
PORUMBUL —LA TIMP
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ÎN HAMBARE!
Peste 50 ha 

recoltate

Eliberează terenurile 
de coceni odată cu recoltarea

Lanuri

Scintela
tineretului

Odată cu primele zile ale 
lui septembrie, la gospodăria 
agricolă colectivă din comuna 
Dobreni, raionul Oltenița, a 
început recoltatul porumbului 
pentru boabe. In vederea a- 
cestei lucrări agricole, colec
tiviștii de aici s-au pregătit 
temeinic reparînd din vreme 
toate atelajele, amenajînd lo
curile de depozitare, astfel că 
munca, odată începută, conti
nuă cu ritmicitate. Primele 
rezultate s-au și înregistrat: 
peste 50 de hectare recoltate.

Paralel cu această acțiune, 
colectiviștii taie cocenii us- 
cați și îi însilozează în ames
tec cu pepeni furajeri și do- 
vleci. Se asigură și în acest 
fel hrană suficientă și consis
tentă pentru cele peste 200 de 
animale de producție din sec
torul zootehnic.

G. PETRE

Gala)i (de la co
respondentul nostru)

Lanurile de po
rumb ale gospodă
riilor colective din 
regiunea Galați și-au 
pus straie aurii. Ca 
în fiecare toamnă 
pămîntul oferă co
lectiviștilor în schim
bul muncii lor roa
dele sale. La indica
țiile specialiștilor, în 
raionul Brăila, orga
nizațiile U.T.M. din 
gospodăriile colec
tive, sub conduce
rea organizațiilor de 
partid, au mobilizat 
tinerii la munca de 
recoltare a porumbu
lui și a florii-soare- 
lui de pe acele par
cele unde s-a con
statat că s-a ajuns la 
faza optimă recol
tării. In raionul Bră
ila fruntașe pînă în 
prezent la recoltarea

porumbului se situ
ează gospodăriile 
colective „llie Pinti- 
lie“ din comuna 
Golășei, care au re
coltat porumbul de 
pe o suprafață de 
252 ha, „Grivija ro
șie" din însurăjei cu 
130 ha, G.A.C. 
„Drumul lui Lenin“ 
din comuna Viziru, 
G.A.C. „30 Decem
brie“ din comuna 
Tudor Vladimirescu 
cu 85 ha, gospodă
riile colective din 
Valea Cînepii și Ti- 
bănești și altele. De 
asemenea, gospodă. 
rii colective cum 
sînf „Ana Ipătescu“ 
din comuna Victoria 
care a recoltat în
treaga suprafață de 
270 ha pe care 
a avuf-o cultivată 
cu floarea soarelui,

„Victoria socialismu
lui“ din comuna Mi- 
hai Bravu, „Alexandru 
Suvorov“ din Cioara 
Doicești și altele dau 
o mare atenfie re
coltării culturilor tîr- 
zii. Pînă pe 6 sep
tembrie în raionul 
Brăila se recoltase 
porumbul de pe o 
suprafață de 1379 
ha iar floarea soare
lui de pe 407 ha. 
Totodată gospodări
ile colective din ra
ionul Brăila care au 
început recoltatul 
culturilor tîrzii se 
preocupă intens de 
eliberarea terenuri
lor și de executarea 
arăturilor pentru în- 
sămîn{ările de toam
nă, strîngînd imediat 
cocenii pe care îi 
toacă și îi însilo- 
zează.

aurii
Au pus în pămînt sămânță 

de soi și la timp. Tînărul in
giner Emil Răsuceanu i-a aju
tat să-l îngrijească așa, ca la 
carte. I-au dat prașile me
canice și manuale ori de cîte 
ori a fost nevoie. Și porumbul 
pentru boabe a crescut mare 
și frumos pe toate cele 660 
hectare ale gospodăriei agri
cole colective Ștefan cel Mare, 
din raionul Fetești. Soarele 
verii a rumenit știuleții mari, 
viguroși și lanurile au prins 
culoarea șofranului. Și iată că, 
într-una din primele zile ale 
lui septembrie, Alexandru 
Dobre și cîțiva brigadieri de 
cîmp l-au întrebat pe inginer :

— Ce părere aveți, putem 
începe recoltatul ?

— Da, recoltăm mai întîi 
tarlalele eu coacere deplină.

Și munca a început. Echi-
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Un grup de tineri topifori fruntași de la furnalul numărul 2 de la Reșița împreună cu maistrul fo- 
pitor, comunistul Petru Sfenocev : de la stînga la dreapta Vasile Ciobanu, Mihai Bulla, Petru Sfe- 

nocev, Ștefan Drotlef și Pavel Varga. Foto : O. PLECAN

pele de colectiviști au intrat în 
lan. Fetele recoltau știuleții ; 
băieții cărau la capătul tarla
lelor coșuri vârfuite. Echipa de 
atelaje — formată din ute- 
miști — a început transportul 
știuleților la pătule. Ca pe 
bandă rulantă merge lucrul. 
In trei zile au fost recoltate 
peste 50 de hectare. Și treaba 
continuă. Concomitent, colecti
viștii fac și o altă lucrare im
portantă. Taie cocenii, îl pun 
în căruțe și-i duc în preajma 
grajdurilor. îi vor toca mă
runt și-i vor amesteca cu alte 
furaje. Saramurați, cocenii vor 
folosi ca hrană pentru ani
malele colectivei.

Lanuri aurii — rod al mun
cii înfrățite.

N. BARBU
Valea Oltului la Cozia

La Hunedoara

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE
FURNALUL

DE 1000 DE M C
Intr-o telegramă adresată tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului de Stat, de către conducerea în
treprinderii de construcții siderurgice 
Hunedoara, Comitetul de partid, Comi
tetul U.T.M. și Comitetul sindicatului 
se spune :

însuflețiți de Directivele celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R., constructo
rii hunedoreni, împreună cu proiectan- 
ții, ajutați de colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, în frunte cu co
muniștii uzinelor furnizoare, au realizat

în ziua de 5 septembrie 1962 — cu 25 
zile înainte de termen — furnalul de 
1 000 mc.

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai întreprinderii de construc
ții siderurgice din Hunedoara — se 
arată în continuare în telegramă — se 
angajează să realizeze și celelalte obiec
tive din planul de stat pe anul 1962 
în termen și înainte de termen, con
tribuind astfel la dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a socialismului în patria 
noastră.

In toate regiunile țării

Pregătiri pentru deschiderea 
noului an de învățâmînt agricol

în toate regiunile tării se iac ul
timele pregătiri în vederea deschi
derii noului an de Invătămînt agri
col. Pentru a se asigura viitoarelor 
cadre condiții cit mai bune de pre
gătire, au iost construite școli noi, 
au iost dezvoltate unele existente, 
au iost procurate materialele di
dactice necesare. Pe lingă multe 
școli au iost organizate, după spe
ciile, loturi experimentale, ierme 
de animale, ateliere mecanice.

In regiunea Ploiești, de exem
plu, cele 13 școli tehnice și pro- 
lesionale agricole vor cuprinde 
peste 5 000 de elevi, cu aproape 
2 800 mai multi decît anul trecut. 
La Bărcănești s-a construit o școa
lă nouă, iar cea din Ojasca a iost

renovată. De asemenea, școlile din 
Pogoanele, Tirgușoru Nou, Filipeșli 
de Pădure, Mizil și altele, au Iost 
reamenajate, dotate cu mobilier 
nou, aparatură pentru laborator, 
s-a mărit capacitatea cantinelor, 
au iost amenajate spălătorii mo
derne etc.

In Oltenia, anul acesta vor lunc- 
liona 24 de școli tehnice și profe
sionale agricole, cu 9 mai multe 
decît anul trecut. Ele vor cuprinde 
numai în anul 1 mai mult de 3 800 
de elevi.

In cele 16 școli de mecanici agri
coli vor fi cuprinși în anul 1 tot 
atî/ia elevi cit se pregăteau în 
fostele școli de tractoriști din re
giune în toți cei 3 ani de studii.

In regiunea Bacău, construcția 
școlilor tehnice de mecanici agri
coli de la Roman și Hemeiuși, care 
cuprind fiecare cîte 8 săli de cla
să, se apropie de siîrșit. Celelalte 
școli agricole din regiune sînt gata 
să-și primească elevii.

Prin grija secțiilor de învăță- 
mint și a consiliilor agricole pe 
lingă toate școlile s-au amenajat 
cămine, cantine, laboratoare, bi
blioteci, săli de lectură etc.

Pentru o temeinică pregătire a 
elevilor, la școlile tehnice agrico
le vor preda cadre didactice, ingi
neri și tehnicieni cu experiență In 
organizarea și sporirea producției 
agricole.

(Agerpres)
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Cu planul
Muncitorii din exploa

tările miniere din regiu
nea Oltenia au realizat 
planul de producție pe 
primele 3 trimestre din 
acest an cu 23 de zile 
mai devreme. Acest suc
ces se datorește faptului 
că aici, țn urma introdu
cerii în exploatare a 
unor utilaje modeme, 
printre care numeroase

trimestrial
transportoare și combi
ne, productivitatea mun
cii a sporit cu 10,8 la 
sută peste prevederile 
planului. De la începu
tul anului, minerii din 
Oltenia au realizat, de 
asemenea, economii su
plimentare în valoare 
de 3 milioane de lei, 
ceea ce reprezintă a- 
aproape 90 la sută din

îndeplinit
angajamentul pe între
gul an. Cărbunele tri
mis unităților energetice 
și de transporturi a 
avut un conținut de ce
nușă și umiditate mai 
mic decît cel prevăzut 
de normele de calitate, 
aceasta contribuind la 
ridicarea rentabilității 
întreprinderilor.

(Agerpres)

T I N E R E Ț E A 
DELTEI

cea mai veche hartăCare este 
a Deltei ?

Care sînt 
turii ale trecerii omului pe aceste 
meleaguri ?

Mi-am pus aceste întrebări în 
timpul unei expediții aeriene e- 
fectuafe cu helicopterul „I.E.M.S."- 
ului (întreprinderea pentru exploa
tarea mecanizată a stufului — 
Tulcea), o expediție care avea 
drept scop depistarea „terenuri
lor de vînătoare" stuficole, pete 
galbene pe paleta fumurie a Dal
iei. Aveam sub ochi, desfășurată 
amplu între orizonturi, harta 
tei întregi, și căutam re
perul istoric cu ajuto-- 
rul căruia, eliminînd tre
cutul, să cuprind exact 
dimensiunile zilei de 
azi.

...Cea dintîi „hartă
socială“ precisă, cel
dintîi document statistic 
cu privire la populația 
regiunii, ne parvine din 
secolul XIX. E o hartă 
din 1855, care ne înfățișează Delta 
ca pe un imens teritoriu pustiu, o 
Sahară de paie, în care oazele de 
așezări omenești sînt extrem de 
izolate, de rare. Rar, pe pă
mînt, asemenea locuri neprielnice 
omului, ca acest spațiu cu veri 
tropicale și ierni scandinave, cu 
Dunărea care îngheață 3—4 luni 
pe am, cu cataclismul revărsărilor 
pustiitoare, cu nesfîrșifele 
tini care împiedică drumul 
se prefac, primăvara, în 
de țînțari și lăcuste.

Singuri, pierduți în continentul

cele mai vechi măr-

Del-

acesfa ostil, oamenii de odinioară 
nu puteau izbîndi... Tot mai des 
sînt înfrînfi, tot mai des le sînt 
smulse din mîini bietele • bunuri 
agonisite cu trudă. Vînful spulbe
ră aripa morilor. Casele se pră
bușesc, înghițite de mlaștina care 
înaintează mereu. Oamenii fug. 
Vechea diagramă a populației 
Deltei cunoaște, deseori, descreș
teri vertiginoase, datorită exodu
lui în masă al oamenilor, datorită 
epidemiilor de malarie sau revăr
sărilor Dunării...

Nu lipsesc, din peisajul vrăjmaș, 
nici tîlharii, criminalii, evadații

aceste regiuni, se vede și din 
faptul că statul, ca proprietar al 
bogatelor pescării de aici, ajun
sese a nu mai încasa din acest 
imens domeniu de peste 430 000/ 
hectare decît o arendă anuală de 
300 000 lei, adică această pro
prietate nu-i renta nici măcar 70 
de bani pe hectar"...

Dar iată, harta socială a Deltei 
se schimbă brusc, înir-o miracu
loasă prefacere a tuturor liniilor 
și culorilor ei. Anii Eliberării I 
Pentru prima oară în istoria a- 
cestor pămînfuri, populația începe 
să
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mlaș- 
și care 
focare

din ocne, care-și găsesc un adă
post ideal prin stufăriile nepătrun
se. într-o comunicare făcută Aca
demiei, savantul Antipa mărturi
sea :

...„Cînd, prin 1893, am plecat 
cu barca prin stufăriile Dranovului 
pentru a studia cursul Dunavățu- 
lui pînă la Razim, antreprenorul 
pescăriilor de pe-atunci a crezut 
de datoria sa să-mi atragă aten
ția să nu-mi risc viața, căci — 
zicea el — nu o dată 
focuri din stuf"...
continuă cu tristețe savantul — 
cit de părăsite și necunoscute erau

s-au tras 
„De altfel —

crească. Dacă în 1941 Delta 
avea 18 000 de locui-, 
tori, numărul lor, în 
1956, trecuse de 21 000. 
Sporul, în aparență mic, 
semnifică foarte mult. 
.Vin oameni în Deltă, 
vin oameni în acest te
ritoriu a cărui faimă de 
blestem se răspîndise 
pînă nu de mult peste 
tot I Alte sute și 
mii li se adaugă în 

anii din urmă, muncitori, tehnicieni 
și ingineri, specialiști în noua teh
nică a exploatării stufului, băieți 
și fete dornici să învețe o me
serie, oameni atrași de noile în
treprinderi industriale ridicate la 
Maliuc, la Rusca, la Tulcea. Intre 
timp, procentul de mortalitate a 
scăzut simțitor, datorită noilor 
condiții sanitare, noilor spitale și 
dispensare moderne. între timp, 
în toata cele 57. de localități ale 
Deltei, s-au ivit edificiile și rîn- 
duielile unei astfel de vieți.

Să poposim în cîfeva locuri, a- 
dunînd elemente pentru harta de 
astăzi ia Deltei.

In timpul examenului de admitere la Institutul agronomic N. Bălcescu 
din Capitală

FIECARE TÎNÂR-
UN BUN GOSPODAR

a Uzina metalur
gică din Bacău, 
inițiativa tinerilor 
de la Uzinele ..Tu
dor Vladimirescu“ 
— „pentru cel mai 
organizat loc de

muncă, curățenie și atitudine 
civilizată în producție“ — cu
noaște o largă răspindire.

Pregătirile pentru aplicarea 
acestei valoroase inițiative au 
început mai întîi la secția 
montaj. Intr-o adunare gene
rală U.T.M. deschisă, la care 
au participat toți tinerii, s-au 
dezbătut pe larg cerințele ini
țiativei.

— In fond — arăta atunci 
secretarul organizației U.T.M., 
Vasile Dima — e vorba ca fie
care dintre noi să-și organize
ze mai bine locul de muncă, 
să lupte pentru menținerea 
ordinel și curățeniei în pro
ducție ca-n propria sa casă. E 
adevărat că la noi la montaj 
se lucrează cu foarte multe 
piese incit uneori nici nu te 
mai vezi printre ele. Asta nu

înseamnă însă că nu există 
posibilitatea ca și aici locul de 
muncă să strălucească de or
dine și curățenie.

Trecerea la aplicarea iniția
tivei a însemnat un pas îna
inte în organizarea mai bună 
a muncii. Tinerii Virgil Mus- 
calu, Vasile Dima, Virgil Chi- 
vu — sfătuindu-se cu șefii de 
echipe, —au ajuns la conclu
zia că pentru 
îmbunătățirea ca
lității produse
lor, pentru scur
tarea timpului 
de lucru, ar 
fi mai indicat 
ca echipele să se 
specializeze pe operații, orga- 
nizindu-se munca în lanț. 
Conducerea secției a spri
jinit propunerea făcută și 
roadele noii organizări nu au 
întîrziat să se arate. în alcă
tuirea echipelor s-a ținut cont 
de o repartizare cit mai echi
librată a oamenilor în funcție 
de gradul de pregătire profe-

sională a acestora. Se cunoș
tea bunăoară că tinerii lăcătuși 
montori Ion Tomozei, Vasile 
Niță și Vasile Neguriță au o 
înaltă calificare, în vreme ce 
alții, ca Gheorghe Mutică și 
Gheorghe Ciupercă, mai noi, 
erau abia la început de drum 
in tainele meseriei. Noua or
ganizare avea în vedere for
marea unor colective de mun-

Cum se aplică inițiativa tinerilor de la 
Uzinele „Tudor Vladimirescu“ din Capitală 

la Uzina metalurgică din Bacău

citori bine sudate, în care 
experiența celor mai buni să 
poată fi pe deplin folosită și 
de către ceilalți. Acum, echi
pele lucrează pe faze de ope
rații. Una din echipe, de pil
dă, execută numai operațiile 
de găurire.

Rezultatele de la montaj au 
determinat ca inițiativa să fie

extinsă și în secția turnătorie. 
Aceasta se impunea cu atît 
mai mult cu cit aici au fost 
montate în ultimul timp o se
rie de utilaje moderne, de 
înaltă productivitate. Proble
mele care se puneau în fața 
tinerilor erau legate de buna 
organizare a lucrului în bri
găzi, de însușirea tehnologiei 
impuse de noile apregate, pre

cum și de res
pectarea tuturor 
prescripțiilor teh
nologice. La in
dicația comitetu
lui U.T.M., or
ganizația de ba
ză de aici a in

sistat ca tocmai aceste proble
me să fie însușite mai întîi 
de către tineri.

Inginerul Gheorghe Ruțu, 
șeful acestui sector, arătînd 
eficiența aplicării inițiativei 
spunea :

— La noi, la turnătorie, pro
ductivitatea muncii e în strîn- 
să legătură cu folosirea cit

mai judicioasă a spațiului de 
formare- Or, prin însușirea și 
respectarea tehnologiei la 
noua linie mecanizată, în ace
lași spațiu de producție se va 
turna mai multă fontă lichi
dă, tinerii contribuind astfel 
la creșterea productivității 
muncii și la îmbunătățirea ca
lității pieselor turnate.

— Mecanizarea unor opera
ții, care mai înainte se exe
cutau manual, ne-a ușurat 
mult munca — ne relata Va
sile Simion, în a cărui echipă 
lucrează mulți tineri. Asta nu 
înseamnă însă că acum pri
vim cu mîinile în sin cum 
funcționează agregatele. Ca 
treaba să meargă bine, depin
de însă și acum de felul cum 
fiecare își organizează locul 
de muncă. Iată un exemplu. 
La orele 14,30—14,45, cînd în
cheiem cu formarea, începem 
pregătirea pentru a doua zi.

C. NANCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

•k
...Primul popas : Tulcea.
Despre Tulcea de odinioară 

. — cîteva indicații probînd în
temeierea orașului, acum 26 de 
i secole, de către coloniștii greci 
țveniți (din Cetatea Miletului... Și 
f cu aceasta, istoria se încheie.

Orașul a trăit, pînă nu demult, 
doar din aceste cîteva amintiri, 
oferite turiștilor pentru trei-patru 
lei... S-a hrănit, pînă nu demult, 
doar din seva tot mai subțire a 
propriei sale istorii, colecfînd cu 
grijă monezile antice care se

ILIE PURCARU
(Continuare în pag. a IlI-a)

------------

Au început examenele de admitere
in invățămintul superior

Ieri au început con
cursurile pentru admi
terea în invățămintul 
superior.

Cursurile anului I din 
invățămintul superior 
vor fi frecventate în a- 
cest an de peste 27 000 
de studenți, adică mai 
mulți decît existau în 
întregul învățămînt su
perior în anul 1938-1939.

Condițiile de studiu 
pentru studenții din 
patria noastră sînt din 
ce în ce mai bune.

Numai în acest an se 
vor da în folosință că
mine cu circa 7 000 
locuri pe lingă cele 
20 800 construite în ul
timii 12 ani. Peste 63 
la sută din numărul to
tal a! studenților vor 
locui în cămine studen
țești, iar 15 000 de stu
denți servesc masa la 
cantine. Tot în acest an 
au început lucrările 
pentru construirea unor 
cantine cu peste 3 700 
de locuri.

Arăturile de toamnă au fost 
terminate

Tractoriștii Sandu Popescu, 
Poltene Virgil, Moise Manea, 
Iorga Eugen, Alexandru I. Sto- 
ian. Călin Ion și toți ceilalți 
mecanizatori din brigăzile nr. 
2 și 3 de la S.M.T. Jegălia. 
raionul Fetești, care lucrează 
pe ogoarele gospodăriei agri
cole colective „Unirea" din co
muna Socariciu. lucrînd în 
două schimburi și folosind din 
plin capacitatea de lucru a

tractoarelor, au reușit, con 
form contractului încheiat cu 
G.A.C., să termine de arat în
treaga suprafață de teren pla
nificată (1 130 hectare) la a- 
dîncimea de 34—36 cm.

Colectiviștii fac de aseme
nea pregătiri pentru însămîn- 
țările de toamnă.

CONSTANTIN FR1NCU
colectivist
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Spectacol la cSminul cultural

ușor noile melodii.
într-o discuție avută cu se

cretarul comitetului U. T. M. 
pe uzină — tov. Ion Frîncu —

atît de 
în scurt 
vizita la

prieten“
organiza- 
~ i Uzine

le metalurgice-Colibași, 
de învățare a cin-

Poezii de la cititori
Plafon Pardău

Drum spre sud
Ca o dragoste statornică între oameni, 
Bistrița trece prin pădurile nordului.

> Ascultă cum bate rîul în poarta de argint a zilei, 
! și Ia picioarele Prislopului îi răspund legătorii de plute.
I Iată stăvilarul, vorbele îndrăznețe ale pragurilor ;
I aici oameni și plute sînt fulgere albe, 
și nimeni nu vorbește, în clipa 
cînd rîul se aruncă în adîncime, 
iscînd pasul înalt de pe care 
încep depărtările albastre și clare. 
Numai glasul Bistriței coboară și urcă, 
și eu îl înțeleg: vorbim amîndoi în limba plutașilor 
pe care tata a descifrat-o de mult, 
pînă-n pragul de apoteoză al Toancelor. 
Glasul Bistriței urcă și coboară, 
glasul care aude, glasul care înțelege; 
fontele amiezii se aprind în orășelul socialist al minerilor 
și, seara, orizontul se sparge în țăndări de argint, 
acolo unde pădurea albastră e albă, 
în gatere pădurea albastră devine albă.
O, nenumărate-s fețele Bistriței, fiecare cu altă strălucire, 
ca un diamant uriaș, rostogolit pe cărarea de piatră... 
Trece rîul cu mantaua de ploaie a plutașilor, 
trece rîul potrivindu-și inima după inimile metalice 
ale perforatoarelor pneumatice, 
rîul cu dolman de cioban, 
coborînd din împlinirea Mioriței.

* ■■««« <u.

Aud lumina hohotind prin marile artere de aramă 
ca un cîntec urcînd înspre nord, peste istoria Moldovei, 
întorcind pădurilor — pădurile, cerului — cerul;
tot ce Bistrița-n vremi adunat-a, frumuseți toate din munți, 
strecurîndu-ie-n aur, prin porțile hidrocentralei, 
le-ntoarce munților, hohotind
peste umerii pilonilor de înaltă tensiune.

Aud galopind ciutele cu copita mingîiată de piatră : 
se-ntorc spre păduri ciutele, spre nord, și cerbii, 
și cocoșii de munte sălbatici, cu libertatea lor 
asemenea cerului; trec bătînd din aripi mari de lumină, 
o, le aud cîntecul solemn de întoarcere în nord, 
spre răzlețele sate sfioase de atîta măreție.

VICTOR MAȘEK
la club.

Foto : S. NICULESCU

Aud, prin marile artere de aramă, Bistrița întorcind nordului 
luminile strînse de veacuri din codri și steiuri.

Ca o dragoste statornică
Bistrița coboară din pădurile nordului.

răspun
s-o re-

Aspect de la biblioteca între
prinderii forestiere I.P.R.O.F.I.L.
„23 August“ din Tg. Mureș.

scot în evidență laturi 
ale cărții, o înțele- 
mai bine. Mai fac 

unii o recenzie, și-o fac 
de formă, să se „achite“

nu iau

nu avem
aia de Arieș te în- 
tîmpină cu arcurile 
imense ale podului 
de fier aruncat peste 
tulburata apă care 
a și botezat vechiul 
centru minier din 

întîmpină cu muntele

este un parc natural I) și se răs- 
pîndesc pînă departe, pînă ajung 
un murmur, un șopot la unison cu 
murmurul Arieșului. In înserarea 
ce se lasă cu umbre prelungi, cîn
tecul are un farmec deosebit. Ni
mic mai încînfător decîi un tine
ret voios, decît un tineret harnic I

Firesc, ne îndreptăm pașii spre 
clubul minerilor. „Acolo este tem
plul tinereții, al voioșiei“ — îți 
spui și, nerăbdător, cercetezi clă
direa nouă, dar adormită, cu fe
restre

într-adevăr, membrii 
directorul clu- 

munca excepțională a mi
ale

La club 
în timpul

-am cunoscut la 
club. Jucau șah în 
timp ce așteptau 
să vină bibliote
cara. Purtau amân
doi insigna de 
„Prieten al cărții".

Ii cheamă Roșu Ion și Păcu
raru Constantin, și sînt mun
citori la I. M. Bacău. Sînt ti
neri, entuziaști, și vorbin- 
du-mi despre cart? mi-au po
vestit cu multă căldură și des
pre bibliotecara lor.

— Are 18 ani — îmi spunea 
Roșu — și o mare pasiune 
pentru munca ei. Multora le-a 
îndrumat pașii spre lectură. 
Uite — și mi-arată pe cei din 
club, vreo douăzeci de tineri 
— toți — câți îi vezi aici, ju- 
eînd șah sau tenis de masă, 
așteaptă de fapt 
deschiderea bi
bliotecii. Pentru fe
club, vin ei sea- 0
ra, cînd e tele- a! -'eafez 

i vizor. Acum, au
auzit că se aduc 
cărți noi și vor gk

să fie primii,
să-și aleagă. ..... Al

Arăt spre căr
țile de pe masă, 
pe care vrea să le restituie:

— Văd că citești mult.
< — Să-ți spun drept, înainte
? de concurs nu prea citeam. Și 
> nu numai eu. Citeam pe apu- 
> . cate, ce se nimerea. Dar a ve-
£ nit bibliotecara Iliescu Ana
i și a început să umble prin 
> secție să ne întrebe:
< — „Nu vrei să te înscrii la
I concursul „Iubiți cartea” ? la 

bibliotecă de ce nu vii ? Acum 
ce citești ? Nimic ? Cum vine 
asta, nimic ? Uite, alege, 
nu-i nimic dacă n-ai fișă, ți-o 
fac acum — și scotea din ser
vietă câteva cărți — s-o ci
tești, că vreau să te rog să ții 
despre ea o recenzie 
Ești de acord ?“

— De acord ! — îi 
deai, că n-aveai cum 
fuzi. Pe urmă cînd am dus 
înapoi cartea, iar :

— „Ei, acum că tot ai venit, 
ce zici, te înscrii la concursul 
„Iubiți cartea" î Uite lista de 
cărți. Cele mai multe cred că 
le-ai și citit, așa că...“

O spunea așa, că ți-era ru-

în tot cursul săptămînii, 
sute de tineri de la întreprin
derea forestieră Frasin, merg 
să-și petreacă timpul liber la 
clubul muncitoresc. Numai în 
ultimele trei luni tinerii au 
ascultat 15 conferințe, 8 re
cenzii și seri literare, au parti
cipat la 3 concursuri „Cine știe 
cîștigă“ pe teme privind cu
noașterea tehnicii moderne în 
sectorul forestier, numeroase 
joi ale .tineretului. Tinerii au 
posibilitatea să participe la 
activitățile preferate. Așa, de 
exemplu, aproximativ 100 ti
neri participă la concursurile 
de șah care se organizează cu 
regularitate; 50 tineri sînt a- 
matori ai jocului de tenis de 
nțasă ; 150 tineri sînt cuprinși 
în formațiile artistice: cor, 
dansuri, soliști, teatru etc.

Un număr mare de tineri 
frecventează zilnic biblioteca, 
sala de lectură. Tînăra biblio
tecară Sbranca Elvira. le reco
mandă cele mai noi cărți. Pînă 
în prezent numărul cititorilor 
a ajuns la 500 iar al cărților 
citite la 5 000. Printre cititorii 
cei mai pasionați se află Ifrim 
Ion, muncitor la Fabrica de 
cherestea Frasin, care a citit 
de la începutul anului pînă a- 
cum peste 50 de cărți printre 
care „Strada mezinului“, „Clo
cote“. „însemnările unui parti
zan“ etc. Un număr mare de 
cărți a citit și muncitorul Hau- 
zer Nuhai de la Fabrica de bi
nale.

Activitatea bogată organiza
tă de către organizația U.T.M. 
la clubul muncitoresc din Fra
sin, regiunea Suceava, face ca 
muncitorii forestieri de aici 
să-și petreacă timpul liber în 
mod plăcut și folositor.

AURELIA CĂRUNTU

Cercul de cinefoto de la Clubul C.F.R. din Timișoara are o bogată activitate. Tinerii muncitori care 
frecventează acest cerc iși petrec în mod plăcut și folositor O parte din timpul lor liber.

Foto: O. PLECAN

învățătoarea și micii ei dansatori
Am văzut recent evoluînd 

pe scenă o echipă de mici 
dansatori. Era talentata si en
tuziasta formație de jocuri 
populare a Scolii elementare 
nr. 3 din Alexandria, ai cărei 
membri nu depășesc vîrsta de 
8—9 ani.

In culise, emoționată, „con- 
ducîndu-si” echipa se afla în
vățătoarea acestor copii, tova
rășa Florica Simion care, cum 
am aflat, își dăruiește multe 
ore din timpul liber pentru a 
insufla în inima talentaților

săi elevi dragostea fată de 
tradițiile artistice ale poporu
lui nostru, învățîndu-i frumoa
se jocuri populare locale.

Punîndu-se problema costu
mației pentru numeroasa sa 
formație artistică, inimoasa 
învățătoare nu a dat înapoi. 
Spectatorii au văzut pe scenă 
echipa de dansuri îmbrăcată 
în pitorești costume populare. 
Cine și-ar fi închipuit însă că 
iile si fotele înflorate, bundi- 
țele si în general toată costu
mația care-ți atrăgea privirile 
au fost create cu migală de 

șine să recunoști că de fapt 
nu le citiseși și te apucai să 
iei lista de la cap. Dar nu-mi 
pare rău. Așa a început să-mi 
placă lectura. Și asta nu s-a 
întimplat numai cu mine, ci 
cu mulți tineri: uite, întrea- 
bă-l și pe Păcuraru.

Păcuraru zîmbește și el, a- 
ducîndu-și aminte:

— Eu cînd veneam la club, 
dacă intram în bibliotecă ce
ream doar „Sportul popular", 
să-l răsfoiesc. Odată, intru la 
ea în bibliotecă și cer 
tul". Se uită la mine 
cere fișa.

— N-am fișă, Zic, că 
cărți.

Odată o văd că se supără : 
„Eu nu zic să nu citești „Spor
tul“ dar am aici 4 000 de cărți" 
Mi-a fost rușine și am cerut 

„Spor- 
și imi

și o carte. Mi-a dat „Moro- 
meții". Îmi ziceam că n-o s-o 
citesc, că-i groasă, dar am 
luat-o. Numai că, vezi, știa 
ea ce mi-a ales. N-am iăsat-o 
din mînă pînă n-am termi
nat-o. După aia m-a rugat să 
fac o recenzie.

— Cum, zic eu, că n-am mai 
făcut ?

— Hai să facem împreună, 
că și eu am citit cartea. Pe 
urmă organizăm și o discuție 
cu cei care au citit-o. A ipșit 
o recenzie pe cinste. Pe urmă 
au urmat și discuții.

— Ce discuții ?
— Așa, ca în fiecare joi, 

cînd e programată cîte o> re
cenzie iar apoi toți cei care 
au citit și ei cartea iau cuvîn- 
tul, și-și spun părerea despre 
felul în care autorul a rezol
vat problemele ridicate. Așa 
se 
noi 
gem 
cîte 
așa, 
de sarcină. Dar bibliotecara îi 
ajută să înțeleagă că nu-i bine

mîinile harnice și talentate 
ale învățătoarei, în frumoase 
desene populare, măiestrit îm
binate. Spectatorii au apreciat 
frumusețea costumelor.

Vralele lor răsplăteau efor
tul micilor dansatori și desi
gur, pe al modestei învăță
toare. Florica Simion era fe
ricită. Și-a adus astfel o mo
destă contribuție pe tărîmul 
dezvoltării artei de amatori.

S. R.

Foto : „CASA SCINTEII“

Organizarea unei astfel de 
acțiuni s-a născut de la o dis
cuție întîmplătoare purtată în 
pauza de prînz de doi tineri, 
pe marginea unui tablou. Era 
vorba de tabloul lui Luchian 
care înfățișează chipul unui 
muncitor. Făcuse o impresie 
profundă asupra unuia dintre 
ei și voia să discute și cu to
varășul său de muncă. Ace
sta, care vizitase muzeul de 
artă din Craiova, îi spuse că 
tabloul se afla, alături de alte 
opere celebre ale maeștrilor 
picturii romînești — Grigores
cu, Aman, Băncilă, Petrașcu 
— în muzeu.

Surprinzînd discuția ne-am 
dat seama că de fapt în direc
ția stimulării interesului față 
de comorile artei plastice, noi, 
biroul U.T.M.,_______ _
nu întreprin- 
sesem mai ni- (]Um (j
mic. Tinerii e-

aefiuni cui 
ria patriei și a nPiltriI
regiunii, viața pUIllli
și munca po-____________
porului nostru, 
comorile artistice create de-a 
lungul anilor. Muzeul orașului 
era o posibilitate în plus, pe 
care noi n-o folosisem pînă 
atunci așa cum trebuie.

Rezolvarea problemei

în primul rînd pentru ei să 
procedeze așa.

— Nu știu cum — îi ia vor
ba Roșu — dar ne-a transmis 
și nouă pasiunea ei, dragostea 
pentru cărți. N-ai să mă crezi, 
cînd am fost bolnav, l-a che
mat pe un tovarăș de al meu 
și i-a dat să-mi aducă acasă 
niște cărți... Muncește cu dra
goste și convingere și de aceea 
are și rezultate. Uite, peste 75 
la sută din tineri sîntem pur
tători ai insignei „Prieten al 
cărții“. Ceilalți, fără excepție, 
s-au înscris și ei.

Au intrat în vorbă și alții. 
Despre dragostea și pasiunea 
cu care muncește Ana mi-a 
vorbit și Niță Gheorghe, po- 
vestindu-mi cum au lucrat îm
preună la dramatizarea unui 

fragment din 
„Așa s-a călit 
oțelul“. Aceeași 
pasiune mi-a re
levat-o și Gora 
Constantin, vor- 
bindu-mi despre 
serile de poezie 
organizate cu 
sprijinul biblio
tecarei. Tot de 
la el am aflat că 
în bibliotecă e- 

vitrine: „Ultimele n
mai

xistă două 
noutăți intrate în bibliotecă' 
și „Vă recomandăm cele 
frumoase volume de versuri“.

Sînt acum înconjurat de ti
neri care îmi vorbesc cu dra
goste de bibliotecara lor. Și mi 
se pare că, asemenea unui pic
tor priceput, îi conturează cu 
claritate și preciziune chipul, 
care de astă dată se identifică 
cu cel al pasiunii înflăcărate. 
Astfel că, deși n-am văzut-o 
personal, mi se pare că o cu
nosc bine de multă vreme, că 
știu despre ea esențialul.

Apuseni. Te
de steril rezultat din exploatarea 
adîncurilor, așezat în bătaia soare
lui în scări de piramidă, pe sute 
de mètri. Cu furnul „coliviei“ de 
unde se coboară la subteran. Cu 
opt blocuri muncitorești zvîcnind 
suplu spre înălfimi, mărturie a 
grijii partidului pentru nivelul de 
viață al minerilor din Apuseni. Cu 
un club cultural îmbietor, construc
ție modernă înzestrată cu mobilier 
frumos, cu încălzire centrală și, 
important, cu tot ce este necesar 
bunei desfășurări a activității cul
turale. In sfîrșif, Baiajde Arieș te 
întîmpină cu oamenii, cu minerii 
—' mo|i de prin partea locului — 
plini de voioșie, îndrăgostiți 
viată, de cîntece, cu bucuria 
tiridu-li-fce pe față. La Baia 
Arieș, minerii fe întîmpină în 
murg purtînd lampașe cu carbid, 
după un vechi obicei, deși lumi- 
niscența neonului inundă deopo
trivă galeriile principale din sub
teran ca și ulițele îndepărtatei 
așezări miniere.

Mai cu seamă oamenii sînt cei 
ce-ti zîmbesc fermecător cînd po
posești printre ei, deși au o cău
tătură aspră, dar limpede, iar fața 
li-i tăiată colfuros, ca șișturile și 
tuful vulcanic în care sapă. După 
orele de muncă în adîncuri, oa
menii aceștia sînt dornici să se 
destindă, să petreacă orele libere 
cît mai plăcut, reconfortant. Poate 
de aceea Baia de Arieș, care — 
privită dir» depărtare pare sobră 
și tăcută — te întîmpină cu cîn
tece tinerești. Melodiile răsună în 
parcul comunal (întinderea pe care 
este așezată Baia de Arieș, toată

de 
ci- 
de 
a-

a 
comportat o discuție cu întreg 
biroul și în final s-a hotărît 
organizarea în cel mai scurt 
timp a unor vizite în colec
tiv la muzeul din oraș. Tre
buia mai întîi să aflăm pre
ferințele tinerilor iar unora 
să le trezim interesul pentru 
asemenea acțiuni. Nu ne-a 
fost prea greu. Mulți s-au a- 
rătat chiar de la început dor
nici să cunoască comorile din 
sălile muzeului. Prima vizită 
la muzeul de artă a făcut o 
impresie deosebită tinerilor, 
care au privit îndelung pîn- 
zele lui Grigorescu, Luchian 
Aman, Petrașcu etc. A doua 
zi, în pauza de prînz toți se 
grăbeau să-și comunice im
presiile și celor care nu-i în
soțiseră în această vizită. Re-

întunecate. „Seară de film” 
— îți spui și te apropii de in
trare. Ușa e zăvorită. Faci cîțiva 
pași — doar, doar... va apare 
vreun întîrziat... Descoperi un a- 
nunț Scris la repezeală : „astă 
seară clubul închis“. Simplu : clu
bul închis 1 Iar tinerii cîntă în parc. 
Fără îndoială, e frumos să cînte 
finerii în parc. De aceea privim cu 
respect semnătura directorului Du
mitru Lonean.

...Insă, a doua zi, seara, în ace
lași loc citim anunțul „astă seară 
nu avem program“. Și iar semnă
tura directorului de club.

Deși sînt toate condițiile să se 
desfășoare o bogată și multilate
rală activitate cultural-artistică la 
club, în ultima vreme nu se or
ganizează nimic.

— Cum se reflectă munca mi
nerilor în activitatea artistică? — 
l-am întrebat pe directorul clu
bului.

In loc de răspuns» din sertar, la 
suprafață, ies planurile de activi
tate, unul cîte unul, pînă se fac 
vrafuri. Le cercetezi încrezător. 
Dar imediat îți dai seama că de 
mai bine de patru luni de zile 
brigada artistică de agitație, co
rul și echipa de dansuri nu au 
prezentat spectacole în fața, mi
nerilor din Baia de Arieș. Dialogul 
îl porfi mai departe și cu mem
brii comitetului de club și cu 
membrii comitetului U.T.M.

latările lor au fost 
convingătoare încît 
timp am reînnoit 
muzeu. De data aceasta, fiind 
un grup mai numeros, con-

• ducerea muzeului a desemnat 
un ghid care ne-a dat lămu
riri ample privind pînzele ex
puse, școala din care face 
parte artistul, tendințele prin
cipale în pictura epocii respec
tive etc. Relatările erau as
cultate cu viu interes, pre- 
zentînd ceva nou pentru ma
joritatea dintre noi.

A fost doar începutul. De 
atunci planurile noastre de 
muncă au cuprins pe lîngă 
celelalte acțiuni tot mai des 
puncte ce prevedeau vizitarea 
muzeelor, a locurilor și edi
ficiilor istorice, a lăcașelor de 
_____________artă și cultură.

acum în or' „oicagui raruuuiu: și „sa
l V(l!HZ(Uîl ganizarea unor fj partidului oștean“, „Marșul

i asemenea acți- sportivilor”, „Măreț pămînt alural artistice vni pr?blemî- patriei iubite”.le principale jn uțtima adunare generală 
tîilPFPt ?are se Purleau U.T.M. s-a făcut propunerea

în fata să se cumpere cîteva muzicu-
 lui organizației țe pentru tinerii care știu 

. . U.T.M. se re- sg cînte. Astfel, în curînd a-
fereau în primul rînd la or- companiați de muzicuțe, tine- 
ganizarea, la găsirea unor rii vor învăța și vor cînta mai 
oameni competenți care să " ’ " “
conducă discuțiile după vizio
nare, să dea explicațiile nece
sare. Am folosit o parte din 
tovarășii de muncă care aveau 
cunoștințe mai bogate în a- 
ceste domenii și care au de
venit entuziaști propagandiști 
pentru cunoașterea comorilor 
artei. Exemplul inginerului 
Maria Plăviciosu este edifica
tor în acest sens. Buna or
ganizare a vizitelor-lecții, 
discuțiile care au loc după 
fiecare din ele sporesc inte
resul tinerilor pentru cunoa
șterea comorilor muzeale, 
contribuie la educația esteti
că a tinerilor.

TANOVICI MARIN
secretarul organizației U.T.M. 
nr. 1 bobinaj-transformatoare 

Uzinele „Electroputere" 
Craiova

— Vă esfe cunoscută eficiența 
programelor de brigadă ?

— Cum să nu... Cu cîteva luni 
în urmă...

Cunosc, 
comitetului U.T.M., 
bului, 
nerilor, realizările deosebite 
fruntașilor ? Și dacă le cunosc, s-a 
făcut ceva ca ea să stea la baza 
activității cultural-artistice ? Care 
au fost manifestările care au aju
tat la răspîndirea noului, la com
baterea oricăror semne ale ve
chiului ? Toate aceste întrebări au 
rămas fără răspuns, însă. In ulti
mele luni activitatea cultural-er- 
fiștică nici chiar în planuri n-a 
fost concepută așa fel încît să 
răspundă cerințelor de educație 
ale tinerilor mineri. Și atunci cînd 
a prezentat spectacole, progra
mele brigăzii artistice de agitație 
n-au fost axate pe problemele 
importante ale tineretului munci
toresc de la Baia de Arieș, nu 
dezbat munca minerilor și nici n-o 
reflectă ; sînt alcătuite la modul 
general, cu compilații de texte 
care vizează aspecte negative ge
nerale.

— La noi nu se folosește cri
tica nominală — ne spune cu se
ninătate directorul. Noi criticăm 
bulevardiștii, dansurile excentrice 
etc. E drept că la tinerii noștri 
n-am întîlnif asemenea manifestări 
dar... ca să se știe...

Bineînțeles că asemenea pro
grame, date la intervale mari de 
timp și abundînd în generalități, 
nu trezesc interesul, n-au eficiența 
cerută acestui gen operativ care 
este spectacolul brigăzii de agi
tație.

O activitate nesatisfăcătoare 
desfășoară și echipa de teatru. 
Doar străduința unor entuziaști a 
dus la punerea în scenă a unei 
piese din repertoriul Caragiale, 
cu prilejul semicentenarului ma-

In activitatea or 
ției U.T.M. de la

munca
tecelor revoluționare și de 
masă de către întreg tinere
tul a intrat de acum în tra
diție. La adunările generale 
U.T.M., la muncă patriotică, 
în excursie, la învățămîntul 
politic U.T.M., tinerii nu pierd 
nici un prilej pentru a învăța 
cîntece noi. Antrenîndu-i pe 
cei mai talentați tineri din 
cadrul brigăzii artistice de 
agitație a sectorului, organiza
ția de bază U.T.M. de la sec
ția sculerie a organizat învă
țarea de cîntece noi. Prin
tre cîntecele învățate în ulti
ma vreme se numără și 
„Steagul Partidului” și „Să

Un concurs 
pentru învățarea 

cîntecelor de masă

am aflat că, în curînd, se va 
organiza un concurs între or
ganizațiile U.T.M. din uzină 
pentru învățarea cîntecelor 
de masă — „Cîntecul ne e 
prieten“. Concursul se va în
cheia la 30 Decembrie, ziua 
Republicii. Scopul concursu
lui este antrenarea tuturor 
tinerilor la învățarea cîntece
lor revoluționare de masă. Ni 
se pare interesant faptul că 
aprecierile nu se vor face 
într-o sală de spectacole un
de cele mai bune formații vor 
evolua în fața juriului, ci o 
comisie va merge prin fiecare 
organizație din sectoare, va 
urmări atît numărul de cînte
ce învățate, calitatea inter
pretării și mai ales numărul 
tinerilor participanți — aces
tea fiind criteriile de apre
ciere și stabilire a cîștigători- 
lor concursului.

Comitetul U.T.M. pe uzină 
se va ocupa de asigurarea 
materialului — broșurile după 
care tinerii să învețe cîntece. 
Se vor multiplica cîntecele 
astfel ca textul să-1 aibă cît 
mai mulți tineri.

La festivitatea de premiere, 
cu ajutorul conducerii clubu
lui, se va organiza și un con
curs, „Cine știe cîștigă” pe te
ma : „Cîntecul revoluționar".

Propunîndu-și această ac
țiune educativă pentru tineret 
este bine ca, de la început 
comitetul U.T.M. să acorde 
sprijin, îndrumare și con
trol fiecărei organizații de 
sector, comisia concursului 
trebuind să-și desfășoare ac
tivitatea începînd cu perioa
da de pregătire. Se pot orga
niza emisiuni speciale ța sta
ția de radioficare a uzinei. 
Așa, de exemplu, folosind 
magnetofonul, se pot face im
primări care apoi retransmi
se să-i ajute pe tineri la în
vățarea noilor cîntece.

V. GRIGORESCU
A

relui dramafuig. Conducerea clu
bului nu manifestă însă nici o 
preocupare pentru montarea unor 
piese scurte, de mare eficientă, 
care nu reclamă confecționarea 
decorurilor costisitoare și mai cu 
seamă, care înlesnesc deplasarea 
echipei de teatru prin împreju
rimi. Lipsită de un îndrumător, 
competent, de pildă un actor, 
echipa de teatru lîncezește sau 
își tocește energia în încercări de 
punere în scenă temerare, care-i 
depășesc puterile.

Pecetea inactivității este pur
tată și de corul clubului. Cìntecele 
tinerești din parc au făcut dovada 
forțelor existente, a dragostei pen- 
♦tu muzică și mai cu seamă a 
strădaniilor muncii însuflețite a di
rijorului corului — Vasile Harda. 
Dar în timp ce înserarea învăluie 
întinderile și tenorii și baritoni — 
voci tinerești și înflăcărate — se 
unesc spontan în parc, la corul 
de la club, dirijat de Vasile Harda, 
;au parte prea puțini muncitori 
mineri.

Cìntecele fe întîmpină din hălă- 
giugii parcului așa cum te întîmpi

nă podul de fier aruncat peste Arieș, 
cum te întîmpină cele opt blocuri 
în construcție, furnul „coliviei“ sau 
straturile de steril — mărturie a 
încordatei munci depuse de mine
rii Băii de Arieș. Numai clubul 
muncitoresc te întîmpină tăcut, cu 
ferestre întunecate, înțepenite. 
Și aceasta numai datorită nepă
sării cu care conducerea clubului 
privește rostul muncii cultural-ar- 
tistice. Oare nu în puterea co
mitetului U.T.M. și a comitetului 
sindicatului stă lichidarea acestei 
stări de lucruri ? Noi credem că 
da, și-i de datoria lor să ia ast
fel de măsuri încît minerii să se 
poată bucura de o vie activitate 
culturală și la clubul lor.

ROMULUS ZAHARIA

(



Pregătiri pentru deschiderea
noului an de invățămint

politic al U.T.M.
• Organizația de bază U.T.M., de la sectorul de indus

trializare a lemnului din Vișeul de Sus a luat din vreme o 
seamă de măsuri menite să asigure buna desfășurare a nou
lui an de invățămint politic U.T.M. învățînd din experiența 
anilor trecuți, organizația U.T.M. a acordat o atenție deo
sebită recrutării și instruirii propagandiștilor. Aceștia sînt 
cei mai pricepuți tineri, oameni capabili să ajute pe cursanți 
în însușirea lecțiilor predate, care știu să lege problemele 
dezbătute la seminarii, de activitatea practică. Întorși de 
la cursul de instruire, care s-a ținut la Satu Mare, propa
gandiștii au ajutat concret la recrutarea cursanților, la ame
najarea sălilor unde se vor desfășura cursurile. Ei și-au 
procurat de pe acum planșe, grafice și alte materiale care 
îi vbr ajuta la predarea lecțiilor. Au fost recrutați pînă 
acum 91 de tineri care vor participa la cele două cercuri de 
invățămint politic U.T.M. Pentru ceilalți tineri, organizația 
U.T.M. și-a propus să organizeze un ciclu de conferințe care 
vor fi ținute de cei mai pregătiți ingineri, maiștri, tehni
cieni. In planul său de activitate, organizația U.T.M. și-a 
propus să urmărească îndeaproape felul cum se desfășoară 
învățămîntul politic U.T.M., să ia la timp cele mai eficiente 
măsuri ca acesta să decurgă în cele mai bune condiții.

• Și în orașul Tulcea, ca de altfel în întreaga țară, ute
miștii se pregătesc intens pentru deschiderea în bune con
diții a noului an de învățămînt politic U.T.M. Pînă acum 
în cercurile de învățămînt politic U.T.M. s-au înscris cu o 
mie de tineri mai mulți față de anul trecut.

Ca aceste cercuri politice să-și desfășoare activitatea în 
bune condiții. Comitetul orășenesc U.T.M. Tulcea, sub con
ducerea Comitetului orășenesc de partid, s-a îngrijit 
din timp de recrutarea și instruirea propagandiștilor. 
Astfel, un număr însemnat dintre cei mai buni tineri mem
bri de partid, candidați de partid sau utemiști, fruntași în 
producție și în activitatea obștească, au urmat cursurile de 
10 zile organizate de Comitetul regional U.T.M. Dobrogea, 
iar alții urmează cursurile de propagandiști de două săptă- 
mîni, fără scoatere din producție. Tovarășii : Osman Izet, 
tîmplar la I.E.R. „8 Mai“, Tudora Boșcencu, muncitoare la 
O.C.L., Tudora Miron, muncitoare la întreprinderea pisci
colă Tulcea, Leonte Caragață, mecanic, și Vasilica Mihelciuc, 
țesătoare, sînt doar o parte dintre tinerii aceștia.

• îndrumat 
tul U.T.M. de 
Ploiești a încheiat de curind recrutarea cursanților care vor 
învăța în noul an de invățămint politic.

în anul acesta au fost aleși cu mai multă grijă propagan
diștii care vor conduce cele 4 cercuri politice U.T.M. Ei sînt 
membri și candidați de partid, și au o bună experiență în 
această muncă. Propagandiștii au fost confirmați in adună
rile generale U.T.M. și de curînd au primit și confirmarea 
comitetului orășenesc U.T.M.

Membrii comitetului U.T.M., ai birourilor organizațiilor 
U.T.M. de secții împreună cu propagandiștii au recrutat 
cursanțli pentru cercurile de invățămint politic U.T.M. Ele 
vor fi frecventate de 97 utemiști și tineri din întreprin
dere.

• Organizafia ds bază U.T.M. de la Întreprinderea „Ocsko Tere
zia" din Timișoara se ocupi în aceste zile de pregătirea deschiderii 
noului an de învățămînt politic.

Principala afenjie a fost acordată recrutării cursanfilor. Membrii 
comitetului U.T.M. împreună cu propagandiștii au stat de vorbă cu 
utemiștii și cu ceilalți tineri din întreprindere, le-au explicat progra
mul cercurilor care vor funcfiona anul acesta, ajutîndu-i să aleagă 
forma cea mai corespunzătoare pregătirii lor.

în urma acestor discuții, 193 de utemiști și tineri au hotăirît să se 
înscrie în cercul de studiere a Statutului U.T.M., 54 de tineri care 
urmează cursurile serale ale școlii medii au propus să audieze un 
ciclu de conferinfe. Membrii comitetului și ai birourilor de secfie 
U.T.M. au fost încadra)i în învă)ămîntul de partid.

FLORICA ȘONDA 
corespondent voluntar

Drum Nou“ din comuna Luncani se fac intense pregătiri pentru asigurarea bazei furajere. 
Foto : N. STELORIAN

(Urmare din pag. I)

iveau la rispînfii prin crăpături 
de frotuare și păstrînd, cu aceeași 
grijă, străvechea piață turcească 
din centru, alb bazar de „o mie 
și una de nopți", cu coloanele 
sale suple și ascuțite ca niște fu
suri.

Dar în „orașul morilor de vînt" 
nu mai e nici o moară de vînt, 
coșul de fabrică și schela marii 
construcții devin și aici dominan
tele peisajului. S-au construit, în 
ultimii ani, hale frigorifice moder
ne, pe măsura acestui oraș, care 
este cel mai mare centru piscicol 
al țării. In hale sînt conservați și 
sortați peștii de mii de soiuri ai 
Deltei, de la sturion la vulpea de 
mare și gingașa scrumbie, de la 
anghila sosită la gurile Dunării 
tocmai din Marea Sargasselor, cale 
de peste 20 000 de kilometri, și 
pînă la șfiucă, crap, caras, pisică 
de mare, avat, lin, biban și plă- 
tică ; halele primesc anual și sute 
de delfini, zeci de mii de raci. 
Iar alături de hale a apărut și o 
fabrică de conserve de pește, 
cu utilaje moderne. A mai apă
rut, tot în anii din urmă, 
și o fabrică de conserve de 
legume și fructe, care-și extrage 
materia primă de pe mii de hec
tare de căpșunării, livezi de caiși 
și de meri, lanuri de fasole, ma
zăre, ardei și tomate, — pămîn- 
furi pînă ieri acoperite de stuf.

ION MOCANU
corespondent voluntar

SERGHEI IOSIF
corespondent voluntar

îndeaproape de comitetul de partid, cornite
la Atelierele de reparat material rulant din

IONEL MIREA
corespondent voluntar

TINEREȚEA DELTEI

lipovenească de Ju- 
sfîrșitul secolului 

construcție originală, 
în peisajul satului

Orașul mai numără, printre noută
țile anului XVIII, și o fabrică de 
plăci de stufit, care valorifică stu
ful pentru nevoile șantierelor, pre
cum și două mari întreprinderi 
piscicole. Au apărut zeci de 
blocuri moderne de cîte 3 și 4 
etaje. Numai în anul trecut au fost 
date în folosință peste 120 de a- 
partamente, iar pentru anul acesta 
sînt prevăzute alte 150.

★
„Casa de Jurilovca* *’ e cunoscută 

și de bucureșfenii care n-au căl
cat niciodată prin Deltă. (Un 
exemplar e la Muzeul Satului, în
soțit de pliante Cu .explicația I 
„gospodărie 
rilovcg la 
XIX"). E o 
defașîndu-se 
romînesc.

Vineri seara, în grădina Casei 
prieteniei romîno-sovietice a avut 
loc o adunare, în cadrul căreia 
membrii delegației Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., care au vizitat re
cent Uniunea Sovietică la invita
ția Asociației de prietenie 
vieto-romînă, au împărtășit 
sii din vizita făcută.

Au luat cuvîntul Marin 
lonescu, vicepreședinte a| 
liului General A.R.L.U.S., 
Răducanu, secretar general al A- 
genției Romîne de Presă „Ager
pres”, prof. univ. Călin Popovici, 
șeful secției de astrofizică-sateliți 
a Observatorului Astronomic al 
Academiei R. P. Romîne.

Au asistat membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice.

In încheierea întîlnirii a fost 
prezentat un program artistic, la 
care și-a dat concursul orchestra 
de muzică populară a radiotele- 
viziunii.

★
Vineri dimineața a plecat la 

Moscova delegația romînă care 
va participa la lucrările Sim
pozionului internațional cu 
tema : „Pregătirea 
științifice și tehnice”, 
avea loc 
Sovietice 
brie.

★
Orchestra simfonică 

tului Pionierilor din Sofia, di
rijată de Vladimir Borisov Se- 
mionov, va da în tara noastră, 
începînd cu data de 8 septem
brie, concerte simfonice în 
București, Ploiești. Brașov, Si
biu și Cluj.

neț, el se avînlă pe Razelm și 
apele Mării, pînă dincolo de cele 
„trei orizonturi" care măsoară 
curajul în proverbul lipovenesc, și 
aduce întotdeauna pradă bogată. 
Soția lui lucrează la noua cherha
na din comună, care e una dintre 
cele mai moderne din fără. Cîști- 
gă bine amîndoi «și pregătesc 
„Casei de Jurilovca” alte modifi
cări importante : acoperișul de 
tablă galvanizată, prin care nu 
pătrunde ploaia ca prin stuful 
de-acum, soba de teracotă în lo
cul arhaicului cuptor care afumă...

„Casa de Jurilovca" va rămîne 
mai departe frumoasă și stranie, 
nu i se vor altera linia, culoarea, 
parfumul ; turistul viitorului o va 
cerceta întotdeauna cu nedomolit 
interes. Dispar din pitorescul ei — 
ca și din pitorescul întregii Delte, 
de altfel — doar acele elemente 
care îi întunecau atmosfera, în- 
greunîndu-i omului existenta.

Apar în schimb, pretutindeni 
în Deltă, semnele noii civilizații 
a evului nostru, și prezența lOr 
este în același timp și o imagine 
de frumos. Comparate cu vechile 
colibe pescărești, igrasioase și a- 
coperite de mușchi, vilele spați
oase de pe ghiolul Dranovului, 
sau orașul de blocuri moderne de 
la Maliuc, nu vor da insatisfacții 
iubitorului de pitoresc.

Priveliști noi pe hărțile Deltei... 
Orice detaliu capătă aici o strălu
cire aparte, pentru că și Delta e 
o lume aparte.

Am intrat, 
da unei astfel de case. Proprietarul 
ei e Eufim Nicolaev, membru al 
gospodăriei colective piscicole, un 
tînăr pescar, care poartă ca și bu
nii săi o barbă imensă, roșie ca 
focul, revărsată în valuri ondulate 
și grele pînă la brîu. A adus în 
„Casa de Jurilovca” și aparatul de 
radio, a adus și mobila modernă, 
și covorul persan (așternut, deo
camdată, pe lutul cel negru, în aș
teptarea dușumelii care nu va întîr- 
zia să apară). De felul lui, Eufim e 
din Doloșman, satul de la o zvîrli- 
fură de băț, întemeiat cîndva de 
histrioți. Pescar vrednic și îndrăz-

Tinerii inovatori : Tuduce Emil 
și Soigo Francisc de la Uzinele 
„Unirea“ din Cluj, împreună cu 
șeful cabinetului tehnic, tov. 
Gheulfan loan, discută una din 
propunerile de inovații a a- 

cestora.

Foto : N. STELORIAN

Școlile așteaptă elevii

INFORMAȚII

so-
impre-

Florea 
Consi- 
Cornel

în capitala 
între 9 și 13

cadrelor 
care va 
Uniunii, 
sentem-

a Pala-

pe

ziua cînd vor 
din nou pragul șco

li așteaptă sălile 
cursuri reamenajate, 
noi, laboratoare inzes- 

cu zeci de aparate și mo-

Pînă la începerea noului an 
școlar au mai rămas puține 
zile. După lunga și plăcuta va
canță de vară, elevii așteaptă 
nerăbdători 
păși 
Iilor, 
de 
școli 
trate 
terial didactic modern — măr
turii vii ale grijii părintești 
acordate, de partidul și statul 
nostru democrat-popular îm
bunătățirii continue a condiții
lor de învățătură a fiilor 
oamenilor muncii. In scurtul 
răgaz de timp care a mai ră
mas pînă la începerea cursuri
lor, în școli se fac ultimele 
pregătiri. Acestea au constituit 
pentru corespondenții volun
tari ai ziarului noi teme 
materiale.

de

Un dar
pentru elevii
din Roznov

In centrul localității Roz
nov a răsărit de curind o clă
dire modernă cu etaj. E noua 
școală mcdie-Roznov. Fundația 
ei a început în urmă cu a- 
proape un an. De atunci, zi de 
Zi harnicii constructori zidari 
— fierari betoniști, dulgheri, 
electricieni au muncit cu Sîr- 
guință reușind să dea lucrări 
de cea mai bună calitate. Tot
odată ei au acordat o atenție 
deosebită folosirii cit mai ra
ționale a materialelor reușind 
să facă astfel economii în va
loare de 100 000 lei.

Urmînd exemplul comuniști
lor, în fruntea întrecerii s-au 
situat și tinerii constructori

Fiecare tînăr - un bun gospodar
(Urmare din pag. I)

Randamentul zilei următoare 
depinde de felul cum facem 
această pregătire. Dacă unul 
dintre noi lasă modelele la in- 
tîmplare și nu ține în perfectă 
ordine locul de muncă, ceilalți 
nu-i dau o clipă de răgaz. 
Pînă nu face ordine, pină tiu 
își rînduiește toate sculele și 
uneltele la locul lor, nu este 
lăsat în pace, de către ceilalți. 
Este îmbucurător faptul că 
astfel de tineri sînt la noi din 
ce în ce mai puțini.

Tot mai mulți tineri de la 
turnătorie, printre care Con
stantin Pascu, Viorel Ghiță, 
Anton Butnaru și alții, s-au 
și convins că ordinea și cu
rățenia le ușurează munca, ci 
o fac mai productivă, și-t a- 
jută la îmbunătățirea calității. 
Și se poate afirma cu certitu
dine că la scăderea procentw-

CINEMATOGRAFE

la 
cinematografele Patria, E. Pavel; 
O VIAȚĂ: rulează Ia cinemato
grafele București, Miorița, Grădi
na 13 Septembrie; ACORD FINAL: 
rulează la cinematografele Republi
ca, 1 Mai, Stadionul Giulești, Gră
dina Progresul ; TINTIN Șl MIS
TERUL „LINEI DE AUR” : rulează 
la cinematografele Magheru. I. C. 
Frimu, 23 August, G. Coșbuc, Sta
dionul Dinamo, Arenele Libertății ; 
DESTĂINUIRI : rulează la cinema
tografele V. Alecsandri, Tineretu
lui, Gh. Doja; FOC ÎN LINIA 
DOUA : Lumina ( ULTIMĂ REPRI
ZA: Victoria; LĂSAREA NOPȚII: 
Central; FRUMOASA AMERI
CANĂ: 13 Septembrie, 8 Mai; 
POEM DESPRE ARMENIA — PRE
ZENȚE INVIZIBILE — DUELUL: 
Timpuri Noi ; ÎNVIEREA, ambele 
serii, rulează la cinematograful 
Maxim Gorki; 713 CERE ATERI
ZAREA: î. 'rățirea între popoare, 
Alex. Șahia, Floreasca ; PUȘTIUL:

Ploscaru Petre, Toderică Ma
tei, Munteanu Mihai și alții.

In prezent, lucrările de fi
nisare au luat sfîrșit. In clasele 
cu parchet pe jos, cu ferestre 
largi, cu mobilier modern 
domnește o liniște deplină. Cu- 
rînd însă, ele vor răsuna de 
glasurile celor 600 de elevi 
prima promoție a școlii medii 
Roznov. (De la TEODOR STA- 
VĂR, mecanic).

și flori
Pregătirile la școala elemen

tară din comuna Cindești, ra
ionul Buhuși au luat sfîrșit.

Din scrisorile sosite la redacție

Cele 14 săli de clasă strălu
cesc de curățenie. In cancela
rie insă domnește o puternică 
animație. Cadrele didactice lu
crează de zor. Cîțiva tineri în
vățători și profesori confecțio
nează pancarte pe care scriu 
cu litere mari: „Spor la învă
țătură. Școala e lumina voas
tră !“ „Bine ați venit elevi !“. 
Alte cadre didactice sortează 
manualele școlare în așa fel 
îneît, în ziua clnd va începe 
școala, fiecare din cei 608 elevi, 
fii de colectiviști, să găsească 
pe banca sa manualele școlare 
gratuite 
tru, iar 
cîte o 
toamnă.

Manuale și flori pentru fiii 
foștilor pălmași.

Această realitate semnifica
tivă zilelor noastre ne umple 
inimile de bucurie și nouă pă
rinților și bunicilor celor ce

oferite de statuii nos- 
alături de manuale, 
frumoasă floare de

lui de rebuturi, a contribuit 
mult și aplicarea inițiativei 
care a trezit în fiecare tînăr 
dorința de a avea un 4oc de 
muncă mai bine organizat, de 
a fi mai disciplinat și mai 
conștiincios în muncă.

Organizațiile U.T.M. de la 
montaj și turnătorie — secțiile 
pe care le-am vizitat — au că
pătat o bună experiență în a- 
plicarea inițiativei de la Uzi
nele „Tudor Vladimirescu“. 
Pe viitor va trebui să se des
fășoare în continuare o muncă 
susținută pentru extinderea iii 
riadul tuturor tinerilor a 
experienței celor mai buni. De 

asemenea, comitetul U.T.M. din 
uzină trebuie să se Ocu
pe ca experiența valoroasă ob- 
ținută de tinerii din aceste 
două secții să fie însușită și 
aplicată și în celelalte secții 
ale uzinei.

Culturali VALEA VULTURILOR: 
Alex. Popov; COCOȘUL SPERIE 
MOARTEA : 8 Martie, Volga ; A- 
CADEMICIANUL DIN ASKANIA : 
Grivița i VIRSTA DE AUR A CO
MEDIEI: rulează la cinematograful 
Vasile Roaită; SENTINȚA SE VA 
DA JOI : Unirea f PLANETA 
FURTUNILOR: Flacăra, Olga Ban
ele : POVESTE SENTIMENTALA: 
rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu ; MUZICANTUL ORB : 
rulează Ia cinematograful Munca; 
49 DE ZILE ÎN PACIFIC: Popular, 
Libertății, 16 Februarie ; DUELUL 
N-a AVUT LOC : rulează la cine
matograful Donca Simo : FRAȚII 
KOMOROV — LÎNGĂ PRĂPAS
TIA ABRUPTĂ (VINĂTOAREA 
DE LUPI) : Moșilor; AGRAFA 
ALBĂ: M. Eminescu; CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii: rulează
Ia cinematograful Ilie Pintilie i 
VIRSTA DRAGOSTEI : Luceafărul; 
FANTOMELE DIN SPESSART : ru
lează la cinematografele C-tin Da- 
vid, G. Bacovia ; MIZERABILII — 
ambele serii — cinemascop : Dru- 

, mul serii; TEROARE 1N MUNȚI
— cinemascop: rulează la cinema
tograful 30 Decembrie ; M-AM SĂ
TURAT DE CĂSNICIE : rulează la 
cinematograful Aurel Vlaicu; 
FOCURI IN MUNȚI : rulează la 
cinematograful p. Delavrancea.

Adunarea ziariștilor din Capitală

consacrată zilei solidarității

internaționale a ziariștilor
Vineri ■ avut loc o adunare a 

ziariștilor din Capitală, consacrată 
zilei de 8 septembrie, „Ziua soli
darității internaționale a ziariști
lor". Adunarea a fost deschisă de 
tov. Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din R. P. Ro
mînă.

Despre semnificația „Zilei soli
darității internaționale a ziariști
lor” a vorbit, tov. ,Ion . Gălăteanu, 
director general adjunct al Agen
ției Romîne de Presă „Agerpres”.

Subliniind că sărbătorirea a- 
cestei zile a intrat în tradiția pre
sei comuniste și progresiste din 
întreaga lume, vorbitorul a arătat 
că ea a fost fixată In mod semni
ficativ Ia a septembrie, cînd în 
urmă cu 19 ani a fost asasinat de 
hitleriști ziaristul cehoslovac Ju- 
lius Fucik.

După ce a arătat că în țările 
socialiste, presa are o importanță 
deosebită, că ziariștii se bucură 
de stima și aprecierea opiniei pu
blice pentru că slujesc cu entu
ziasm cauza poporului construirea 
socialismului și comunismului, 
cauza păcii în lume, vorbitorul a 
spus : în unele țări capitaliste și 
în țările unde asuprirea colonială 
n-a luat încă sfîrșit, unde impe
rialismul își continuă dominația, 
presa progresistă și slujitorii ei

peste citeva zile vor începe un 
nou an
TACHE
tivist).

de învățătură. (De la 
VASILACHE, colec-

Prin contribuția
tineretului

în urmă cu mai multe luni, 
cină în comuna Niculești, ra
ionul Buzău a început con
struirea unei noi școli elemen
tare, tinerii colectiviști, mobi
lizați de organizația U.TM.,

au hotărît să efectueze prin 
muncă patriotică o parte din 
lucrările de muncă necalifi
cată. Astfel ei au reușit să 
scoată din prundul Slănicului 
pietrișul și nisipul necesar 
construirii școlii, au transpor
tat pe șantier materialele de 
construcție, au ajutat perma
nent în muncă pe meșterii zi
dari și tîmplari. Prin munca 
patriotică depusă, tinerii colec
tiviști au realizat la constru
irea școlii o economie de 
18 000 lei. Printre tinerii care 
s-au evidențiat în această acți
une se numără Pantofi Vasile, 
Antemir Ana, Stroie Constan
tin și alții.

Acum, clădirea școlii a fost 
terminată și peste puține zile 
ea va fi dată în folosință. (De 
la VERONEL PORUMBOIU, 
tehnician agronom).

SÀPTÀMÌNA VIITOARE PE ECRANELE

CAPITALEI

suri cUm mosan

:.-.i

O producție & studioului „Lenfiim" despre viața unui tinăr 
aviator care se pregătește să devină cosmonaut. 

Scenariul: Alexei Tverskoi Regia : Anatoli Granik 
In rolurile principale: Igor Pușkariov, Nina Drobîșeva, 

Pavel Makotin, Vladimir Cestnokov

Institutul de Științe
înscrierile pentru concursul 

de admitere au început în ziua 
de 20 august.

Concursul de admitere va 
avea Ioc în ziua de 18 septem
brie.

In cadrul institutului vor 
funcționa în anul universitar 
1962—1963 următoarele facul
tăți și secții:

Facultatea de economie ge*  
nerală cu secțiile:

— Economie politică și pla
nificare

— Statistică
Facultatea de finanțe, cre

dit și evidență contabilă cu 
secțiile:

— Finanțe șl credit
— Evidența contabilă
Facultatea de comerț cu 

secțiile:

prigoane, 
torturati, 

de inchi-

sînt supuși unei crunte 
ziariștii sînt arestați, 
condamnați Ia ani grei 
soare, iar gazetele confiscate, in
terzise.

In ajutorul celor închiși, în apă
rarea dreptului ziaristului de a-și 
spune părerea deschis, conform 
convingerilor sale, s-au ridicat 
toți ziariștii cinstiți.

Cu prilejul Zilei internaționale 
de solidaritate a ziariștilor, a spus 
în continuare vorbitorul, ziariștii 
romîni își unesc glasul cu toți 
aceia cărora le sînt scumpe drep
turile omului, inclusiv libertatea 
presei, cerînd să înceteze perse
cutarea ziariștilor. Confrații noștri, 
care sînt victime ale încălcării 
celor mai elementare drepturi u- 
mane. trebuie să se bucure de li
bertate, de viață, de posibilitatea 
de a-și continua nestingheriți acti
vitatea lor ziaristică.

Ziariștii romîni — a spus în în
cheiere vorbitorul — trimit salu
tul lor fierbinte tuturor ziariștilor 
progresiști, qare și-au pus condeiul 
în slujba măreței cauze a păcii și 
înțelegerii între popoare.

Participanții la adunare au a- 
doptat o telegramă adresată Or
ganizației Internaționale a Zia
riștilor.

(Agerpres)

Un

și mediu in raionul 
De atunci au trecut

îndeplinit
O dată cu terminarea anului 

școlar 1961—1962, cînd în sălile 
de clasă au încetat să mai ră
sune glasurile cristaline ale 
elevilor, la secția de învăță
mînt a Sfatului popular raio
nal Tîrnăveni a început o 
muncă intensă. Se definitiva 
planul de măsuri ce urmau a 
fi luate în această vară pentru 
lărgirea învățămînt ului ele
mentar 
nostru, 
citeva luni. Prevederile planu
lui au fost realizate.
Astfel, în noul an școlar, în 

raionul Tîrnăveni vor func
ționa 50 de unități școlare de 
8 ani. Printre satele care în a- 
cest an vor avea școli de 8 
ani se numără Custelnicul, 
Senca, Deaj și altele.

In această toamnă în orașul 
Tîrnăveni a mai luat ființă o 
nouă școală medie. Toate șco
lile din raion au fost reame
najate și unele din ele dotate 
cu mobilier nou pentru care 
s-au investit peste 560 000 lei.

Acum școlile sînt gata să-și 
primească elevii. (De la TOTH 
H. ALEXANDRU, activist cul
tural).

Pe scurt
• In orașul Mangalia au fost 

terminate de curînd lucrările 
de finisare ale noii școli me
dii. Școala are 16 săli de 
clasă, 2 laboratoare, cabinet 
medical. (De la ION DELI- 
MAN, funcționar).

• Căminul școlii medii nr. 
2 din orașul Sighișoara a fost 
complet renovat. Dormitoarele 
au fost parchetate, zugrăvite 
și dotate cu mobilier confor
tabil. (De la G. BIVOLARU, 
muncitor).

economice „Y. I. Lenin“
— Economia comerțului in. 

terior
— Economia comerțului ex. 

terior
— Merceologie
Concursul de admitere la 

faoultățile de : Economie ge
nerală, Finanțe, credit și evi
dență contabilă și la secția Co. 
merțului interior constă din 
următoarele probe :

— Economie politică — oral
— Matematică (aritmetică, 

algebră și trigonometrie) — 
scris și oral.

— Geografia R.P.R. — scris 
și oral

La secția de Economia co
merțului exterior se vor da 
următoarele probe :

— Economie politică — oral
— Matematică (aritmetică,

-București comunică:
algebră, trigonometrie) — scris 
și oral.

— Geografia R.P.R. — oral
— O limbă străină la alege, 

rea candidatului (rusă, fran. 
ceză, germană, engleză) — 
scris și oral.

La secția de Merceologie se 
vor da probe la :

— Economie politică — oral
— Chimie — scris Și oral
— Matematică (aritmetică, 

algebră, trigonometrie) — scris 
și oral.

Informații suplimentare se 
pot obține de la secretariatele 
facultăților din București — 
Piața Romană nr. 6 (tramvai 
nr. 15—19, troleibuz 82—83, 
autobuz 31—33—34 — Stația 
Piața Romană) și la telefon : 
11.06.10, 11.06.18, 11.06.19.

0 delegație 
guvernamentală 
a R. P. Romîne 
a plecat la Brno

Vineri la amiază a-plecat în 
R. S. Cehoslovacă o delegație 
guvernamentală a R. P. Ro
mîne, condusă de tov. Con
stantin Tuzu, ministrul me
talurgiei și construcțiilor de 
mașini, pentru a asista la 
deschiderea Tîrgului interna
țional de la Brno, care are loc 
între 9 și 23 septembrie.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de Alexandru 
Sencovici, ministrul industriei 
ușoare, Tiberiu Abrihan, Ni- 
colar Ghiță, Ștefan Constanți-, 
nescu și Mircea Popescu, ad- 
juncți ai ministrului metalur-< 
giei și construcțiilor de ma
șini, Mihai Ciobanu, președin
tele Camerei de Comerț, și de 
alți reprezentanți ai conduce
rii unor ministere și organi
zații economice.

Au fost de față Vladislav 
Plesek, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei R.S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă, 
și alți membri ai ambasadei.

La Tîrgul internațional de 
la Brno, țara noastră parti
cipă cu un oficiu pentru in
formații tehnice și comer
ciale.

(Agerpres)
-----•-----

Spectacolul de gală 
cu filmul bulgar 
„Soare și umbră“

La cinematograful „Patria**  
din Capitală a avut loc vineri 
seara un spectacol de gală cu 
filmul artistic bulgar „Soare 
și umbră', prezentat cu prile
jul celei de-a 18-a aniversări 
a eliberării Bulgariei de sub 
jugul fascist.

La spectacol au asistat Au
rel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Arta, Al. 
Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de cultură, 
ziariști, un numeros public.

Au fost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria, 
membri ai ambasadei, precum 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

A luat cuvîntul Mihai Iacob, 
regizor la Studioul cinemato
grafic „București”, care a pre
zentat publicului spectator pe 
cineastul bulgar Ranghel Pe- 
trov Vîlceanov, regizorul fil
mului „Soare și umbră”, sosit 
în țara noastră cu acest prilej.

Oaspetele bulgar a mulțu
mit publicului spectator pen
tru primirea făcută.

A rulat apoi filmul artistic 
„Soare și umbră“, care s-a 
bucurat de un frumos succes, 

(Agerpres)

Recepție oferită 
de ministrul Braziliei 

la București
Ministrul Braziliei la Bucu

rești, Carlos Jacyntho de 
Barros, a oferit vineri seara 
o recepție în saloanele hote
lului Athen^e Palace, cu pri
lejul sărbătorii naționale a 
Braziliei — aniversarea pro
clamării independenței.

La recepție au luat parte 
Vasile Dumitrescu, adjundt al 
ministrului afacerilor externe, 
Valentin Steriopol, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, acad. St. S. Nicolau, vi
cepreședinte al Marii Aduhări 
Naționale, Dionisie lonescu, 
șeful Ceremonialului de Stat, 
alte persoane oficiale, oameni 
de cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

Știri sportive
• Etapa a 4-a a campionatului 

categoriei A de iotbal programea
ză astăzi pe stadionul Republicii 
jocul dintre Progresul București 
și C.S.M.S, Iași. Meciul începe la 
ora 17.

• într-un meci internațional de
fotbal desfășurat Ia Milano, echi
pa italiană Internazionale a învins 
cu scorul de 3—2 (3—2) echipa
Benfica Lisabona, cîștigătoarea ul
timei ediții a „Cupei campionilor 
europeni”.

• Echipa de fotbal Steaua va 
debuta în competiția „Cupa cupe
lor” la 13 septembrie. Fotbaliștii 
romîni vor întîlni Ia București e- 
chipa Botev Plovdiv (R. P. Bulga
ria). Returul va avea loc la 19-sep
tembrie la Plovdiv.

• Pe terenul Gloria cu începere 
de la ora 16,30 va avea loc as
tăzi meciul de rugbi dintre echi
pele bucureștene Steaua și Meta
lul contînd pentru prima etapă 
a returului campionatului repu
blican.



Tratativele penița dezarmare
de la Geneva

GENEVA 7 (Agerpres). — 
în ședința din 7 septembrie a 
Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare — ultima 
ședință înainte de întrerupere, 
șeful delegației U.R.S.S., V. V. 
KUZNEȚOV, a făcut bilanțul 
lucrărilor comitetului și a 
expus considerentele delega
ției sovietice în legătură cu 
divergențele ivite în comitet 
și cu modalitatea de a se găsi o 
cît mai grabnică soluționare 
practică a problemei dezar
mării. Amintind că Adu
narea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a încredin
țat Comitetului celor 18 un 
mandat clar și precis, și anu
me să ajungă cît mai curînd 
la un acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
sub un eficient control inter
național, V. V. Kuznețov a 
arătat ca după jumătate an de 
activitate, în care timp comi
tetul s-a întrunit de mai bine 
de 80 de ori în ședințe ple
nare, au activat și organele 
sale auxiliare — comitetul 
plenar și subcomitetul celor 
trei pentru încetarea expe
riențelor cu arme nucleare, 
din păcate s-a realizat prea 
puțin. A fost elaborat un 
preambul al tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală, s-a căzut de acord 
asupra unor prevederi cu ca
racter cu totul general, care 
nu stabilesc încă felul în 
care trebuie înfăptuită în mod 
practic dezarmarea generală 
și totală. Principalele proble
me fundamentale ale dezar
mării rămîn însă nerezolvate, 
iar pozițiile părților în aceste 
probleme nu s-au apropiat. 
Trebuie să remarcăm că nu 
ne aflăm astăzi mai aproape 
de un acord cu privire la de
zarmarea generală 
decît în ziua 
tratativele.

în cursul 
prezentanții 
care participă ia lucrările co
mitetului, după cum a subli- 

- niat cu satisfacție V. V. Kuz
nețov, au sprijinit necesitatea 
lichidării totale a armei nu
cleare, s-au pronunțat pentru 
înfăptuirea chiar de la înce
putul procesului dezarmării a 
unor acțiuni îndrăznețe în
dreptate spre lichidarea pri
mejdiei războiului nuclear. A- 
ceste țări, 
din blocuri 
tă, așa cum 
neutralitate 
pace, ci caută

și totală 
cînd au început

tratativelor, re- 
țărilor neutre

care nu fac parte 
militare, nu cau- 
declară ele însele, 

între război și 
să contribuie

la victoria păcii asupra 
războiului.

Trebuie să constatăm însă 
că reprezentanții puterilor oc
cidentale, și în primul rînd ai 
Statelor Unite ale Americii, 
au adoptat la tratative o altă 
poziție.

Linia puterilor occidentale 
pentru obținerea unor avanta
je militare unilaterale față^ de 
Uniunea Sovietică și-a găsit 
expresia și în propunerile pri
vitoare la control. în același 
timp, guvernul sovietic, pro- 
nunțîndu-se consecvent pentru 
stabilirea controlului interna
țional eficient asupra tuturor 
măsurilor privitoare la dezar
mare, obiectează cu hotărîre 
împotriva oricăror încercări 
de a impune controlul asupra 
armamentelor inclusiv sub 
forma inspecției zonale prin 
sondaj.

Șeful delegației U.R.S.S. a 
arătat în continuare că la tra
tative, în ciuda tuturor efor
turilor statelor iubitoare de 
pace, n-a putut fi urnită din 
loc nici rezolvarea problemei 
interzicerii experiențelor cu 
arma nucleară. Aceste efor
turi continuă să se spulbere 
lovindu-se de poziția rigidă a 
S.U.A. și Marii Britanii. în 
prezent, a spus ei, există toate 
condițiile necesare de a rezol
va o dată pentru totdeauna 
problema încetării experiențe
lor nucleare cu instituirea 
unui control riguros asupra 
respectării de către state a 
obligațiilor asumate prin folo
sirea mijloacelor naționale de 
detectare a exploziilor nu
cleare. Uniunea Sovietică este 
gata să încheie pe această 
bază fără nici o amînare. un 
acord cu privire Ia interzice
rea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară.

Amintind că în curînd pro
blema dezarmării generale și 
totale și problema încetării 
experiențelor cu arma nuclea
ră vor fi examinate la cea 
de-a 17-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Nați
unilor Unite, șeful delegației 
sovietice și-a exprimat spe
ranța că discutarea probleme
lor dezarmării de către cel 
maj înalt și reprezentativ for 
internațional va aduce un fo
los concret și va da un nou 
impuls gîndurilor și faptelor 
participanților 
din Comitetul

A luat apoi 
zentantul R.P. 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

și să abordeze tratativele în
tr-un spirit nou, în spiritul co
respunzător sarcinii de a crea 
o lume eliberată de războaie“.

în continuare delegatul ce
hoslovac J. Hajek și delega
tul Bulgariei M. Tarabanov 
au constatat cu regret în cu- 
vîntările lor lipsa aproape to
tală a unui progres în lucră
rile comitetului.

în ședință s-a anunțat că 
următoarea ședință a subco
mitetului celor trei puteri pen
tru încetarea experiențelor 
nucleare va avea loc miercuri 
12 septembrie.

închizînd ședința, președin
tele R. Edberg a declarat că 
următoarea ședință a Comite
tului celor 18 va 
după 
iembrie ora 10 
dacă nu vor surveni 
bări în conformitate 
cedura adoptată de 
în această problemă.

avea loc, 
întrerupere, la 12 no- 

dimineața, 
schim- 

cu pro- 
comitet

la tratativele 
celor 18. 
cuvîntul repre- 
Romîne, Mircea

Cuvântarea reprezentantului
R. P. Române, M. Malița

Reprezentantul R. P. Ro
mîne a subliniat că datoria 
tnembrilor Comitetului pentru 
dezarmare este ca după jumă
tate an de activitate să anali
zeze dacă au fost folosite toate 
mijloacele pentru a face să 
progreseze elaborarea tratatu
lui de dezarmare generală și 
totală. „Delegația romină, îm
preună cu celelalte delegații 
ale țărilor socialiste — a sub
liniat vorbitorul — a sprijinit 
măsurile realiste și eficace 
Întruchipate în proiectul so
vietic de tratat, neprecupețin- 
du-și eforturile pentru a pro
mova cauza dezarmării gene
rale și totale. Sîntem bucuroși 
— a adăugat el — să subli
niem contribuția pozitivă a 
celor opt țări neutre reprezen
tate aici“.

Referindu-se în continuare 
la poziția obstrucționistă a 
puterilor occidentale, M. Ma
lița a declarat: „Nu există 
dovadă mai bună pentru a- 
ceasta decît poziția delega
țiilor occidentale cu privire la 
ceea ce constituie esențialul 
problemei: necesitatea de a 
elimina pericolul războiului 
nuclear încă în prima etapă 
a dezarmării. în timp ce dele
gațiile țărilor socialiste — a 
continuat vorbitorul — au 
răspuns prin propunerile lor 
acestei aspirații .vitale a tutu-

ror popoarelor, delegațiile oc
cidentale refuză să accepte a- 
semenea măsuri, tinzînd ast
fel la permanentizarea perico
lului nuclear în tot cursul 
procesului de dezarmare și 
chiar după desăvîrșirea lui.

Reprezentantul R. P. Romî- 
ne a arătat în continuare că 
datorită pretențiilor nejustifi
cate ale puterilor occidentale 
nu s-a putut realiza un acord 
nici în problema încetării ex
periențelor cu arme nucleare, 
deși există posibilitatea obiec
tivă de a se ajunge la un ase
menea- acord, posibilitate re
flectată în propunerile sovie
tice din 28 noiembrie 1961 și 
în Memorandumul celor opt 
state neutre înaintat conferin
ței la 16 aprilie 1962. „Delega, 
fia romînă — a spus vorbito
rul — acționînd pe baza în- 
strucțiunilor guvernului său, 
a cărui politică reflectă cele 
mai profunde aspirații de 
pace ale poporului romîn, do
rește să declare că este gata 
să sprijine orice propuneri 
constructive ducind la un 
acord eficient. Noi continuăm 
să credem în posibilitatea a- 
jungerii la un acord în proble
mele importante pe care le 
avem în față. în acest scop 
este de dorit ca guvernele oc
cidentale să asculte de glasul 
rațiunii, să-și schimbe poziția

PE SCURT«|g||g

Vizita delegației economice 
guvernamentale a R. P. R.

TOKIO 7 (Agerpres). — La 
6 septembrie delegația econo. 
mică guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de Alexan
dru Birlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
care face o vizită in Japonia 
a sosit în orașul Osaka. Cu 
acest prilej delegația romină

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— TASS transmite : Cercurile 
guvernante din Statele Unite în
cearcă să respingă acuzațiile gra
ve și întemeiate aduse puterilor 
occidentale în Nota guvernului 
U.R.S.S. adresată guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței în le
gătură cu situația încordată din 
Berlinul occidental. în declarația 
Statelor Unite, citită în ziua de 
6 septembrie la o conferință de 
presă de purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat Joseph 
Reap, guvernul american încear
că să scape de orice răspundere 
pentru recentele evenimente din

a făcut o vizită la Șantierele 
navale Hitachi unde a avut 
convorbiri cu Y. Matzubara, 
președintele șantierelor navale 
și alți conducători ai între
prinderii.

în după-amiaza aceleași zile 
guvernatorul prefecturii a 
oferit o recepție în cinstea 
oaspeților romîni.

Berlinul occidental care pot avea 
urmări grave pentru pacea și 
securitatea internațională.

în declarație situația este pre
zentată ca și cum U.R.S.S. „nu 
ar da nici o urmare propunerilor 
aliaților occidentali”. Dar în a- 
cclași timp nu se spune nici un 
cuvînt de declarația exprimată 
clar în nota sovietică că guver
nul Uniunii Sovietice este gata 
să ajungă 
înțelegere 
Angliei și 
malizarea 
occidental
pace german.

în orice moment la o 
cu guvernele S.U.A., 
Franței privind nor- 
situației în Berlinul 

pe baza Tratatului

Noi acțiuni agresive proiectate
de S. U

WASHINGTON 
preș). — Agenția 
Press a 
tembrie 
Senatul 
fanților 
doptarea unei 
permită președintelui Kennedy 
să folosească trupele ameri
cane împotriva Cubei pentru 
„apărarea intereselor vitale“ 
ale S.U.A. în această regiune 
a lumii. Această acțiune se 
încadrează în campania 
licoasă împotriva Cubei 
clanșată în ultimele zile 
cercurile politice din S.U.A., 
care este însoțită de chemări 
fățișe la agresiune armată di
rectă a S.U.A. împotriva eroi
cului popor cuban. 
relatărilor 
senatorul 
(democrat 
a cerut ca 
ființeze o 
între țările Americii, 
nătoare N-A.T.O., pentru 
lichida problema Cubei“ 
subliniat 
militar trebuie să fie gata să 
intervină și în alte țări ale

7 (Ager- 
Associated 

anunțat că la 7 sep- 
liderii republicani din 
și Camera Reprezen- 

a S.U.A. au cerut a- 
legi care să

be- 
de- 
de

Potrivit 
presei americane, 

George Smathers 
din statul Florida), 
Statele Unite să în- 
organizație militară 

asemă
na 

și a 
că acest dispozitiv

de

A. împotriva Cubei
Americii Latine cu scopul de 
„a înfrunta comunismul“.

Aproape concomitent cu de
clarațiile lui Smathers, un alt 
senator american, Strom Thur- 
mond (democrat din statul 
Carolina de sud), a adresat un 
apel populației acestui stat în 
care cheamă la o intervenție 
armată fățișă a Statelor Unite 
în Cuba. Thurmond consideră

că cel mai bun mijloc de re
zolvare a „problemei cubane“ 
l-ar constitui debarcarea tru
pelor americane în Cuba.

Este semnificativ faptul că 
la corul declarațiilor isterice 
ale diferiților politicieni ame
ricani s-au adăugat acum știri 
despre pregătirile fățișe ale 
S.U.A. în vederea atacării 
Cubei.

Popoarele latino-americane 
protestează împotriva 

uneltirilor față de Cuba
RTO DE JANEIRO 7 (Ager

pres). — Acțiunile în apărarea 
revoluției cubane, împotriva 
provocărilor imperialiștilor a- 
mericani capătă în prezent o 
amploare din ce în ce mai 
mare în Brazilia. Peste 10 000 
de persoane au participat la 
mitingul de solidaritate cu 
Cuba, care a avut loc la Cam- 
pina-Grande (statul Paraiba) 
Deputatul Francisco Juliao,

In Hong-Kong copiii sînf nevoifi să-și cîștige existenfa în loc să 
învețe carte. Ei muncesc cîte 10—12 ore pe zi.

GAGRA. — La 7 septembrie, 
Nikita Sergheevici Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care se află 
Ia Gagra la odihnă, s-a întîl- 
nit cu cunoscutul poet ameri
can Robert Frost, care vizitea
ză Uniunea Sovietică, și a 
avut cu acesta o călduroasă 
convorbire.

ve prilejuite de apropierea 
marii sărbători.

rale a O.N.U. să aibă loc la 
Moscova.

cum 
pri.

SOFIA. — Oamenii muncii 
din Bulgaria întîmpină marea 
lor sărbătoare, Ziua eliberării, 
cu noi succese în muncă. în 
cinstea zilei de 9 septembrie 
în întreaga țară se desfășoa
ră larg întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea 
economiei naționale.

Astfel, minerii din 
s-au angajat să dea 
sfîrșitul anului sute de mii de 
tone de minereu peste plan. 
Colectivul combinatului pen
tru prelucrarea cuprului „G. 
Damianov“ a depășit planul 
pe primele opt luni ale anului 
iar țăranii cooperatori din re
giunea Haskovo au îndeplinit 
primii planul privind strînge- 
rea tutunului.

în prezent în orașele și sa
tele țării au Ioc adunări festi-

planului

Rodope 
pînă la

ROMA — corespondentul A- 
gerpres transmite: în zilele 
de 5 și 6 septembrie au avut 
lgc la Siena, sub auspiciile A- 
sociației „Italia-Romînia” două 
manifestări culturale consa
crate marelui muzician romîn 
George Enescu. în seara zilei 
de 5 septembrie, în sala de 
concerte a Palatului Chigi 
Saracini, unde se află și Aca
demia chigiană de muzică din 
Siena. a avut loc solemnitatea 
dezvelirii unui bust al lui 
George Enescu, opera sculpto
rului romîn Dumitru Anghel. 
Bustul a fost dăruit Acade
miei de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă din 
R. P. Romină.

PARIS. Casa de editură 
„Publications Filmees d’Art et 
d’Histoire” din Paris a editat, 
de curînd, în acord cu Co
misia națională a R.P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O., o 
casetă cu 22 dispozitive in cu
lori, intitulată „Pictori ro
mîni”. Dispozitivele, îngrijit 
realizate, cuprind reproduceri 
după cele mai valoroase lu
crări ale pictorilor N. Grigo- 
rescu, I. Andreescu, Ștefan 
Luchian, Octav Băncilă, G. Pe- 
trașcu, Jean Al. Steriadi, Io
sif Iser, Th. Palady, N. To- 
nitza și Ștefan Dumitrescu.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ahmed El 
Șukeiry, ministrul de stat, re
prezentantul permanent al A- 
rabiei Saudite la O.N.U-, în
tr-un interviu acordat la 6 
septembrie la hotelul „Sovet- 
skaia“ reprezentanților presei, 
s-a pronunțat pentru ca ung 
din sesiunile Adunării Gene-

BONN. — Președintele Fran
ței de Gaulle, care se află în 
Germania occidentală într-o 
vizită oficială, a sosit la 7 
septembrie la Hamburg. unde 
a luat cuvîntul în fața ofițeri
lor superiori din Bundesweh- 
rul vest-german. Discursul ge
neralului de Gaulle a fost de 
fapt un îndemn Ia crearea 
unui bloc militar între Fran
ța și R. F. Germană.

VIENTIANE. — După 
relatează France Presse, 
mul ministru al Laosului, prin
țul Suvanna Fumma, a adre
sat o telegramă prințului Sia- 
nuk, primul ministru al guver
nului Cambodgiei, în care a. 
probă propunerea de a se con
voca o conferință similară 
conferinței de la Geneva pen
tru Laos. în vederea asigurării 
neutralității Cambodgiei-

ALGER. — Zilele acestea 
s-a deschis Ia Alger cel de-al 
V-lea Congres al Uniunii Ge
nerale a studenților musul
mani din Algeria. Ziarul „Al
ger Republicam“ publică salu
tul adresat de P. C. din 
ria, congresului.

NEW YORK. Potrivit 
ției Associated Press, 
septembrie, la Cape Canave- 
ral, pentru a doua oară în 
cursul acestei luni, a eșuat 
lansarea unei rachete balis
tice „Polaris A-3”.

Forțele militare aeriene au 
anunțat 
fecțiuni 
treaptă, 
cu mult 
punctul

Alge-

agen
ta 6

că, în urma unei de- 
la cea de-a doua 

racheta s-a prăbușit 
înainte de a ajunge la 
stabilit.

Privire parțială a combinatului da înobilare a cărbunelui brun „Schwarze Pumpe“ din R.D. Ger
mană.

președintele Ligii țăranilor, 
care a luat cuvîntul la miting, 
a declarat: „Yankeii vor să 
atace Cuba Noi însă vom apă
ra prin toate mijloacele po
porul frate“- Apărarea revolu
ției cubane, a spus el, în
seamnă apărarea întregii A- 
merici Latine, care este supusă 
jafului din partea imperialis
mului american. întregul con
tinent trebuie să apere Cuba".

. . *■■■
SAN SALVADOR 7 (Ager

pres). — în Salvador se des
fășoară o campanie de protest 
împotriva provocărilor impe
rialiste față de Republica 
Cuba. La această campanie 
participă organizațiile demo
cratice din țară, printre care 
„Avangarda tineretului din 
Salvador“, care face parte din 
„Frontul unit al acțiunii re
voluționare".

După cum relatează din San 
Salvador corespondentul agen
ției Prensa Latina, participan- 
ții la campanie au afișat pe 
străzile capitalei manifeste 
care condamnă atacurile an- 
ticubane ale imperialiștilor și 
mercenarilor lor și în special 
bombardarea Havanei de că
tre contrarevoluționarii cubani 
sosiți pe nave din Statele U- 
nite ale Americii.

★
CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager

pres). — Ambasada Cubei din 
Mexic a dat publicifăfii o declara
ție în care se spune că mercena
rii Pentagonului se pregătesc să 
declanșeze o nouă agresiune îm
potriva Republicii Cuba de la ba
zele lor din Guatemala, Nicara
gua, Panama, Haiti și Republica 
Dominicană. In declarajie se sub
liniază că de la baza militară a- 
mericană din Guantanamo situată 
pe teritoriul Cubei, au fost evacua
te familiile militarilor. Manevrele 
mixte ale forjelor armate ale 
S.U.A. și ale unor țări latino-ame- 
ricane care au loc în Honduras, 
sînf apreciate în această declara
ție drept „un preludiu a| unei noi 
tentative de infervenfie împotriva 
Cubei".

După cum relatează ziarele care 
apar la New York în limba spa
niolă — „Prensa" și „Diario de 
Nueva-York", la mijlocul lunii sep
tembrie în Porto Rico va avea loc 
o consfătuire a căpeteniilor con
trarevoluționarilor cubani din dife
rite orașe ale S.U.A. și ale țărilor 
din America Latină.

f''ind, la 1 septembrie, pre- 
ședințele Republicii Sud- 

Africane, Charles Swart, a 
sosit în aula universității din 
Grahamstown pentru a primi 
titlul onorific de doctor în 
drept, sala era aproape pus
tie. Profesorii, lectorii și stu
denții acestei universități, că
rora li s-au alăturat peste 300 
de colegi de la alte universi
tăți din țară, invitați la festi
vitate, și-au manifestat pro
testul împotriva acordării a- 
cestei distincții președintelui 
Swart, boicotînd ceremonia.

După cum anunță corespon
dentul agenției Reuter, ei au 
declarat că Charles Swart nu 
este demn de a primi acest 
titlu, amintind că pe cînd ac
tualul președinte al țării era 
membru al parlamentului, el 
a fost principalul susținător al 
legii privind extinderea prac
ticilor rasiste asupra univer
sităților. In urma adoptării 
acestei legi, studenții de cu
loare au fost excluși din uni
versitățile „albe".

Participanții la boicot au dat 
publicității o declarație în 
care condamnă încă o dată 
practicile rasiste ale guvernu
lui Republicii Sud-Africane.

Rasiștii americani 
din nou în acțiune...

Circurile rasis
te din statul 
Louisiana con

tinuă acțiunile pro
vocatoare împotriva 
admiterii copiilor 
negri in școlile re
zervate pînă acum 
numai albilor. Po
trivit relatărilor a- 
genției U.P.I., la 5 
septembrie copiii 
din școala St. Rose 
of Lima din New 
Orleans au trebuit

să fie evacuați de 
urgență, după ce 
un telefon anonim 
a anunțat că în 
clădirea școlii a 
fost pusă o bombă 
explozivă. Cercetă
rile întreprinse nu 
au dus însă la des
coperirea bombei. 
Aceeași agenție a- 
nunță, că de tea
ma rasiștilor, cinci 
copii negri care au 
fost înscriși la o

școală elementară 
din orașul Buras 
nu s-au prezentat 
încă la cursuri.

în același timp, 
ca urmare a propa
gandei și amenință
rilor rasiștilor, nu
meroși părinți ai 
copiilor albi au ho
tărît să boicoteze 
școlile unde au fost 
primiți și elevi ne
gri.

Autoritățile salazariste 
nu-i pot intimida pe studenți

Intr-o relatare din Lisabona 
în care atrage atenția a- 
supra situației încordate 

care domnește în cercurile stu
dențești portugheze, corespon
dentul săptămânalului britanic 
„New Statesman“ subliniază 
cui măsurilor represive 
care autoritățile salazariste 
tă să reprime manifestațiile 
le ale . studenților. „Sînt 
așteptat tulburări serioase

eșe- 
prin 
cau- 
osti- 

de 
în

140 de ani de la proclamarea
independenței Braziliei

explorării și extracției materiei 
prime atomice, la adoptarea legii 
cu privire la reducerea transferu
lui profiturilor în străinătate și la 
controlul sever al capitalului străin. 
Totodată în țară ia amploare miș- 
carea pentru Înfăptuirea unor re
forme radicale cum este reforma 
agrară. „Noi vom dobîndi inde
pendența noastră economică, Bra
zilia trebuie să aparțină brazilieni
lor" — a declarat președintele re
publicii Joao Goulart.

Promovarea unei politici exter
ne independente, bazate pe res
pectarea principiilor de autode. 
terminare a popoarelor și de nea. 
mestec în treburile lor interne, a 
contribuit la ridicarea prestigiului 
Braziliei pe arena internațională.

RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). 
— La 7 septembrie se împlinesc 
140 de ani de la proclamarea 
independenței Braziliei. Sub lozin
ca ,,Independență sau moarte" pa- 
trioții brazilieni au pus capăt do
minației de 300 de ani a colonia
liștilor portughezi.

Poporul brazilian înfîmpină săr
bătoarea sa națională în luptă pen
tru asigurarea independenței eco
nomice a țării, pentru înlăturarea 
dominației monopolurilor imperia
liste în viața economică a acestei 
mari țări.

în această direcție au fost adop
tate o serie de măsuri importante. 
Lupta forțelor democratice națio
nale a dus la crearea monopolului 
petrolier de stat, |a naționalizarea

curînd, atunci cînd studenții ce
lor trei mari universități portu
gheze se vor reîntoarce la 
cursuri după sfîrșitul vacanței 
de vară — scrie corespondentul, 
amintind de marile greve 
primăvara aceasta la care 
participat cei peste 15.000 
studenți împotriva restricțiilor 
impuse de autorități asupra 
dreptului lor de întrunire.

In special, subliniază cores
pondentul, studenții și cercurile 
opiniei publice și-au manifestat 
în ultima vreme nemulțumirea 
față de deținerea ilegală de că
tre poliția politică a Iui Salazar 
a unui mare număr de persoane 
arestate pentru vederile sau ac
tivitatea lor antisalazaristă. Ca
zul care preocupă mult opinia 
publică portugheză în momen
tul de față, scrie „New States- 
man”, este cel al Măriei Gomez, 
soția unui fost ofițer, deținută 
de peste șase luni, fără judecată 
sau fără a se fi formulat vreo 
acuzație precisă împotriva sa.

Știrile despre tratamentul in
uman la care este supusă ares
tata, scrie mai departe revista 
britanică, confirmă relatările 
mai vechi despre regimul inu
man aplicat de autoritățile por
tugheze deținuților politici în 
încercarea de a-i intimida.

din
au
de

întîlnire secretă 
între fostele căpetenii SS-iste

BERLIN (Agerpres). După cum 
anunță agenția A.D.N., recent în 
sudul Germaniei occidentale a 
avut loc o întîlnire secretă între 
fostele căpetenii S.S.-iste care au 
sosit acolo din toate părțile Ger
maniei federale. Printre pârtiei-, 
panți se numără și generalul na
zist — criminal de război, Sepp 
Dietrich.

Participanfii la această aduna
re secretă au dezbătut în special 
problema întăririi continue a in
fluentei organizațiilor fasciste asu
pra politicii Germaniei federale

și Bundeswehrului. După cum re
iese din cuvînfările rostite la în
tîlnire de către reprezentanții 
Bundeswehrului prezenfi aici, au
toritățile de la Bonn intenționea
ză să folosească și mai mult pe 
foștii fasciști în posturi de co
mandă în armata vest-germană. 
Cei prezenți au cerut cu insolen
ță ca Republica Federală Germa
nă să obțină „dreptul" de a pose
da arma atomică 
s-au pronunțat 
Uzării situației 
dental.

Interviul acordat

și, de asemenea, 
împotriva norma- 
în Berlinul occi-

de generalul N. Konstantinov cu prilejul 
Zilei tanchiștilor sovietici

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat unui 
corespondent al agenției TASS, 
cu prilejul zilei tradiționale a 
tanchiștilor, care se sărbăto
rește anul acesta în U.R.S.S. 
la 9 septembrie, generalul-lo- 
cotenent Nikolai Konstantinov, 
comandantul adjunct al trupe
lor de tancuri ale Armatei

Situația din Argentina
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). 

— Agenția Reuter relatează că 
la 6 septembrie guvernul argenti- 
nean a hotărît dizolvarea Con
gresului țării și fixarea noilor a- 
legeri pentru posturile de preșe
dinte și vicepreședinte, guverna
tori federali și a membrilor noului 
Congres, la data de 27 octombrie 
1963.

Această măsură anticonstituțio
nală, efectuată de cabinetul pre
ședintelui Guido, a fost anunțată 
încă cu cîteva luni în urmă, la 
puțin timp după lovitura de stat 
împotriva președintelui Frondizi, 
cînd Congresul, se opusese ori
cărei lovituri de forță din partea 
militarilor.

Se știe că, după ultimile ale
geri parlamentare, care s-au soldat 
cu înfrîngerea forțelor reacționare, 
acestea au încercat să paralizeze 
activitatea Congresului, au exerci
tat puternice presiuni împotriva

guvernului, și așa slab și dezbinat, 
și au urzit necontenit comploturi 
militare.

In prezent, observatorii politici 
consideră că situația politică din 
Argentina continuă să se agra
veze. Potrivit ziarului „Le Monde”, 
ultimele încercări de reconciliere 
între grupurile dezidente din sînul 
militarilor „nu au rezolvat fondul 
problemei”. Dimpotrivă — scrie 
Henry Janieres, corespondentul la 
Buenos Aires al ziarului — se 
pare că politica de reconciliere la 
care a recurs statul major al ar
matei a trezit violente opoziții, 
care pot declanșa o nouă criză ale 
cărei efecte vor fi imprevizibile”. 
Potrivit agenției Reuter, în 
tala țării circulau zvonuri în 
gătură cu „o iminentă lovitură 
stat militară, care ar urma să 
stituie o dictatură personală 
tară”.
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Sovietice, a declarat că in U- 
niunea Sovietică au fost crea
te tancuri care corespund 
condițiilor războiului în care 
s-ar folosi arma racheto-nu- 
cleară.

Trupele de tancuri sovietice 
au suferit schimbări radicale 
după Marele Război pentru A- 
părarea Patriei. Forțele Ar
mate ale U.R.S.S. posedă acum 
tancuri noi care, îmbinate ar
monios cu arma racheto-nu- 
cleară, au o uriașă putere de 
luptă.

Caracterizînd calitățile de 
luptă ale tancurilor sovietice, 
generalul-locotenent Konstan
tinov a subliniat: S-a stabilit 
că tancurile sovietice, 
comparație cu toate 
lalte tipuri de arme cu care 
este dotată armata, sînt 
mai rezistente împotriva acți
unii armei nucleare și armei 
atomice. Ele sînt primele care 
pot consolida rezultatele con- 
traloviturilor atomice sovieti
ce date dușmanului, pu
țind străbate regiuni puter
nic infectate de radiații.

Nici una din armatele țări
lor capitaliste, a spus genera
lul-locotenent Konstantinov, 
nu dispune de asemenea 
tancuri.
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„SĂ NU SE MAI REPETE 
ACELEAȘI GREȘELI 

PERICULOASE“
Relatările ziarului american

New Yojk Times
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

Infr-un editorial consacrat ultimei 
experiențe efectuate de S.U.A. la 
mare altitudine în regiunea insu
lei Johnston, ziarul „New York 
Times", după ce încearcă să ex
plice că explozia ar fi fost nece
sară din punct de vedere mili
tar, subliniază din nou efectele ei 
negative asupra posibilităților de 
cercetare a spațiului cosmic, efec
te recunoscute de altfel și de ofi
cialitățile americane. „Înainte de 
efectuarea experienței — scrie 
ziarul — au fost formulate vi
guroase proteste de savanfii en
glezi și de alfii In legătură cu e- 
fectele ce le-ar putea avea ex
plozia asupra centurii Van Allen". 
Or, continuă ziarul, „protestele au 
fost întîmpinate cu asigurări li
niștitoare că nici un fel de pa
gube nu vor fi aduse acesteia și 
că ea își va putea reveni la nor
mal in cîfeva zile sau cel mult 
săptămîni. Realitatea însă — arată 
„New York Times" — a fost în 
mod dramatic diferită. Comisia 
pentru energie atomică a S.U.A. 
și Pentagonul au anunțat acum că 
radiațiile produse ca urmare a 
exploziei din iulie au crescut cu 
mult mai mult decît se anticipase 
și că s-ar putea ca ele să per
siste mai mulfi ani. De asemenea 
— arată ziarul — această crește
re a radiațiilor în spațiu a oprit 
deja transmisiunile a trei sateliți 
americani. Este clar, scrie ziarul, 
că s-a făcut un calcul greșit".

Referindu-se la intenția S.U.A. 
de a relua experiențele nucleare 
la mare altitudine, „New York Ti
mes" cere să nu se mai repete 
aceleași greșeli periculoase și, 
înainte de a se trece la efectuare*  
de noi experiențe, să se țină sea
ma de urmările exploziei ante
rioare.
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