M. de la G.A.C. 
„Unirea“, cu. toate ostenelile 
depuse, n-am izbutit să. aflăm 
nimic precis ; nici, cîte cercuri 
vor funcționa, nici cine va 
face parte din ele. Cei mai 
mulți erau de părere că nu 
s-a făcut încă nici o înscriere. 
Lucrul acesta se petrece chiar 
într-o organizație de bază 
U.T.M. care a obținut în anii 
trecuți rezultate frumoase.

Dacă peste tot.s-ar.fi mun
cit cu tragere de inimă, poate 
nu am fi întâlnit asemenea si
tuații. Realitatea este însă că 
cu toate succesele obținute, 
în raionul Aiud, înscrierea ti
nerilor la învățămîntul politic 
U.T.M. este mult întârziată. 
Este de datoria comitetului 
raional U.T.M. de a lua fără 
întârziere măsuri de natură 
să asigure peste tot, și mai 
ales în gospodăriile colec
tive unde se constată o mai 
mare rămînere în urmă, în
scrierea tinerilor la o formă 
de învățămînt politic potrivit 
dorinței și pregătirii lor.

ION D. GOIA

O VIATA
povestiri, scriitorul introducea 
însă un personaj — replică a dra. 
mei în care se complace tânăra 
nobilă. E vorba de Rosalie, fată 
simplă, capabilă să găsească for
ța de a se reface în urma expe
rienței triste prin care trece (e 
sedusă de același bărbat care i-ă 
adus nenorocirea Jeannei). Ea își 
crește copilul în spirit sănătos, de 
aceea din acest Lamare nelegitim 
iese un om ade
vărat, dintr-o bu
cată.

Recenta ecrani
zare a cărții, da
torată regizorului 
Al. Astruc, nu 
păstrează aproape 
nimic — decît fa
bulația exterioară, 
și aceea modificată în funcție de 
necesități comerciale — din ceea 
ce intenționează să demonstreze 
Maupăssant. Cineaștii refac struc
tural nu numai caracterele și îm
prejurările biografiei lor (Jeanne 
nu mai e tânără încrezătoare a- 
trasă de sensibilitatea și dis
tincția prefăcută a tânărului 
nobil, ci doar fetișcana se
dusă de virilitatea unui bărbat 
grosolan), cît mai ales sensul în
tâmplărilor prin care frece eroina. 
Descriindu-i necazurile, scriitorul 
nu voia s-o compătimească, în-

ERAȘOV : întinerește necontenit și bă-trînul oraș de la poalele Timpei.
Foto : prof. V. ORZA

EVA BALLAY- Cluj, IAN- 
CU TĂNĂSESCU-București, 
MARIA OLARU-Bacău.

In regiunea Bacău funcțio
nează următoarele școli teh
nice aparținînd Ministerului 
Industriei Petrolului și Chi
miei :

BACĂU (Grupul școlar, str. 
Mărășești . nr. 250 telefon 
1 100/70). Aici funcționează o 
școală tehnică (pentru mun
citori calificați) care pregă
tește operatori chimiști ia fa
bricarea celulozei, hîrtiei, car
tonului. De asemenea, mai pre
gătește personal tehnic (tehni
cieni chimiști pentru fabrica
rea Celulozei,' hîrtiei și a fibre
lor sintetice). . . . -

ONEȘTI (raionul Tg. Ocna — 
Grupul școlar — telefon 210) 
Aici funcționează o școală teh
nică de muncitori calificați:1 
operatori chimiști la prelucra
rea cauciucului și a maselor 
plastice, mecanici pentru apa
rate de măsură și automati
zare, operatori chimiști la fa
bricarea maselor plastice, cau
ciucului și a fibrelor sintetice. 
Școală tehnică de muncitori 
calificați (mecanici pentru a- 
parate de măsurare și auto
matizare) mai funcționează și 
în orașul Piatra Neamț.

Școli tehnice aparținînd Mi
nisterului Industriei Petrolului 
și Chimiei funcționează în lo
calitățile Timișoara, Copșa 
Mică, Făgăraș, Orașul Victoria, 
București, Ocna Mureșului 
Năvodari, Brăila, Iași, Craiova, 
Bușteni, Cîmpina, Ploiești, Tîr- 
goviște și Suceava.

Primirea în școlile tehnice 
pentru muncitori calificați se

duioșat, ca pe o „Pamelă“ nefe
ricită (eroina. unui naiv roman 
sentimental englez) așa cum fac 
realizatorii acestui, film, căutând să 
deslușească un soi de „fatalitate 
tragică" ce-i maschează destinul. 
Scriitorul realist a căutat să extra
gă înțelesul acestei vieți distruse 
atît din vina societății în care 
pier, înăbușite, distinse calități 
umane, dar și din cauza concep

ției eronate în care rămîne prizo
nier, exponentul pasiv al unei 
clase.

O inteligentă condiționare so
cială a dramei individuale conferă 
valoarea majoră a povestirii sen
timentale. Decupînd-o tendențios 
de pe fondul său social, cineaștii 
au sărăcit însăși particularitatea, 
Înțelesurile acestei opere de artă. 
Dacă fata marchizului de Perthuis 
nu e decît tânăra părăsită ori so
ția . laș resemnată cu adulterele 
fățișe ale bărbatului ei, . așa cum 
apare ea pe ecran, și nu ființa 

face fără examen de admitere, 
în limita locurilor planificate, 
în ordinea mediilor obținute 
îh ultima clasă a școlii medii 
de cultură generală sau la 
examenul de maturitate și în 
baza Vizitei medicale. In cazul 
că numărul candidaților de
pășește numărul locurilor pla
nificate, conducerea școlii 
poate organiza o examinare

orală de selecționare la 1-2 
obiecte principale, legate de 
specificul meseriei școlarizate, 
înscrierile se fac pînă în pre
ziua examenului la sediul fie
cărei școli sau la centrul de 
înscriere, în baza unei cereri 
însoțită de următoarele acte :

— certificatul de naștere 
(copie legalizată de școala la 
care se înscrie) ;

— Diploma de maturitate 
sau certificatul de absolvire a 
școlii medii de cultură gene
rală (în original) ;

— certificatul de sănătate 
cu rezultatul analizei sîngelui 
și a radioscopiei pulmonare ;

— declarația tip din care să 
rezulte starea materială a 
candidatului (a părinților sau 
a susținătorilor legali).

Examenul de admitere în 
școlile tehnice pentru personal 
tehnic se ține între 25-30 sep
tembrie din materia cuprinsă

• Peste 30 000 de spectatori au 
urmărit aseară, Ia Viena, Intilni- 
rea internațională de iotbal dintre 
echipele F. C. Admira și Rapid 
București. Fotbaliștii romini au 
practicat un joc de bună calitate, 
ob/inlnd victoria cu scorul de 
4—3 (3—1). După cum transmite 
corespondentul agenției UPI, echi
pa romînă a iost deseori aplaudată 
pentru jocul său spectaculos.

400 de vislași, reprezentând 25 de 
țări. Eliminatoriile celor 7 probe 
înscrise în program se desfășoară 
începînd de astăzi dimineață pe 
lacul „Rothsee".

R. P. Romînă este angajată cu 
echipajele de 4 plus 1, 4 fără cir- 
maci, 2 plus 1 și 8 plus 1.

(Agerpres)

• în cuplajul itemațional da 
fotbal desfășurat aseară pe sta
dionul Republicii din Capitală, Di
namo București a învins cu 11—1 
(4—0) echipa Omonia Nicosia 
(Cipru), prin punctele realizate de 
Frațilă (4),. Anghel (2), Eftimie (2), 
Ștefan, Pîrcălab și Takis (autogol).

în cel de-al doilea meci, F.C. 
Novisad (Iugoslavia) a dispus cu 
2—0 (1—0) de Petrolul Ploiești.

• A sosit In Capitală echipa tur
că de iotbal Galatasaray Istanbul 
care va intilni duminică pe Dina- 
mo București în primul tur al „Cu
pei campionilor europeni". Lotul 
echipei turce cuprinde pe cunoscu- 
jii internaționali Turgay, Ergun, 
Ahmet. Metin șl alții. Fotbaliștii 
turci au făcut miercuri un ușor 
antrenament pe stadionul Dinamo.

Inteligentă, superioară mediului, 
care înregistrează decepții ome
nești . pe toate planurile (priete
nie, stimă față de părinți, încre
dere în copil etc.j, atunci mesa
jul personajului e alterat, inten
țiile scriitorului sînt răstălmăcite. 
Cu o rară sensibilitate actoriceas
că, interpreta principală, Maria 
Shell, atinge pe ecran momente 
de mare intensitate patetică, ce 

ne-o amintesc pe 
deținătoarea pre
miului Oșcar în ro
lul de măre succes, 
Gervaise. Spre de
osebire de ecrani
zarea după Zola, 
însă, la filmul lui 
Astruc explicația 
personajului nu mai 

e una socială, ci una tem- 
peramental-fizică. De aceea ex
celenta interpretă e handica
pată de schema rigidă în care 
au obligat-o adaptatorii să se 
miște. Filmul susține în mod gre
șit că principala cauză a neferici
rii Jeannei ar fi caracterul său în
chis, nesociabil, lipsit de apetență 
față de viață. Intr-o scenă impro
vizată de cineaști (inexistentă în 
carte) — petrecerea cîmpenească, 
Julien îi reproșează tinerei sale 
sofii că nu e mai spontană, mai 
capabilă să se bucure de viață.

în programele școlare ale cla
selor VIII-XI din școlile medii 
de cultură generală. Obiectele 
la care se dă examen sînt: 
chimie (scris și oral), mate
matică (oral) fizică (oral).

GEORGE STĂNCULESCU- 
București

Școala tehnică de maiștri a- 
gricoli din cadrul centrului 

școlar agricol Călărași nu mai 
primește elevi în anul I, fiind 
în lichidare. Adresați-vă șco
lii cu cererea de a vă înapoia 
actele pe care i le-ați expe
diat.

VASILE ONESCU-Craiova
In București funcționează o 

singură școală care aparține 
Direcției T.A.R.O.M. din ca
drul Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor și 
anume o școală de calificare 
pentru electricieni aparatură 
aviație cu durata de 3 ani la 
care sînt primiți numai can
didați din orașul și regiunea 
București (pînă la 20 km de 
oraș).

O altă școală care aparține 
acestei instituții din cadrul 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor va func
ționa la Timișoara. Această,

• In orașul Lodz s-a desfășurat 
prima reuniune din cadrul celei 
de a treia ediții a „Dinamoviadei" 
de box la care participă pugiliștii 
cluburilor Dozsa Budapesta, Spar- 
tak Sofia, Ruda Hvezda Praga, Di
namo București, Dynamo Berlin și 
Gwardia Varșovia. Dintre cei 3 
boxeri romini care au evoluat în 
această reuniune C. Gheorghiu 
(pană) a obținui o netă victorie 
la puncte în iafa cehoslovacului 
Kokola.

• în incinta velodromului Di
namo din Capitală va avea loc 
sîmbătă de la ora 19 intîlnirea in
ternațională de lupte clasice dintre 
echipele selecționate ale R. P. Ro- 
mîne și Japoniei. Amatorii de sport 
din Capitală așteaptă cu viu in
teres evoluția luptătorilor japonezi 
care au dominat competiția din 
cadrul Jocurilor asiatice de la 
Djakarta.

în continuarea turneului luptă
torii japonezi vor mai susține 
meciuri la Brașov, Baia Mare, Ti
mișoara, Reșița și Lugoj.

• Astăzi încep la Lucerna cam-: 
pionatele mondiale masculine de 
canotaj academic. Participă 104 
echipaje cu un efectiv de peste

oa toți oamenii simpli din jurul ei. 
In această postură (întrucît reali
zatorii filmului au omis să ne 
descrie exuberanța eroinei lui 
Maupassant, marea ei dragoste 
pentru natură, sensibilitatea sa 
poetică) înclini să-i dai dreptate 
vicontelui. El își caută în afară sa
tisfacțiile numai pentru că nu le 
poate găsi alături de această 
ființă uscată, cerebrală, par a-l 
justifica cineaștii. Or, Maupassant 
făcea prin acest personaj unul din 
cele mai aspre rechizitorii ale 
nobilimii viciate.

Insistând doar pe senzualismul, 
atât de la modă azi în arta occi
dentală, regizorul coboară calita
tea lucrării literare la o banală 
povestire erotică abundînd în 
scene naturaliste (întâlnirile amo. 
roase ale vicontelui, moartea celor 
doi amanfi îmbrățișați, pe care se 
insistă penibil etc.j. Un remarca
bil poet a| imaginii, operatorul 
Claude Renoir n-a reușit (prin 
talentul cu care a filmat natura 
normandă) decît să ne adîncească 
regretul că o asemenea operă li
terară, care oferea reale posibi
lități cinematografice, a fost atît 
de tendențios simplificată și răstăl
măcită pe ecran.

ALICE MANOIU 

școală va califica mecanici 
radiotehnie și radiocomunica- 
ții și primește candidați din 
toată țara.

Informații suplimentare'pot 
fi luate de la toate aeroportu
rile și de la radiofarurile 
T.A.R.O.M.

MARIA VEHELEANU-Ba- 
nat

Direcțiunea întreprinderii 
textile Galați a găsit justă se
sizarea dumneavoastră. Ne-a 
comunicat că v-a fost expe
diat metrajul respectiv din a- 
celași material și desen, cu a- 
vizul de expediere Nr. 2852 
din 16. VIII 1962.

Totodată, în sectorul de fa
bricație s-a ținut o consfătu
ire cu muncitorii în care s-au 
stabilit măsuri ca astfel de ca
zuri să nu se mai repete iar 
produsele ce sînt livrate co
merțului să fie numai de ca
litate superioară.

TOTH EMERICK-Oradea
In Editura tehnică a apărut 

lucrarea „îndrumător pen
tru îmbunătățirea calității în
călțămintei". Ea cuprinde des
crierea celor mai noi și mo
derne metode de proiectare și 
confecționare a încălțămintei, 
analiza factorilor care deter
mină apariția defectelor în 
procesul tehnologic, metode 
practice de preîntîmpinare și 
remediere a acestora în scopul 
obținerii unor produse de ca
litate.

Se tratează în capitole se
parate : croirea pieselor (fețe, 
căptușeli, talpă) ; pregătirea și 
coaserea fețelor ; prelucrarea 
tălpii, branțurilor, bombeuri- 
lor și a tocurilor, tragerea pe 
calapod, tălpuirea, finisarea 

..îppnlțgrțnpipi.

Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini, Grupul școlar metalurgic UNIREA

București, str. Sborului 7, telefon 22.04.00
Primește în anul școlar 1962/1963 înscrieri pentru școala 

tehnică de muncitori calificați și tehnicieni în următoarele 
specialități:

— electricieni aparate telecomunicații
— electricieni instrumente electrice de măsură
— electricieni mașini electrice
— strungari metale
— mecanici de precizie
— electricieni aparate radio și televiziune
— electricieni instalații lumină și forță
— electricieni aparate electrice
— tehnicieni proiectanți pentru industrie
— desenatori tehnici
— tehnicieni electromecanici pentru mașini și utilaje
— tehnicieni construcții de mașini
— tehnicieni tehnologi sudori
— tehnicieni laboranți mecano-metalurgici
— tehnicieni constructori lucrări telecomunicații

Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cultură gene
rală, cu sau fără examen de maturitate, în vîrstă de 17—25 
ani.

Pentru secțiile de muncitori calificați primirea în școală 
se face fără examen de admitere, în limita locurilor plani
ficate.

Pentru secțiile de tehnicieni se va susține un examen de 
admitere în perioada 25—30 septembrie 1962.

înscrierile se fac la sediul școlii pînă la data de 25 sep
tembrie a.c.

Informații suplimentare se pot obține la sediul școlii.
Candidații din orașul București se pot înscrie direct, pen

tru provincie înscrierile făcîndu-se prin întreprinderile din 
localitatea respectivă în limita locurilor planificate.

Școala tehnică de metrologie
Aduce la cunoștință celor interesați că au început înscrie

rile pentru concursul de admitere în anul L
înscrierile se fac zilnic între orele 8—14 pînă la data de 

25 septembrie a.c.
Examenul de admitere are loc între 25 sept, și 1 octom

brie și constă din următoarele probe:
— Matematici, scris și oral
— Fizică, oral
La înscriere se primesc absolvenți ai școlilor medii, cu 

diplomă de maturitate, avînd vîrsta de 17—25 ani.
Pentru înscriere candidații vor prezenta următoarele acte:
1. Diplomă de maturitate (în original)
2. Certificat de naștere (copie legalizată)
3. Certificat de sănătate (cu analiza singelui și microra

diografie)
4. Declarație tip din care să rezulte starea materială a 

părinților sau susținătorilor legali.
Elevii din provincie primesc locuință în cămin și cantină 

contra cost.

Cu prilejul 
sărbătorii naționale 
a poporului bulgar

Cu prilejul zilei de 9 septem
brie — sărbătoarea națională a 
poporului bulgar — posturile noa
stre de radio organizează între 
7 și 13 septembrie 6 „Saptămînă 
a muzicii bulgare“. Vor fi trans
mise noi înregistrări primite din 
partea Radioteleviziunii bulgare, 
cuprinzînd arii din opere, muzică 
populară și ușoară, precum și 
emisiuni de cîntece, lucrări sim
fonice și de cameră, selecjiuni 
din operetele compozitorilor, 
bulgari.

De asemenea, posturile noastre 
de radio vor transmite o emisiune 
literară intitulată „Pagini din li
teratura contemporană bulgară“, 
iar în cadrul emisiunii „Teatru la 
microfon“, piesa In premieră 
„Jurnal de aprilie" de Veselin 
Hancev. Studioul de televiziune 
București va prezenta un program 
de dansuri bulgare înregistrat pe 
peliculă.

Sosirea unei delegații 
economice daneze

Miercuri seara a sosit în 
Capitală o delegație economi
că daneză condusă de Hilmar 
T, I. ■ Baunsgaard, ministrul 
comerțului al Danemarcei. Din 
delegație fac parte funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul 
Comerțului, ai Uniunii indu
striașilor danezi și Camerei doj 
Comerț din Copenhaga. Dele
gația este însoțită de un grup 
de reprezentanți ai unor fir
me industriale și comerciale 
daneze.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întâm
pinați de Mihail Petri, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțu
lui Exterior, directori ai unor 
întreprinderi de stat pentru 
comerț exterior.

Au fost de față ministrul 
Danemarcei în R. P. Romînă, 
Ioachim Henrik-Georg, baron 
de Zytphen-Adeler și W. Wint- 
her Schmidt, prim-secretar al 
legației.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Miercuri au părăsit Caipita- 

la, inapoindu-se în patrie, ci
neaștii sovietici Mihail Romm, 
regizor, artist al poporului din 
UiR.S.S., Liativ Șafărov, regi
zor, artist emerit al R.S.S. A- 
zerbaidjană și Stanislav Ros- 
toțki, regizor, care ne-au vizi
tat țara la invitația Studioului 
cinematografic „București“.

In întâlnirile cu cineaștii 
romini, oaspeții s-au interesat 
de realizările cinematografiei 
noastre și au împărtășit din 
experiența cinematografiei so
vietice.

★
Miercuri a plecat din Capi

tală o formație de cîntece și 
dansuri populare a Casei de 
cultivă a studenților din Bucu
rești, ..pentru a participa la 
Festivalul Cultural Internațio
nal Studențesc organizat de 
Uniunea Națională a Studenți
lor din Franța, în orașul Lille, 
între 7—27 septembrie a.c.

★
Miercuri dimineața, Ansam

blul circului din Guandun 
(R. P. Chineză) a părăsit Ca
pitala.

Timp de trei săptămîni, cît 
a durat turneul în țara noa
stră, artiștii de circ din R. P. 
Chineză au dat 19 reprezen
tanții la care au participat 
peste 65 000 de spectatori.

(Agerpres)



Poporul Cubei salută încheierea

acordului sovieto-cubau

celor 18 state pentru dezarmare

■

de re- 
spațiul

P. Romîne. V. V. 
șeful delegației 

făcut o declarație 
la discutarea pe

a spus

GENEVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ședința din 
5 septembrie a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, 
a fost prezidată de Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, șeful de
legației R. ~ 
Kuznețov,
U. R.S.S., a 
cu privire 
viitor a problemei încetării 
experiențelor nucleare.

Năzuind spre reglementarea 
cît mai urgentă a problemelor 
litigioase și spre pregătirea 

• unui acord cu privire la in
terzicerea tuturor experiențe
lor cu arma nucleară, a spus
V. V. Kuznețov, guvernul so
vietic este de acord ca subco
mitetul celor trei puteri pen
tru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară să nu-și înce
teze activitatea în timpul în
treruperii lucrărilor Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare.

Guvernul sovietic consideră 
că în prezent există toate po
sibilitățile pentru încheierea 
unui 
dacă

acord 
puterile

corespunzător, 
occidentale vor

aborda această problemă la 
fel de realist ca și Uniunea 
Sovietică. Guvernul sovietic 
consideră necesar să sublinie
ze necesitatea ca tratativele 
în cadrul subcomitetului să se 
ducă pe baza propunerii sovie
tice din 28 noiembrie 1961, 
sau pe baza propunerii celor 
opt țări neutre. Propunerile 
S.U.A. și Marii Britanii, expu
se în proiectele de tratat din 
27 august, nu pot constitui o 
bază pentru reglementarea 
problemelor litigioase.

Delegația ar dori, de aseme
nea, să sublinieze că „guver
nul sovietic, consimțind ca 
subcomitetul să nu-și întreru
pă lucrările, are totodată în 
vedere că continuarea activi
tății subcomitetului nu trebuie 
să împiedice nicidecum discu
tarea problemei încetării ex
periențelor cu arma nucleară 
la apropiata sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. Guver
nul sovietic va porni tocmai 
de la această premisă".

După declarația făcută în 
după-amiaza zilei de 5 septem
brie la ședința Comitetului 
celor 18, V. Kuznețov a dat

în legătură 

de

cu violarea frontierei de stat a U.R.S.S*

către un avion de spionaj american

Răspunsul guvernului S.U.A. la nota 
de protest a guvernului U.R.S.S.

WASHINGTON 5 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
4 septembrie, în cadrul unei 
conferințe de presă, J. Reap, 
reprezentantul Departamentu
lui de Stat pentru proble
mele presei, a dat citire răs
punsului guvernului american 
la nota de protest a guvernu
lui U.R.S.S. adresată guvernu
lui S.U.A. la 4 septembrie în 
legătură cu violarea grosolană 
de către un avion de spionaj 
american a frontierei de stat 
a Uniunii Sovietice. Guvernul 
S.U.A. este nevoit, deși cu re
zerve. să recunoască că la 30 
august un avion de „patrula
re“, aparținînd forțelor aerie
ne militare ale S.U.A., a vio
lat spațiul aerian al Uniunii 
Sovietice în regiunea Insulei 
Sahalin.

Guvernul S.U.A. declară că 
politica sa „în privința zboru
rilor deasupra teritoriului so-

vietic nu s-a modificat cu ni
mic și rămîne aceeași cum a 
fost expusă de președinte la 
25 ianuarie 1961“, adică ră
mîne în vigoare ordinul dat 
de el de a nu se relua zboru
rile avioanelor „U-2“ și de a 
nu se comite violarea de către 
avioanele americane a frontie
relor sovietice. Guvernul 
S.U.A. declară, de asemenea, 
că reexaminează măsurile de 
precauțiune, menite „să pre- 
întîmpine asemenea inci
dente“.

Corespondenții au întrebat 
de ce în răspunsul american 
avionul infractor este denu
mit avion de „patrulare" 
nu se arată tipul acestui a- 
vion. Reprezentantul Departa
mentului de Stat a recunoscut 
că acesta era într-adevăr un 
avion „U-2", însă nu a răspuns 
la întrebarea ce i-a fost pusă.

Și

citire notei de protest a gu
vernului U.R.S.S. adresată gu
vernului S.U.A. împotriva in
cursiunilor avionului 
cunoaștere „U-2“ în 
aerian al U.R.S.S.

„Noi considerăm, 
V. Kuznețov, că incursiunea 
avionului american de recu
noaștere „U-2“ în spațiul ae
rian al U.R.S.S., este o de
monstrație grăitoare care aju
tă șă se înțeleagă scopurile 
pe care le urmăresc aici în 
Comitet declarațiile reprezen
tantului american despre pre
tinsele intenții pașnice ale 
S.U.A. și despre „inexistența“ 
oricăror planuri îndreptate 
împotriva statelor pașnice. A- 
ceasta demonstrează, de ase- 
nea, în mod elocvent în ce 
scopuri sînt create bazele mi
litare americane pe teritorii 
străine“.

în continuare, V. Kuznețov 
a arătat că programul sovietic 
de dezarmare nucleară a con
centrat atenția opiniei publice 
mondiale și a constituit obiec
tul discuțiilor în numeroase 
ședințe ale Adunării Generale 
a O.N.U., iar după aceea în 
Comitetul celor 18.

— Guvernul sovietic, a spus 
el, studiază ca întotdeauna, cu 
atenția cuvenită și fără vreun 
fel de idei preconcepute, toa
te observațiile și consideren
tele expuse în legătură cu pro
gramul nostru de lichidare a 
pericolului unui război nu
clear. Am acordat atenție fap
tului că atît aici în comitet, cît 
și în afara comitetului, se aud 
voci tot mai puternice în fa
voarea faptului ca, pe măsura 
posibilităților, să nu fie îm
părțite în două etape măsurile 
îndreptate spre rezolvarea a- 
cestei sarcini centrale a de
zarmării. Ținînd seama de 
aceasta și pornind de la nă
zuința neabătută de a înlătura 
cît mai rapid și mai sigur pe
ricolul unui război nuclear din 
viața societății omenești, gu
vernul sovietic declară că este 
gata ca, în cazul cînd și pu
terile occidentale 
acord cu aceasta, să mute din 
cea de-a doua etapă în prima 
întregul complex de măsuri în 
vederea lichidării armei nu
cleare, inclusiv distrugerea 
stocurilor de astfel de arme 
și încetarea producerii ei.

HAVANA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : Poporul din 
Cuba a salutat cu deosebită 
satisfacție comunicatul sovie- 
to-cuban cu privire la lărgirea 
ajutorului acordat Cubei de 
Uniunea Sovietică, care a fost 
semnat la Moscova.

în întreaga țară au avut loc 
adunări și mitinguri ai căror 
participanți și-au exprimat în 
unanimitate recunoștință po
porului sovietic pentru acest 
ajutor.

Acordul încheiat între Cuba 
și Uniunea Sovietică, scrie 
ziarul „Noticias de Hoy”, con-

tribuie la dezvoltarea și întă
rirea relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească între po
poarele sovietic și cuban în 
interesul realizării țelurilor 
comune : construirea unei so
cietăți echitabile și apărarea 
păcii în întreaga lume. Acest 
acord întărește încrederea fie
cărui cetățean al Cubei în in
vincibilitatea revoluției din 
Cuba, în triumful inevitabil 
al socialismului în Cuba, în 
lichidarea definitivă a exploa
tării omului de către om și 
în crearea unui belșug de bu
nuri materiale și spirituale 
pentru popor.

O declarație
9

a președintelui Kennedy

vor fi de

Noua clădire a Circului de sfai 
din Sofia,

La Tokio

Recepție în cinstea 
delegației economice 

guvernamentale romîne
TOKIO 5 (Agerpres). — La 

4 septembrie ministrul aface
rilor externe al Japoniei, M. 
Ohira, a oferit o recepție în 
cinstea delegației economice 
guvernamentale romîne con
dusă de tovarășul Al. Bîrlă. 
deanu, vicepreședintele Con
siliului de miniștri al R. P. 
Romîne, care 
Japonia.

face o vizită in

Ședința Consiliului de Miniștri
al guvernului laoțian

LUANG PRABANG 5 (Ager
pres). — în dimineața zilei de 
4 septembrie a avut loc la 
Luang Prabang prima ședință 
a Consiliului de Miniștri de 
după formarea guvernului 
provizoriu de uniune naționa
lă din Laos. Ședința a fost 
prezidată de regele Vathana.

în comunicatul dat publici
tății în aceeași zi, se arată că 
în cadrul ședinței s-a subli
niat progresul înregistrat de 
guvernul provizoriu de uniune 
națională în îndeplinirea a- 
cordurilor de la Geneva.

Ședința de consiliu, se arată 
în comunicat, a aprobat prin
cipiul statornicirii de relații 
diplomatice cu toate țările 
care doresc acest lucru în con
cordanță cu declarația de neu
tralitate a Laosului, semnată 
de către Conferința de la Ge
neva.

în după-amiaza zilei de 4 
septembrie, primul ministru, 
Suvanna 
miniștri, 
tiane.

Fumma, însoțit de 
s-a înapoiat la Vien-

Soluționarea crizei

WASHINGTON 5 (Ager
pres). — Miercuri a avut loc 
la Casa Albă o consfătuire a 
președintelui Kennedy cu li
derii democrați și republicani 
din Camera Reprezentanților 
și Senatul S.U.A.. la care au 
participat și secretarul de 
Stat, Dean Rusk, ministrul de 
război R. Mc. Namara și alți 
membri ai administrației 
S.U.A. După încheierea ace
stei consfătuiri a fost dată 
publicității o declarație a pre
ședintelui Kennedy, în care, 
referindu-se la măsurile de în
tărire a securității și de apă
rare a suveranității luate în 
ultima vreme de Cuba, pre
cum și la ajutorul sovietic a- 
cordat acestei țări, se recu
noaște că toate aceste măsuri 
nu au un caracter ofensiv, ci 
defensiv. în declarația preșe
dintelui Kennedy se spune, 
printre altele: „Nu există 
nici o dovadă că în Cuba s-ar 
afla forțe militare organizate 
din vreo țară a blocului so-

vietic, că ar exista baze mili
tare construite de Rusia, că 
s-ar fi încălcat tratatul din 
1934 cu privire la Guantana
mo, că ar exista rachete ofen
sive de tip „Pămînt-Pămînt“ 
sau vreun alt potențial ofensiv 
important în mîinile cubani- 
lor sau sub conducerea și în
drumarea Uniunii Sovietice“.

Dar, în declarația președin
telui se fac, de asemenea, o 
serie de afirmații lipsite de 
temei în legătură cu pretinse 
„intenții agresive“ pe care 
le-ar nutri guvernul Cubei.

Recentele provocări co
mise împotriva Cubei de pe 
teritoriul Statelor Unite de 
către emigranții reacționari 
cubani, îndemnurile directe la 
agresiune formulate de unii 
reprezentanți oficiali ameri
cani, printre care Smathers, 
Keating, Thurmond, Capehart 
și alții, arată limpede cine 
sînt cei care nutresc intenții 
agresive în emisfera occiden
tală.

(Agerpres).ALGER 5
TASS transmite : Situația po
litică din Alger s-ă schimbat 
brusc. La 4 septembrie după- 
amiază, din oraș au fost re
trase toate unitățile districte
lor militare 3 și 4. Pe neaștep
tate s-a anunțat că la Casbah 
se va ține o conferință de
presă a Biroului Politic al
Frontului de Eliberare Națio
nală. în prezența lui Ben Bel
la. membru al Biroului Politic 
și vicepreședinte al G.P.R.A., 
M. Khider, membru al Birou
lui Politic al F.L.N., a 
rat corespondenților de 
că „revoluția algeriană 
trecut printr-o criză 
terii“. Această criză, a 
el, este o consecință a 
care s-a produs acum trei luni 
la Tripoli (la sesiunea Consi-

decla- 
presă 

a mai 
a pu- 
arătat 
crizei

liului Național al revoluției al
geriene — n. cor.). La confe
rința de presă s-a arătat că 
imediat după alegeri Biroul 
Politic va transmite organului 

. nou ales toate funcțiile puterii 
de stat.

Khider a criticat poziția a- 
doptată de Ben KHedda, pre
ședintele G.P.R.A., în timpul 
recentei crize politice.

La 4 septembrie, în centrul 
orașului a avut loc un miting 
de masă, la care au participat 
Ben Bella și Bitat, membri ai 
Biroului Politic al F.L.N. Lu- 
înd cuvîntul la miting, Ben 
Bella a declarat că criza a 
luat sfîrșit. Noi am învins, a 
subliniat el. nu pentru că sol- 
dații districtului militar 4 au 
părăsit orașul, cî pentru că 
poporul și-a manifestat voin-

schimbare 
țară a 
o sur- 
au in- 
privire

ța. El a reafirmat că Biroul 
Politic al F.L.N. își reia acti
vitatea la Alger.

Deși succesul Biroului Poli
tic al F.L.N. nu stîrnea îndo
ieli, o asemenea
bruscă a situației din 
constituit pentru mulți 
priză. Miercuri, ziarele 
serat un comunicat cu 
la acordul încheiat între Bi
roul Politic al F.L.N. și coman
damentul districtului militar 
nr. 4, dar nu se precizează în 
ce constă esența acestui acord, 
în orice caz, în urma aplană
rii crizei, situația Biroului Po
litic al F.L.N'. a devenit mult 
mai trainică decît a fost în 
trecut.

Divergente între membrii 
Commonwealthului

LONDRA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: „S.U.A. re
cunosc că „U-2“ a zburat dea
supra Rusiei", constată ziarul 
„Daily Telegraph“. „Kennedy 
a recunoscut că zborul a avut 
loc“, scrie ziarul „Daily Mail“.

Știrea cu privire la noua 
acțiune provocatoare împotri
va Uniunii Sovietice a stîrnit 
îngrijorare legitimă în Anglia, 
deoarece 
dislocate 
glia, iar 
avertizat 
cele mai 
ale căror 
ritoriile pentru avioanele mili
tare americane.

LONDRA 5 (Agerpres). — 
în preajma deschiderii con
ferinței primilor miniștri ai 
țărilor Commonwealthului, 
primul ministru al Marii 
Britanii, Macmillan, a acordat 
un interviu B.B.C.-ului în 
care a subliniat că în momen
tul de față există serioase di
vergențe între membrii Com
monwealthului în legătură cu 
intențiile guvernului englez de 
a adera la Piața comună. 
Macmillan a recunoscut că 
politica Angliei de apropiere 
de „Piața comună“ a suscitat 
o „serioasă neliniște mai ales 
în ce privește problemele eco
nomice“ și consecințele politi
ce ce decurg din acestea.

Declarațiile primului mi
nistru britanic sînt de altfel 
confirmate de criticile formu
late la adresa politicii britani
ce d’e către unii primi mini
ștri ai Commonwealthului care 
au sosit la Londra în vederea 
participării la apropiata con
ferință a premierilor. Astfel

premierul neozelandez, Keith 
Holyoake, scrie coresponden
tul londonez ai agenției 
U.P.I., a declarat că el este 
„gata să lupte pentru intere
sele țării sale dacă Anglia va 
insista să intre în Piața co
mună“.

„Niciodată pînă în prezent 
în istoria țării noastre, a de
clarat primul ministru al Noii 
Zeelande, nu am fost puși în 
fața unei amenințări atît de 
serioase ca cea care se con
turează acum cînd Anglia in
tenționează să se alăture Pie
ței comune în condiții in care 
nu s-ar asigura interesele noa
stre vitale“.

Critici serioase la adresa 
Angliei a formulat la plecarea 
sa d'in Canberra și primul mi
nistru al Australiei, Menzies, 
care a menționat că „aderarea 
Angliei Ia Piața comună și 
în consecință reorientarea ei 
în comerțul exterior vor da o 
lovitură serioasă economiei 
Australiei".

PARIS 5 (Agerpres). — 
După cum relatează corespon
dentul din Alger al agenției 
A.F.P., la 5 septembrie a fost 
transmis prin radio ordinul 
lui Mohammed Khider, se
cretar general al Biroului Po
litic al Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria, cu pri
vire la încetarea operațiunilor 
militare din Algeria.

★ ★

re- 
fără

sînt uluitoare, 
bandelor (și

de corespondent 
oferit prilejul să 
Dar niciuna din 
n-a fost atît de 
scurta excursie

GHANA. — Grupuri de pionieri 
salută sosirea delegajilor la 
cenfa conferință „O lume 

bombe*.

avertizează din nou asupra ur
mărilor grave pentru țările ale 
căror guverne pun teritoriile lor 
la dispoziția avioanelor militare 
americane pentru pregătirea si 
înfăptuirea incursiunilor 
supra U.R.S.S.

avioanele „U-2" sînt 
pe bazele din An- 
guvernul sovietic a 
despre consecințele 
grave pentru țările 
guverne își oferă te-

PARIS 5 (Agerpres). — Re- 
lățind despre zborul unui avion 

teri- 
Union

american „U-2" deasupra 
toriului sovietic, agenția 
Française d’information subli
niază caracterul vădit provocator 
al noilor zboruri ale avioanelor 
americane de spionaj deasupra 
regiunilor de frontieră ale 
U.R.S.S. Agenția arată că în nota 
sa de protest guvernul sovietic

DELHI 5 (Agerpres). — Nota 
de protest a guvernului sovie
tic în legătură cu zborul pro
vocator al avionului american 
„U-2" deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice a stîrnit 
largi ecouri în capitala Indiei. 
Ziarele „Times of India“, „In
dian Express“, „Hindustan Ti
mes", „Hindustan“ au publi
cat pe primele pagini relatări 
despre nota sovietică. Intr-o 
convorbire cu un corespondent 
al TASS, S. M. Ghosh, 
locțiitorul liderului fracțiunii 
partidului Congresul Național 
Indian în Consiliul Statelor, a 
subliniat că incidentele de a- 
cest gen, chiar dacă au un ca
racter episodic, pot duce la 
consecințe grave, la încorda
rea situației internaționale.

VOLGOGRAD. Pe malul 
Canalului Voiga-Don se cons
truiește una din cele mai mari 
rafinării de petrol din Uniu
nea Sovietică. Construcția se 
desfășoară într-un ritm ra
pid. Recent a fost dat în ex
ploatare un mare complex de 
instalații pentru prelucrarea 
primară a țițeiului și pentru 
producția de lubrifianți.

de 
pe

NEW YORK. Producția 
oțel a S.U.A. bate pasul 
loc. Acest lucru a fost recu
noscut la 4 septembrie de re
vista „Iron Age”, care subli
niază că producția de oțel pe 
anul 1962 se va stabili, pro
babil, la nivelul realizat în 
anul 1960 sau în anul 1961.

țelor istorice și preistorice 
(U.I.S.P.P.). La congres au 
luat parte reprezentanți ai 80 
de țări, inclusiv U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia, Franța, Polo
nia, Cehoslovacia.

Din R.P. Romînă la Congres 
au participat prof. univ. Pe- 
trescu Dîmbovița de la Uni
versitatea „Al. I. Cuza“ din 
Iași și Maria Comșia, șefă de 
sector la Institutul de arheo
logie al Academiei R.P.R.

pînă în prezent ministru al a- 
griculturii, a fost numit minis
tru al informațiilor și radiodi
fuziunii. Fostul titular al aces
tui minister a fost, de aseme
nea, demis. Portofoliul agricul. 
turii a fost atribuit lui Krobo 
Edusei.

constituit 1017 milioane lire 
sterline.

i

Bolivia a hotărît

După cum
4 

la 
se- 
re-

BUDAPESTA, 
anunță agenția M.T.I., Ia 
septembrie s-a deschis 
Budapesta cea de-a 11-a 
siune a „Interviziunii”,
țeaua de televiziune a Organi
zației internaționale de radio 
și televiziune.

La sesiune participă repre
zentanți ai Organizației inter
naționale de radiodifuziune și 
televiziune, reprezentanți ai 
studiourilor de televiziune și 
ai organizațiilor de telecomu
nicații, redactori și experți 
llin Uniunea Sovietică și ță
rile de democrație populară 
din Europa, printre care și din 
R. P. Romînă.

BRASILIA. — La 4 septem
brie, în Brazilia a intrat în 
vigoare o lege care limitează 
transferul peste graniță al pro
fiturilor realizate de compa
niile străine. Noua lege, scrie 
agenția United Press Interna
țional, limitează la 10 la sută 
din capitalul înregistrat pro
fiturile ce pot fi transferate 
în străinătate de către socie
tățile străine. înainte de adop
tarea acestei legi, Brazilia su
ferea enorme pagube materia
le rezultate din transferul pes
te graniță al profiturilor 
uriașe realizate de societățile 
străine care controlează o 
bună parte a economiei țării.

Legea impune, de asemenea, 
restricții împotriva activității 
investitorilor străini în Brazi
lia.

BUDAPESTA. Marți dimi- 
meață, la Muzeul de agricul
tură din Budapesta, s-a deschis 
o expoziție a cărții organizată 
în cadrul celei de-a 64-a expo
ziții agricole din R.P. Ungară. 
La expoziție participă edituri 
din R.P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și Uniunea Sovietică.

Această primă prezentare a 
lucrărilor tehnice cu caracter 
agricol din țările socialiste re
flectă colaborarea stabilită în
tre specialiștii din aceste țări.

HAVANA. — Clica milita- 
ristă americană continuă pro
vocările împotriva Cubei. 
După cum anunță Ministerul 
Forțelor Armate Revoluțio
nare al Cubei, Ia 2 septembrie 
soldați! americani de pe baza 
maritimă militară a S.U.A. din 
Guantanamo au deschis de 43 
de ori foc asupra posturilor 
de pază cubane.

ROMA. — La Roma a avut 
loc al Vl-lea Congres al 
Unit’”’! internaționale a știin-

ACCRA. Președinția Repu
blicii Ghana a anunțat că atri
buțiile ministrului de externe, 
demis recent, au fost preluate 
pînă la numirea unui nou mi
nistru de președintele Nkru- 
mah. Totodată L. R. Abavana,

LONDRA — După cum a a- 
nunțat la 4 septembrie Mini
sterul Finanțelor al Angliei, 
rezervele de aur și de valută 
convertibilă ale Angliei s-au 
redus în luna august a.c. cu 
24 milioane lire sterline și au

MOSCOVA — La 4 septem
brie, Frol Kozlov, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a avut o convor
bire cu Luigi Longo, secretar 
general adjunct al Partidului 
Comunist Italian, aflat în Uni
unea Sovietică la odihnă.

MOSCOVA — La 5 septem
brie, pilotul cosmonaut Furi 
Gagarin a plecat la Copen
haga. El a fost invitat în Da
nemarca de Uniunea ziariști
lor din Copenhaga și de Aso
ciația „Danemarca-U.R.S.S.“.

Danemarca este a 25-a țară 
pe care o vizitează cosmonau
tul sovietic.

EREVAN. La 4 septembrie, 
la Erevan și-g, încheiat lucră
rile sesiunea Comitetului exe
cutiv al Uniunii astronomice 
internaționale. Timp de șase 
zile, astronomi din S.U.A., 
Cehoslovacia, Franța, Japonia, 
U.R.S.S. și din alte țări au 
discutat activitatea desfășu
rată de această organizație în 
anul care a trecut, au elaborat 
programul pe viitor. Membrii 
Comitetului executiv au satis
făcut cererea Academiei Ger
mane de Științe din Berlin și 
au votat in unanimitate pen
tru primirea R. D. Germane 
ca membră a uniunii.

retragerea sa temporară
din O.S.A.

WASHINGTON 5 (Ager
pres). — Agențiile occidentale 
de presă anunță că Bolivia a 
hotărît retragerea sa tempo
rară din cadrul Organizației 
Statelor Americane, precum și 
din toate organismele O.S.A., 
în ■ semn de protest împotriva 
atitudinii luate de acest orga
nism în diferendul cu Chile 
asupra apelor fluviului Lauca,

In Turcia

Lipsă acută de școli
ISTANBUL 5 (Agerpres). — 

Problema învățămîntului este 
una din problemele vitale ale 
Turciei. Pînă și în marile ora
șe există o lipsă acută de 
școli. La sate pentru nevoile 
învățămîntuliii se acordă fon
duri mizere. Ziarul „Akșam" 
scrie că dacă nu' vor fi spo
rite alocările pentru nevoile 
învățămîntului această pro
blemă ' nu va putea fi rezol
vată decît peste 50 de ani.

calitate 
de presă mi s-a 
călătoresc mult, 
călătoriile mele 
deprimantă ca 
pe care am făcut-o la Brooklyn' , 
Astfel își începe cunoscutul zia
rist american Harrison Salisbury 
însemnările sale intitulate „O 
generație zdruncinată”, însem
nări publicate în revista LOOK.

„Cînd faci primii pași în gara 
Smith-Ninth din Brooklyn — 
scrie Salisbury — ți se pare că 
peronul și pereții scărilor din 
această gară sînt ornamentate 
cu desene făcute cu cretă, cu 
vopsea roșie și cu creionul. A- 
cestea însă nu sînt desene ci o 
gazetă vie ce poate fi întîlnită 
pe mai toate străzile. Ea e alcă
tuită din provocările și insultele, 
amenințările și învinuirile ce și 
le aduc bandele de adolescenți 
care se dușmănesc”.

Brooklyn-ul nu este o excep- 
Salisbury a văzut același Iu
ți pe străzile din New York, 
Angeles, Chicago, Boston 

San Francisco. El scrie des- 
adolescenții care „se obiș-

ție.
cru 
Los 
sau 
pre 
nuiesc de la o vîrstă fragedă cu 
cultul forței și al spaimei”. El 
scrie despre tinerii care „fac 
din clasă un loc de acțiuni ban
ditești, își fabrică arme rudi
mentare și-l pot înjunghia cu 
ușurință pe monitorul clasei, sau 
atacă cu pumnalul pe profesorul 
care-i cheamă la ordine”.

Potrivit celor mai recente 
date ale subcomisiei senatoriale 
pentru problemele criminalității 
infantile — date citate de Salis
bury — o pătrime din numărul 
total al adolescenților americani 
între 10—17 ani au cazier, fiind 
judecați „pentru încălcarea nor
melor de conduită”. Actualmen
te 1.600.000 dosare despre de
licte comise de minori se află 
în cercetarea justiției. Recent, 
Direcția pentru Ocrotirea Sănă
tății a S.U.A., a recunoscut că 
„un număr de copii alarmant de 
mare suferă de tulburări grave 
psihice și nervoase”.

Lipsa unui adevărat interes 
față de viață, apatia, obscuran
tismul și ignoranța acelei părți 
a tinerelului american pe care 
Salisbury o denumește „o gene*

rație zdruncinată” 
Mulți membri ai 
asemenea bande, după cum măr
turisește ziaristul american, sînt 
în S.U.A. cu miile) sînt debili 
mintal. „Cîteodată ei sînt atît 
de analfabeți — scrie Salisbury 
— îneît nu pot călători cu me
troul, deoarece nu sînt în stare 
să citească denumirile stațiilor. 
Am întîlnit adolescenți care pur 
și simplu nu știu să lege cuvin
tele și vorbesc anevoie. Nu pu
team să pricep cum se înțeleg 
unii pe alții”.

Lumea care apare în însem
nările lui Salisbury nu seamănă 
de loc cu cromolitografiile pe 
care serviciul american de in
formații le răspîndește în toate 
colțurile lumii spre a-i convin
ge pe oameni că societatea ome
nească ideală trebuie căutată 
tocmai în Statele Unite. Autorul 
însemnărilor a făcut constatarea 
că lumea „generației zdruncina
te ’ este „lumea unor tineri care 
au suferit un șoc din cauza rea
lității sumbre, a mizeriei, foa
metei, suferințelor fizice și lip
surilor”.

Unii sociologi americani care 
se ocupă de tinerii infractori 
susțin că în America manife
stările criminalității s-ar constata 
în primul rînd în mediul popu
lației celei mai sărace și, îndeo
sebi, printre oamenii cei mai 
oropsiți : negrii și portoricanii. 
Salisbury corectează această pă
rere, 
el 
de criminali ies din 
tinerilor feciori de bani 
care cultul aurului, al 
țirii fără muncă și al 
este foarte pronunțat”.

Autorul însemnărilor 
late „O generație zdruncinată' 
nu trage el însuși concluzii pro
funde cu privire la cauzele cre
șterii criminalității în rîndurile 
tinerilor americani. Cititorul va 
trage însă, fără îndoială, și sin
gur unele concluzii pe baza 
mărturiilor și părerilor citate 
de Salisbury.

Iată, de pildă, ce i-a spus zia
ristului american directorul u- 
nei școli medii din New York : 
„Școala nu face nimic pentru 
educarea sănătoasă a tinerilor.

„Se poate spune — arată 
— că numărul cel mai mare 

rindurile 
gata la 

îmbogă- 
crimei

intitu-
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Dimpotrivă, ea sădește intole
ranța rasială și minciuna, 
chiar dacă ici, colo, cîte 
încearcă să sădească idei 
moașe la copii, efectul e 
Copiii 
petrece în jurul lor”. 
observații sînt confirmate și de 
Salisbury. „Este nerealist să se 
separe problema educării gene
rației tinere de atmosfera în 
care trăiește tineretul — scrie 
el. Adolescenții noștri sînt un 
produs al culturii noastre”.

Un criminalist de la o clinică 
din California, a cărui părere 
este citată de ziaristul american, 
arată ce fel de 
aceasta :

„Accentul pus pe violență se 
exprimă în mai multe feluri : 
peste tot, în presă, la radio, la 
televiziune se acordă un spațiu 
uriaș proslăvirii războiului și 
armelor nucleare ; filmele fac 
apologia violenței ca o expresie 
a bărbăției, iar comicsurile cîntă 
vărsările de sînge și ridiculi
zează înaltele valori spirituale”. 

__  « delicvenții 
ben- 

autostrăzi pentru a 
Degetele lor ner- 

adesea pe trăgaci 
nimeresc victima 

întâmplare”.

unii 
fru- 
nul. 

au ochi. Ei văd ce se 
Aceste

„cultură” este

multe feluri :

Salisbury scrie că 
minori „atacă stațiile de 
ziuă de pe 
se „distra”, 
voase apasă 
și gloanțele 
aproape din

Nenorocirea nu e, poate atît 
<le mare cînd „degetele nervoa
se” apasă pe trăgaci numai pe 
autostrăzile americane. Dar dacă 
același lucru se va întîmpla cu 
un tînăr aviator care zboară 
departe de Statele Unite, dea
supra unui teritoriu străin, cu 
o încărcătură atomică ?

Astfel, problema „generației 
zdruncinate” încetează să mai 
fie doar o problemă a sociolo
gilor americani. De dragul răz
boiului „rece” și „cald”, în 
Statele Unite, unele cercuri 
reacționare influente, procedea
ză Ia inocularea cultului crimei 
și violenței în rîndul tineretului. 
Din însemnările lui Salisbury, 
reiese, o dată mai mult, că 
aceasta este o politică primej
dioasă și obtuză plătită scump 
de poporul american și tînăra 
lui generație.

j E. R.


