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Hüftetlôata-beva

îndeplinit
planul
nouă luni
sfîrșitul celei de-a• La

doua decade din luna septem
brie, MINERII DIN RAMURA 
INDUSTRIEI CARBONIFERE 
au îndeplinit planul de extrac
ție a cărbunelui pe primele 9 
luni ale anului în curs. Conti- 
nuînd să se preocupe de folo
sirea cu randament sporit a 
mijloacelor de mecanizare, ei 
au extras, pînă la începutul a- 
cestei săptămîni, peste produc
ția planificată pe perioada 1 
ianuarie — 30 septembrie mai 
mult de 110 000 tone de căr
bune cocsificabil și energetic.

Din datele Direcției gene
rale a cărbunelui din Ministe
rul Minelor și Energiei elec
trice rezultă că o bună parte 
din producția extrasă în acest 
an s a obținut datorită ridică
rii productivității muncii. In 
primele 8 luni ale anului, de 
exemplu, randamentul expri
mat în tone de cărbune pe post 
a fost superior față de plan cu 
1,9 la sută. Calitatea cărbune
lui a fost mai bună, ca urmare 
a acțiunilor întreprinse în nu
meroase exploatări pentru eli
minarea bulgărilor de steril în 
timpul extracției și transpor
tului. De asemenea, prin redu
cerea prețului de cost, minerii 
din industria cărbunelui au 
realizat economii peste plan 
în valoare de 23 549 000 lei.

e întreprinderile republi
cane și celelalte unități econo
mice din REGIUNEA PLO
IEȘTI au îndeplinit cu 4 zile 
mai devreme planul de pro
ducție pe cele 3 trimestre ale 
anului. în acest timp, colecti
vele de muncă au produs cu 
19 la sută mai mult decît în 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Metalurgiștii de 
la uzinele constructoare de uti
laj petrolier, care desfășoară 
întrecerea sub lozinca „Cu a- 
celeași mașini, o producție spo
rită“, au realizat lunar o pro
ducție mai mare cu circa 
10 000 009 lei față de media 
lunară pe anul trecut. De a- 
semenea, petroliștii din rafi
nării au obținut cu aceleași 
instalații și din aceeași canti
tate de materii prime mai 
multe produse petroliere și de 
bună calitate. Preocupîndu se 
de economisirea materiilor 
prime și reducerea cheltuieli
lor de producție, oamenii mun
cii din industria regiunii Plo
iești au făcut în primele 8 luni 
ale anului economii peste plan 
în valoare de 113 290 000 lei.

® Din bateriile UZINELOR 
COCSO-CHIMICE ale COM
BINATULUI SIDERURGIC 
HUNEDOARA s-au descărcat 
miercuri ultimele tone de cocs 
metalurgic prevăzute în sarci
nile de plan pe primele 3 tri
mestre ale anului.

De la începutul anului, lu
crătorii cocsieri au expediat 
furnalelor peste plan o canti
tate de cocs care poate servi 
Ia topirea a 15 400 tone de 
fontă. Calitatea cocsului a 
crescut în medie față de anul 
trecut cu mai mult de 5 la 
sută.

Concomitent cu îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan la 
toți indicii, colectivul uzinei 
cocso-chimice a asigurat și o 
mai bună valorificare a sub
produselor de cocs, fapt care 
a permis să realizeze de la în
ceputul anului și pînă acum 
economii suplimentare în va
loare de aproape G 000 000 lei.

• Siderurgiștii de la UZI
NELE „VICTORIA" DIN CA- 
LAN au realizat în numai 8 
luni și 7 zile producția de 
fontă planificată pentru pri
mele trei trimestre ale anului, 
trimițînd totodată uzinei cocso- 
chimice din Hunedoara mai 
mult de 15 400 tone semicocs 
peste prevederi. Un succes 
de seamă al siderurgiștilor de 
aci îl constituie reducerea în 
fiecare lună a prețului de cost 
planificat. Numai în primele 
8 luni ale anului ei au eco
nomisit peste plan 3 041 000 
lei, față de 1 000 000 lei cit 
prevedea angajamentul anual.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cititori la sate

(Agerpres)

Foto : AGERPRES

Aspect din schela petrolieră 
Boldești, regiunea Ploiești.

cinteia 
finerehilui

Muncitor
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Din fiecare patru locuitori din 
comunele și satele regiunii Hune
doara, unul este cititor la biblio
tecă. Aceasta se datorește în bună 
parte și acțiunilor variate desfă
șurate de bibliotecarii din regiune 
în domeniul difuzării și populari
zării cărții.

Jn comunele Vințu de Jos, Mer- 
curea, Pefreșfi, Vinerea și altele 
au fost organizate „coifuri ale co
lectivistului“ și „vitrine ale cărții 
agricole". Din inițiativa bibliotecii 
comunale din Teiuș au avut loc 
consfăfuri cu colectiviștii din 
sectorul zootehnic al gospodăriei 
colective cu tema „Căile de spo
rire a producției de lapte“. Tot 
pentru ei, la locul de muncă s-au 
făcut lecturi din broșurile „între
ținerea taurinelor în stabulație li
beră“, „Creșterea tineretului bo
vin" efc.

Și în alte regiuni ale țării a 
crescut numărul celor care frec
ventează cu regularitate bibliote
cile comunale. Astfel, în fiecare 
comună din regiunile lași, Galafi, 
Cluj, Suceava, Bacău, Ploiești, în 
medie cîte 1 000 de țărani colec
tiviști, femei, tineri, copii, sînt 
astăzi cititori ai cărților din biblio
tecile comunelor lor.

Colectivul de inovatori al întreprinderii de prefabricate și materiale de consirucții-Constanfa, în 
frunte cu inginerul-șef discută o nouă inovație. Atenția cu care e discutată lasă să se întrevadă 

însemnatele rezultate ce se vor putea realiza în urma aplicării ei în producție.
Foto : AGERPRES

Pînă nu de mult, discuțiile 
finale din cadrul concursu
lui „Iubiți cartea“ se des

fășurau în organizația noastră în 
felul următor : tinerii care se în
scriseseră la concurs, după citi
rea cărților, erau anunțați să se 
prezinte în fața comisiei ce se 
întrunea de obicei la sediul co
mitetului U.T.M. Comisia punea în
trebări, tinerii răspundeau. Apoi, 
peste cîtva timp, erau din nou 
chemați la sediul comitetului pen
tru a li se înmîna insignele „Prie
ten al cărții“.

Organizarea în acest mod a 
„discuțiilor finale" era ușor de 
realizat și nu ne dădea, într-ade- 
văr, prea mult de lucru.

Dar și rezultatele erau pe mă
sura... eforturilor. Numărul tineri
lor care participau la concurs se 
menținea la un nivel scăzut. Deși, 
lunar, în planul de muncă al fie
cărei organizații de bază se pre
vedea ca sarcină sporirea numă
rului „prietenilor cărții“ acest lu
cru nu se realiza pe măsura nece
sităților, a posibilităților. Care 
erau cauzele? Studiindu-le, am 
ajuns la concluzia că una din ele,

și foarte importantă, este tocmai 
modul de organizare a „discuții
lor finale". Acestea se reduceau la 
o examinare rigidă, stereotipă. Se 
puneau mereu aceleași întrebări 
care nu-i antrenau pe fineri la 
dezbateri vii, interesante. Ba, 
dimpotrivă, discuțiile acestea sub

Cum organizăm 
acțiuni culturale 
pentru tineret

Rezervele interne, bine valorificate

forma unui examen închis mai 
răspîndea și o oarecare teamă, 
care făcea pe mulți tineri să nu 
îndrăznească să participe la con
curs.

Ne-am îndreptat atenția și efor
turile în 
să-i mai 
înscriși, am început să popularizăm 
„discuția finală" în rîndul tuturor 
tinerilor muncitori din uzină. Am 
schimbat și locul de desfășurare, 
de la sediul comitetului, la club 
sau la Casa de cultură. Discuțiile 
au devenit, așadar, „publice“. 
La ele nu mai participă numai e- 
xaminalorii și cei ce trebuie exa
minați, ci numeroși tineri, pasio
nați de literatură, care găsesc în 
aceste examinări un prilej de a

această direcție. în loc 
anunfăm numai pe cei

schimba impresii asupra cărților, 
de a-și îmbogăți cunoștințele.

Necesitatea ca discuțiile să fie 
interesante, să-i satisfacă pe toți 
cei prezenți, ne-a determinat să 
ne gîndim la organizarea în ca
drul acestora a unor acțiuni cit 
mai variate. Astfel, cu un aseme
nea prilej, am organizat o discu
ție despre romanul „Povestea unui 
om adevărat“ de B. Polevoi cu
prins în bibliografia concursului 
„Iubiți cartea". Comentariile pe 
marginea operei au fost bogate. 
Tineri ca ajustorul Stancu Nico- 
laie, frezorul Miu Gheorghe, mon- 
tatorui Oprea Ion,’strungarul Pe- 
cenco Victor 
fragmente 
îndeosebi 
so vorbea 
Meresiev, 
morală și 
aviator. Chiar a doua zi, 
tea unui om adevărat“ 
solicitată la biblioteca clubului, a 
Casei de cultură.

La o altă discuție finală am 
avut ca oaspeți și scriitori. Pre
zența poeților Mihai Beniuc, Cice-

și alții, relatînd 
din roman, s-au oprit 
asupra acelora în care 
despre patriotismul lui 

despre curajul, forța 
abnegația cunoscutului 

„Poves- 
era supra-

GHEORGHIU ELISABETA 
responsabil cultura.1 în Comi
tetul U.T.M. al Uzinelor „Gri- 

vița roșie“ București

(Continuare în pag. a Ul-a)

1 otrivit unui bun obi
cei, muncitorii Uzi- 
nei-2 Ploiești își fac 
periodic bilanțul 
muncii. în acest fel 
cunosc mai bine re
zultatele, greutățile

precum și rezervele pe care le 
mai au, propun soluții în vederea 
îndeplinirii în bune condifiuni a 
sarcinilor de producție. Procedînd 
astfel, ei dovedesc spirit de răs
pundere pentru 
producției.

Ce concluzii se 
tru perioada care 
acest an ? Planul 
bale a fost îndeplinit și depășit 
lună de lună. în primele 7 luni 
s-au realizat, de asemenea, eco
nomii însemnate. Sînt rezultate 
bune. Dar, colectivul acesta de 
oameni vrednici a rămas dator la 
un indice foarte important — pro
ductivitatea muncii. Făcînd media 
pe cele 8 luni care au trecut, 
se constată că sarcina de plan pri
vind creșterea productivității mun
cii a fost îndeplinită numai în 
proporție de 94,80 la sută. Care 
sînt cauzele ?

bunul mers al

pot frage pen- 
a trecut din 

producției glo-

productivitate sporită
Una din secțiile cele mai im

portante ale întreprinderii este 
uzinajul. De felul cum se îndepli
nesc aici sarcinile de plan, de 
calitatea produselor, depinde bu
nul mers al muncii în cazan- 

se reali- 
Nu se 
lipsește

al muncii 
seefie unde 
produsul finit, 
spune că aici 
pentru creșterea 

muncii.

(Agerpres)
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Se recoltează orezul la punctul experimental Chirnogi al 
tufului de cercetări pentru cultura cerealelor și plantelor fehnice- 

Fundulea.
Foto : AGERPRES
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gerie, 
zează 
poate 
grija 
productivității 
Dimpotrivă. Deși spațiul 
unde sînt amplasate ma
șinile este relativ mic, 
secția fiind în construc
ție, mulți muncitori 
duiesc să-l folosească 
bine. Piesele sînt stivuite
grijă pe lîngă mașini, spațiul
este folosit la maximum. în ulti
ma vreme au fost create la fre
ze, la mașinile de găurit și la tra
sai — pentru început — brigăzi 
de producție. Asta a 
buna orqanizare a 
mai buna folosire a 
întărirea disciplinei, 
gur exemplu. înainte, 
rii lucrau individual, 
timp prețios la începutul fiecărui 
schimb cu reglarea mașinilor. 
Acum, lucrul în brigadă se preia 
din mers și astfel se cîștigă lunar 
45 de ore pentru producție, timp 
în care se pot executa în plus un 
mare număr de piese.

Și totuși în această secție există 
încă multe posibilități ca produc
tivitatea muncii să crească simți-

tor. Să luăm, de pildă, problema 
organizării muncii. Crearea brigă
zilor a avut un efect pozitiv. In 
seefie există însă condiții și se 
simte nevoia să se organizeze și 
alte brigăzi. Este o problemă de 
care trebuie să se ocupe în con
tinuare conducerea secției, comi
tetul sindicatului. Legat de orga-

tinerilor de la Uzinele 
Vladimirescu“ din Ca- 
în prezent inițiativa este 

puțin cunoscută în uzină. Aplicată 
la fiecare loc de muncă ea ar 
contribui la înlăturarea multor ne
ajunsuri din munca unor tineri.

Mai buna organizare a muncii 
cere

jiativei 
„Tudor 
pitală.

în

se

La Uzina 2 Ploiești

anu- 
către
Așa, 

nu 
apro-

I stră- 
cît mai 

cu

dus la mai 
muncii, la 
utilajului, la 
lată un șin
eind frezo- 
se pierdea

nizarea muncii, se ridică și unele 
probleme privind activitatea tine
rilor. Sînt mulți tineri printre care 
Marin lancu, Vasile Alexandru, 
Florin Păcuraru. care-și organi
zează cu multă pricepere locul 
de muncă. Sculele sînt pregătite 
din vreme, mașinile curățate. In 
felul acesta ei folosesc din plin 
timpul de lucru. In secție există 
însă și fineri care lucrează de
zordonat. Abia au dat drumul 
la mașini și își aduc aminte că 
n-au un spiral, sau o freză pentru 
care fug la magazie pierzînd ast
fel timp prețios. Asta înseamnă o 
productivitate scăzută. Asemenea 
situații există și la cazangerie. 
Deci, o primă problemă pe care 
o are de rezolvat biroul organi
zației U.T.M. de secție este aceea 
de a-i ajuta pe acești tineri să 
fie ordonați. în acest sens soco
tim foarte necesară aplicarea ini-

același timp să se ia 
mife măsuri și de 
conducerea uzinei, 
de pildă, magazia 
esfe întotdeauna 

cu sculele ne- 
(lipsesc pie- 

cilindro-fron- 
cînd se ela-

vizionată 
cesare, 

vidia, freze 
sau atunci

fre 
tale) 
borează tehnologia, unor piese nu 
se indică și cea a pregătirii scule
lor. Nu rare ori, sculele sînt pre
gătite după ce comanda a fost 
executată. Lucrările făcute în acest 
caz cu scule r 
micșorează afît 
deci influențează 
tivitafea muncii, 
urmări negative 
tății.

Exisfă încă numeroase rezerve 
de creștere a productivității care 
țin de mai buna organizare a 
muncii. Organizația U.T.M. frebuie 
să contribuie mai mult la valori
ficarea acestora, folosind în acea
stă privință ajutorul tinerilor ingi-

necorespunzătoare 
ritmul de lucru, 
negativ produc- 

și totodată au 
și asupra cali-

RECOLTA
SAMÎNȚA

neri, maiștri, tehnicieni, al munci
torilor fruntași.

O altă cauză care a contribuit 
în mare măsură la nerealizarea 
sarcinii de creștere a productivi
tății muncii o constituie abaterile 
săvîrșite de unii tineri de la dis
ciplina socialistă a muncii, abateri 
care se soldează cu nefolosirea in
tegrală a timpului de lucru. La 
secția cazangerie, de exemplu, 
sînt tineri care lipsesc nemotivat 
sau întîrzie, care au un randa
ment scăzut în schimbul de noap
te. în primele opt luni ale anu
lui,
s-a pierdut prin absențe nemoti
vate și învoiri, timp în care se 
puteau executa 5 tone de 
petrolier.

Și trebuie spus că foarte 
te absențe aparțin tinerilor,
cum sînt Meșca Tudorache de la 
uzinaj, Burtea Gheorghe de la ca
zangerie își permit să lipsească 
în fiecare lună, stingherind ast
fel munca întregului colectiv. 
Mult timp se pierde, de aseme
nea, cu discuții inutile și plimbări, 
lată încă o problemă foarte im-

numai în secția cazangerie

utilaj

mul-
Unii,

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a IlI-a) J

ORADEA (de la co
respondentul nostru).

Recoltarea culturilor 
de toamnă la timpul 
potrivit, pregătirea te. 
renurilor pentru însă- 
mînjări, terminarea 
construcțiilor, semăna
tul culturilor de toam
nă și cîte alte aseme
nea lucrări, preocupă 
în aceste zile de slîr- 
șit de septembrie pe 
colectiviștii raionului 
Criș. O mare atenție 
se acordă în gospodă
riile colective ale ra
ionului recoltării po
rumbului. Din suprafa

ța de 18 968 ha. pînă 
în seara zilei de 24 
septembrie, în cuprin-

sul raionului s-au re
coltat 3 783 ha po
rumb boabe. Fruntași 
pe raion la recoltarea 
porumbului sînt colec
tiviștii din G.A.C. Via
tă nouă din Sîntana 
care pînă la data a- 
mintită au recoltat 420 
ha porumb boabe din 
care 270 ha pentru 
porumb 5 000. In a- 
celași timp, colectiviș
tii recoltează și floa- 
rea-soarelui. Supralafa 
recoltată se ridică la 
1 315 ha, iar la sfecla 
de zahăr 1 455 ha.

Deși toate forjele 
sînt concentrate asu
pra recoltării, totuși, 
concomitent cu aceas-

fă lucrare, pe
6 616 ha pregătite co
lectiviștii din raionul 
Criș au început și se
mănatul secarei, bor- 
ceagului, al orzului de 
toamnă și al altor cul
turi. La consiliul agri
col raional în seara 
zilei de luni existau 
următoarele date : din 
suprafața planificată 
532 ha au fost însă- 
mînțate din care 40 
cu secară, 120 cu bor- 
ceag, 122 cu orz de 
toamnă și 250 ha cu 
culturi furajere. Frun
tași pe raion în cam
pania de însămînțări 
sînt colectiviștii din 
Șiclău.

cele

Primăvara și toamna își dau mîna în Cișmigiu.
Foto : AGERPRES

ÎN HAMBARE,
SUB BRAZDA!
Lucrările agricole de toamnă 

în regiunile:
In regiunea Oltenia, 

gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective au 

strîns recolta de porumb, floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr de pe mai mult de 300 000 de 
hectare. Recoltarea florii-soarelui se apropie 
de sfîrșit, iar a porumbului s-a făcut de pe 
mai mult de 60 la sută din suprafața cultiva
tă. O dată cu recoltările de toamnă, unitățile 
agricole socialiste continuă intens munca de 
pregătire a solului pentru însămînțări. Meca
nizatorii lucrează la arături în două schimburi, 
cu aproape 300 de tractoare. Ca urmare a fost 
pregătit terenul pe 150 000 de hectare. Au fost 
însămânțate 4 000 de hectare cu secară pentru 
masă verde.

Suceava

Mai repede

și mai bine

Recoltarea florii-soa- 
relui se apropie de sfîr- 
șit și în regiunea Bucu- 

de porumb, de sfeclă de 
a fost strîn'să de pe mai

București
rești. Aici, recolta 
zahăr și de cartofi 
mult de jumătate din suprafața cultivată.

Mecanizatorii și colectiviștii grăbesc totoda
tă arăturile pentru însămînțările de toamnă. 
Ei au executat pînă acum lucrări de pregă
tire a solului pe aproape jumătate din supra
fața ce va fi însămînțată în toamnă. în re
giune continuă intens semănatul secarei fu
rajere și al orzului de toamnă, iar zilele aces
tea a început și semănatul griului.

Gospodăriile agricole 
colective din raionul 
Săveni sînt fruntașe în

regiunea Suceava la recoltările de toamnă. 
Ele au cules porumbul și sfecla de zahăr de 
pe mai mult de jumătate din terenurile culti
vate, iar floarea-soarelui, în proporție de peste 
70 la sută. Recoltarea culturilor tîrzii se des
fășoară și în celelalte raioane din regiune. 
Pînă acum au fost efectuate lucrări de pregă
tire a solului pe 35 la sută din terenurile des
tinate însămînțărilor de toamnă și s-au însă
mânțat ci grîu și secară peste 7 000 de hectare.

(Agerpres)

Tarlalele cu porumb ale gos
podăriei agricole colective din 
comuna Tudor Vladimirescu, regiu
nea Galafi, se întind pe o supra
față de 1 330 de hectare. Pe 
unele tarlale porumbul s-a copt de 
timpuriu însă recoltările n-au în. 
cepuf la vreme. Din această cau
ză gospodăria nu a recoltat pînă 
în prezent decît 350 de hectare cu 
porumb. Intre cules și tăiatul co
cenilor este un decalaj destul de 
mare. De pe 100 de hectare re- 
coltate, cocenii n-au fost tăiaji, iar 
pe tarlale mai sînt încă glugi ne
transportate.

Din cele arătate pînă aici reiese 
că în gospodărie sînt multe tre
buri de făcut. Urgentarea recol
tării porumbului și eliberarea te
renului de coceni, pregătirea 
atentă și începerea însămînțărilor 
sînt lucrări cărora trebuie să li 
se acorde o deosebită atenție. Or
ganizația U.T.M. are datoria să 
sprijine efectiv aceste lucrări. Fie
care fînăr să aibă sarcini precise 
pe zile, pe fel de lucrări. In fa. 
Iul acesta poate fi intensificat rit
mul tuturor lucrărilor.

B. COSTEA
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a sediul comitetu
lui U.T.M., mereu 
pilin cu elevi, în 
clase, nu se dis
cută decît în jurul 

1 evenimentului cel 
(mai important din 

această perioadă pe care îl 
trăiește organizația noastră: 
adunările generale 
pentru dări de seamă și ale
geri.

In acest an alegerile 
desfășura numai la nivelul 
grupelor U.T.M., claselor și or
ganizațiilor de bază pe an de 
studii.

Cum pregătim noi acest im
portant eveniment ? Atenția 
principală ne-am îndreptat-o 
în primul rînd spre mobiliza
rea tuturor elevilor din școală 
la însușirea temeinică a cu
noștințelor predate încă din 
primele ore de curs. „Din pri
mele zile de școală, numai note 
mari“ — este sarcina pe cara 
organizația noastră U.T.M. a 
pus-o cu toată tăria în fața 
membrilor ei, a tuturor elevi
lor. Se înțelege că nu ne-am 
rezumat să 
cini, ci am 
suri pentru 
ca politică 
răspunderii 
de învățătură, 
ceasta, de pildă, în toate cla
sele, pe grupe U.T.M., sau or
ganizații de clasă, vor avea loc 
scurte ședințe de analiză asu
pra felului în care fiecare 
elev în parte a trecut din pri
mele zile de cursuri la înde
plinirea conștiincioasă a obli-

U.T.M.

se vor

„dăm“ aceste sar- 
și luat unele mă- 
a intensifica mun- 
în scopul creșterii 

fiecărui elev față 
Săptămîna a-

IGIENA STUDIULUI Foto : AGERPRES

Lecție recapitulativă de agri
cultură generală la Școala teh
nică agricolă din Tg. Mureș.

— Va sa zică: frezor, strun
gar, lăcătuș, turnător, sudor, 
modelor în lemn, rectificator 
metale... și buzele băiatului de 
14 ani, oprit în fața anunțului 
aflat pe geamul unei uși, ros
tea mai departe: sculer, la- 
minator, trefilator... Apoi, o- 
prindu-se pentru o clipă, se 
întreba, cu vădită încurcătu
ră : „Ce s-aleg ?, ce să mă 
fac

— Cum, n-ai nici o preferin
ță 1, l-am întrebat eu, atunci.

De sub sprâncenele decolo
rate de soare, au sticlit spre 
mine luminile albastre ale o- 
chilor săi jucăuși, iar pe fața 
mică, arămie a fluturat ca o 
umbră un zîmbet stânjenit.

— Ba da. mi-a răspuns, 
spre surprinderea mea, cu ho- 
tărîre puștiul. Mă fac frezor.

Așa l-am cunoscut, în urmă 
eu cîteva săptămâni, pe An
drei Iordan care dădea atunci 
examen de admitere la Gru
pul școlar profesional al Uzi
nelor „23 August“. L-am reîn
tâlnit zilele trecute la școală 
ca elev în anul I. Reușise 
deci.

— Sînt din comuna Dobro- 
ești, raionul 23 August — mi-a 
spus el. Tata e muncitor 
la Fabrica de medicamente a- 
flată lingă Uzinele „Republi
ca“. Școala de 7 ani am termi- 
nat-o în comuna Dobroesti. Mă 
gîndeam eu de mult să devin 
muncitor într-o mare uzină, 
dar hotărîrea definitivă am 
luat-o anul acesta.

Aceeași hotărîre de a învă
ța una dintre meseriile a- 
mintite, spre a se putea înca
dra, peste cîțiva ani, cu mîn- 
drie, în rîndurile glorioasei 
noastre clase muncitoare, am 
citit-o și în ochii celor cîteva 
zeci de copii ce se adunaseră, 
între timp, în jurul nostru. 
Iată, Caobanu Marin și Zlotea 
Florea sînt hotărîți să se facă 
tot frezori, Vasile Nicolae st 
Iacob Marin vor deveni strun
gari, Ștefan Vasile — lăcătuș 
mecanic. Gușă Gheorghe, al 
cărui tată e maistru la secția 
motoare la Uzinele „23 Au
gust“. se va face sculer, Mă- 
tăsaru Constantin — va ajun
ge sudor,

Părăsindu-i pe tinerii mei 
prieteni am trecut pe la se
cretariatul școlii, unde am 
stat de vorbă cu tovarășul in
giner Vasile Linte, director 
adjunct. Din convorbirea avu
tă am aflat că la acest grup 
școlar se pregătesc pentru a 
deveni muncitori calificați 
peste 1100 de tineri. Marea 
lor majoritate urmează școa
la profesională; o parte din
tre ei, absolvenți ai școlilor 
medii, urmează cursurile șco
lilor tehnice de muncitori 
calificați. Cele două școli pre
gătesc cadre pentru 15 între
prinderi. Cei mai mulți ab
solvenți sînt repartizați însă 
la uzinele titulare — „23 Au
gust", precum și la întreprin
derea „Optica română“.

Răspunzîndu-se nevoii spo
rite de cadre de muncitori 
calificați, numărul elevilor 
din anul I al Școlii profesio
nale a Uzinelor „23 August“ 

dublu față deeste aproape 
anul trecut.

Am părăsit 
cu încrederea 
elevii de aici, 
toate școlile patriei, 
la drum, în noul an școlar, cu 
hotărîrea fermă de a obține 
rezultate mai bune decît în 
anii precedenți.

GH. ȘOVU

această școală 
că profesorii și 
ca și cei din 

pornesc 

gațiilor sale școlare. Pentru 
pregătirea acestor adunări', 
comitetul U.T.M. pe școală s-a 
sfătuit cu diriginții claselor, a 
discutat cu membrii birourilor 
sau organizatorii grupelor 
U.T.M., întocmind împreună, 
în conformitate cu situația din 
fiecare clasă, o tematică cu 
problemele care se cer nea
părat discutate Și lămurite.

Ne-am îndreptat atenția în 
mod deosebit asupra claselor 

în întîmpinarea alegerilor U. T. M

REZELTAJE CÌJ MAI BENE

LA MIAMI
a VIII-a și a Xl-a- Cu unele 
excepții, comitetul U.T.M. a 
constatat că elevii din clasele 
XI au început anul cu toată 
seriozitatea și hotărîrea de a 
se pregăti cît mai bine. Vor
beam de excepții pentru că și 
la clasele XI mai șînt unii 
elevi ca Elisabeta Moga (a 
Xl-a C) care au luat note slabe 
încă din primele zile ale anu
lui școlar, sau ca Ion Văduva

■
■, mnW

levii de școală me
die, majoritatea, 
sînt la vîrsta cînd 
știu ce vor, cînd au 
înțeles deja că pen
tru împlinirea visu
rilor lor e nevoie 

învățătură, de un studiu te- 
" i suficient să

de î 
meinic. Dar nu-i 
vrei să înveți; trebuie să și știi 
cum să înveți, să cunoști, deci, 
și unele lucruri privind igiena 
studiului. Vom începe cu un a- 
devăr arhicunoscut : că în orga
nismul omenesc procesele fizio
logice 60 desfășoară în mod 
ritmic, am zice : după un anu
mit program la care organismul 
s-a adaptat și pe care îl res
pectă cu strictețe. La o anumită 
oră, stomacul cere mîncare, la 
altă oră, aceeași în fiecare zi, ți 
se închid pleoapele de somn etc. 
încălcarea acestui program adu
ce perturbații serioase. Iată d© 
ce este necesar să mîncăm mereu 
la aceleași ore, să dormim la 
aceleași ore. Lucrul acesta e va
labil și pentru studiu. Trebuie 
să ne așezăm la masă pentru a 
ne face lecțiile în fiecare zi la 
aceeași oră. La început o să ne 
fie greu să ne concentrăm, dar 
în numai cîteva zile organismul 
(în speță creierul) se va adapta 
și, la ora respectivă, va fi gata 
pentru studiu. în felul acesta, 
efortul care se consuma de obi
cei pentru adaptarea de la o 
formă de activitate (de pildă, 
joacă) la altă formă de activi
tate (studiul) va fi diminuat.

Așadar, pentru o dezvoltare 
cît mai armonioasă a elevului, 
pentru întărirea sănătății lui și, 
în special, pentru întărirea sis
temului nervos, organizarea jus
tă a programului în cursul zilei 
are o importanță deosebită. Or
donarea vieții elevului după un 
orar zilnic cuprinzînd orele de 
activitate școlară, orele de pre
gătire a lecțiilor, pe cele 
masă, odihnă și recreere 
totodată, un mare rol educativ și 
se recomandă a fi urmat cu 
strictețe.

Programul elevului depinde de 
cel al școlii ; însă, indiferent 
dacă orele de școală sînt dimi
neața sau după masă, scularea 
trebuie să fie la orele 7, și cul
carea la orele 22. După părerea 
noastră următorul program zil
nic ar corespunde cel mai bine 
vieții de elev. Scularea, spăla
rea, strîngerea așternutului, îm- 
brăcarea și micul dejun între o- 
rele 7—7,45 dimineața. Pentru 

de
are,

(a Xl-a B) a cărui atitudine 
lipsită de bună cuviință a in
dignat pe bună dreptate în
treaga clasă. Evident că atitu
dinea acestora și a altora ca 
ei este și va fi cu toată serio
zitatea combătută.

In ceea ce privește clasa a 
VIII-a, sarcinile noastre sînt cu 
mult mai complexe. în rându
rile elevilor de clasa a VIII-a 
avem foarte puțini utemiști. 
Aproape toți au fost până anul 
trecut, și mai sînt, pionieri. în 
afară de aceasta, ei fac cuno- 

ștlnță pentru prima oară cu 
școala medie și, evident, une
ori se descurcă destul de 
greu. Se cere ca încă din pri
mele zile să-l ajutăm cu aten
ție și perseverență să por
nească cu toată răspunderea la 
îndeplinirea cît mai bine a în
datoririlor lor școlare. Noi sin
tern bucuroși că în rîndul ele
vilor din clasa a VIII-a avem 
utemiști ca Stănescu, Cucu,

care au școală dimineața :
8 la

elevii 
de Ia 
școlară. De 
la orele 16 
dihnă. Este 
oră de odihnă înainte de începe
rea lecțiilor. De la orele 16 
19,30 pregătirea lecțiilor. De 

13 sau 14 activitate 
la orele 13 Bau 14 
masa de prînz și o- 
absolut necesară o

Ia 
Ia

Sfatul 
medicului

orele 19,30 la 22 masa de seară, 
activitate în aer liber.

Pentru elevii care au școală 
după-amiază : de la 8 la 11,30 
pregătirea lecțiilor. De la 11,30 
Ia 13 puțină activitate în aer li
ber și masa de prînz. De la 13 la
18 sau 19 program școlar. De la
19 la 22 masa de seară, activi
tate în aer liber. Activitatea în 
aer liber este absolut necesară 
pentru dezvoltarea fizică și psi
hică a elevilor. Sportul, excursii
le (se pot face duminica), jocu
rile, plimbările care repauzează 
din punct de vedere nervos și 
reconfortează din punct de ve
dere fizic, trebuie, de asemenea, 
să-și aibă locul lor îu progra
mul elevilor.

Pregătirea lecțiilor va începe 
cu obiectele mai grele, care cer 
un efort mai mare, și va conti
nua cu cele mai ușoare. Studiul 
va fi neîntrerupt. Se vor faco 
doar pauze mici de 5—10 minu
te cînd se trece de la nu obiect 
la altul. E bine ca în aceste 
pauze elevul să deschidă fereas
tra și să execute cîteva mișcări 
de gimnastică.

De reținut că în determinarea 
oboselii are importanță și modul 
și locul în care-și desfășoară ele
vul activitatea. O cameră zgomo
toasă, cu mai multe persoane 
care discută sau care întrerup/ 
din diferite motive elevul de la 
lucru, îi vor distrage atenția, îl 
vor obosi și-i vor impune un 
efort mai mare și o risipă inu
tilă de 
temelor, 
lecțiilor 
liniștită 
trivit cu statura elevului pentru 
a nu-1 determina Ia poziții de
fectuoase care pot duce la mo
dificări ale coloanei vertebrale. 
Sursa de lumină va fi plasată în 
stînga sau în față, pentru ca 
elevul să nu fie împiedicat să 
scrie din cauza umbrei creionu
lui sau a tocului.

timp pentru pregătirea 
De aceea, pregătirea 

se va face într-o cameră 
și cu un mobilier po-

Rukenșein și alții care sînt 
exemple bune și pentru cei
lalți.

In ședințele care vor avea 
loc săptămâna aceasta ne vom 
strădui să creăm un climat fa
vorabil criticii și autocriticii, 
combativității față de mani
festările de delăsare la învăță
tură. In același scop, în a- 
ceastă perioadă, la gazetele de 
perete vor apare articole în
chinate modului în care s-au 
preocupat elevii de învățătură

deÎncă din primele zile 
cursuri. Aceeași temă stă și în 
atenția postului utemist de con
trol, deci și a gazetei lui sa
tirice.

Se înțelege că paralel cu a- 
ceste acțiuni se lucrează 
tens la 
seamă.

Ests 
seamă, 
pinde în mare măsură nivelul

in
deîntocmirea dărilor

deștiut că de darea 
de conținutul ei, de-

Locul de lucru se va menține 
același mereu. Noutățile care ar 
interveni prîntr-o schimbare ar 
distrage atenția.

Organizarea justă a perioadei 
de lucru duce la cele mai bune 
rezultate.

Cîștigîndu-se în timp obișnuin
ța unui program de lucru la ore 
stabilite, intervine necesitatea 
de a lucra, unul din factorii fa- 
vorizanți în combaterea oboselii 
și în obținerea unui randament 
sporit.

De mare importanță este, de 
asemenea, ca studiul, ca și o- 
dihna, să se facă într-o cameră 
bine aerisită. Aerul curat învio
rează organismul, îi mărește ca
pacitatea de lucru.

dr. EUGENIA MANOLESCU

&rtQi Sâ NICULESCU.

La Școala medie nr. 3 „Mihai Vifeazu“ din Ploiești se pregătește noul număr «I gazetei satirice.

Experiențe în laboratorul de

chimie al Școlii medii „C.A.

Rosefti" din București.

Foto: N. STELORIAN

dezbaterilor în adunări. De a- 
ceea, noi am repartizat pe or
ganizația U.T.M. de an cite 
doi-trej membri ai comitetului 
U.T.M. care răspund direct de 
pregătirea și desfășurarea ale
gerilor, urmând ca după aceea 
să se ocupe în decursul între
gului an școlar de îndrumarea 
muncii U.T.M. din aceste or
ganizații de an. Așa, de pildă, 
Ababi Elena și Ghiță Aurelia 
se ocupă de organizația U.T.M. 
a claselor VIII, Gigăreanu 
Elena și Iosivoiu Nicolae de 
organizația U.T.M. a claselor 
IX, Nichifor Evelin și Zissu 
Tudor de organizația U.T.M. 
a claselor X, iar do organiza
ția de bază a claselor XI se 
ocupă tov. prof. Iordăchescu 
Magdalena, membru în comi
tet, care va fi ajutată de Vlă- 
duț Marina. De clasele care 
au un număr mal mare de 
utemiști se ocupă personal 
cite un membru al comitetului 
U.T.M.

In pregătirea adunărilor de 
dări de seamă și alegeri, sîn- 
tem îndrumați permanent de 
organizația de partid.

Sîntem convinși că pregătind 
astfel adunările de alegeri 
vom contribui la întărirea ac
tivității organizației U.T.M din 
școala noastră, la creșterea 
simțului de răspundere față 
de învățătură al fiecărui ute
mist și elev în parte.

prof. ANA ISPAS
secretar al comitetului U.T.M.

de la Școala medie nr. 34

Consfătuire
a instructorilor de pionieri

De curînd, din 
inițiativa comitete
lor orășenesc și ra
ional U.T.M. Sibiu, 
s-a organizat o con
sfătuire a instruc
torilor superiori de 
pionieri.

In cadrul consfă
tuirii au fost pre
zentate referatele: 
„Contribuția sfatu
lui unității la edu-

cația comunistă a 
copiilor“, „Sarcinile 
instructorului supe
rior de pionieri în 
munca cu instruc
torii de detașa
ment“, „Organiza
rea muncii în deta
șamentul de pio
nieri“ și altele.

Referatele pre
zentate și discuțiile

ELEVII,
ÎN TIMPUL LIBER

acanța a luaf sfîrșit.
Elevii s-au înlors din 
nou la școală, și-au 
reluat preocupările 
de studiu și, odată 
cu ele, pe cele pri
vind desfășurarea di

feritelor activități cultural-educa
tive. Mai erau încă multe zile 
pînă la deschiderea anului școlar 
cînd, sub îndrumarea organizației 
de partid, conducerea școlii și or
ganizata U.T.M. au elaborat pla.- 
nul comun de activități extrașco- 
lare pentru primul trimestru. Ur
mează acum ca în consiliul peda
gogic, în adunările generale 
U.T.M., acest plan să fie discutat, 
să se facă propuneri pentru îm
bunătățirea lui.

Ținînd seama de experiența a- 
nului școlar trecut, plenul comun 
al școlii și organizației U.T.M. pre
vede atît organizarea de acțiuni 
îndreptate spre îmbunătățirea si
tuației la. învățătură, cît și nume
roase manifestări cultural-artistice 
și sportive care să-i ajute pe elevi 
să-și petreacă în mod plăcut, ar
monios și util timpul liber.

Vom organiza, în primul rînd, 
manifestări care să contribuie la 
lărgirea orizontului politic și ideo
logic al elevilor noștri. Cultivarea 
la elevi a cunoștințelor despre 
trecutul glorios de luptă al parti
dului, organizarea de acțiuni me
nite să-i ajute în cunoașterea tra
dițiilor revoluționare ale clasei 
muncitoare din Romînia, a condi
țiilor inumane în care erau nevo- 
iți să muncească și să trăiască 
muncitorii în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc constituie obiec
tive principale ale planului comun.

In desfășurarea acestor acțiuni, 
menite să îmbogățească cunoștin
țele politico-ideologice ale ele
vilor, conducerea școlii și organi
zația U.T.M. se vor baza pe aju
torul profesorilor. Mai ales al pro
fesorilor tineri, utemiști, din școala 
noastră. Aceștia vor fi antrenați în 
organizarea cu regularitate a sim
pozioanelor, serilor literare, întîl- 
nirilor cu muncitori fruntași în pro
ducție, cu activiști de partid și de 
stat.

Planul comun prevede, de ase
menea, organizarea unor acțiuni 
menite să contribuie la orientarea 
elevilor din clasele a X-a și a Xl-a

care au avut loc in 
cadrul consfătuirii 
au constituit pentru 
instructorii supe
riori de pionieri din 
orașul și raionul 
Sibiu un bogat 
eficient schimb 
experiență. 

și 
de

F. ION
profesor

spre anumite profesii, în funcție 
de înclinațiile și aptitudinile lor. 
Vom organiza — încă de la înce
putul anului școlar — adunări des
chise cu tema 1 „Ce profesiune 
să-mi aleg La acest.ș adunări 
vom invita să vorbească elevilor, 
muncitori fruntași, tehnicieni și in
gineri de la întreprinderile indu
striale din localitate precum și de 
la unitățile agricole socialiste din 
împrejurimi.

Tot pe linia orientării profesio
nale a elevilor, vom organiza nu
meroase excursii în cadrul cărora 
vor fi vizitate marile obiective in
dustriale, unitățile agricole socia
liste fruntașe. Pretutindeni în pa
tria noastră, au loc transformări 
profunde : se înalță orașe noi, se 
construiesc fabrici și uzine, hidro
centrale, se dezvoltă necontenit a- 
gricultura socialistă. Toate aceste 
transformări trebuie cunoscute de 
către elevi. Ei trebuie să cunoască 
minunata forță creatoare a poporu
lui condus la victorie de către 
partid. In acest scop, planul de 
activități comune al școlii și or
ganizației U.T.M. prevede organi
zarea unor excursii în noile centre 
industriale ale Moldovei, o ex
cursie la Turda (unde elevii vor 
vizita : Fabrica de ciment „Victo
rii: socialismului“, Fabrica de pro- 
of.se refractare „Proletarul", Uzi
nele chimice, Fabrica de var hi- 

. draulic și Fabrica de sticlă), vizi
tarea G.A.Ș. Unirea etc. Iar după 
fiecare călătorie, în școală se vor. 
organiza concursurile „Cine știe, 
cîștigă“ pe tema proaspetelor cu
noștințe dobîndite cu ocazia vi
zitelor și excursiilor.

In școala noastră se va desfă
șura și o bogată activitate culfu- 
ral—artistică. Planul comun pre
vede — pentru început — orga
nizarea unui cor și a unei echipe 
de dansuri care să dea spectacole

Brigada artistică de agitație

Oglinda vie a școlii
IIIII n anul școlar trecut, 

conducerea școlii

noastre și organiza
ția U.T.M. — sub în. 
drumarea organiza- 

llll /iei de partid —s-au 
străduit să dea mun

cii cultural-artistice un bogat con
ținut educativ, capabil să mobili
zeze elevii la învățătură, și la în
tărirea disciplinei, să contribuie la 
popularizarea rezultatelor bune 
obfinute de ei. In această direcție, 
un accent deosebit s-a pus pe 
brigada artistică de agitafie care 
se bucură de o mare popularita
te în rîndurile elevilor. Ei așteap
tă întotdeauna cu nerăbdare 
spectacolele prezentate de bri
gadă, pentru că ele reflectă în 
imagini artistice, în mod direct, 
concret și operativ viafa de zi cu 
zi a școlii.

Prin ce s-a afirmat în anul șco
lar trecut brigada artistică de a- 
gitație ? Un răspuns la această 
întrebare poate fi dat, desigur, de 
la bun început prin aceea că a 
reușit să prezinte de fiecare dată 
texte inspirate din realitatea șco
lii, să reflecte munca și viafa 
elevilor înfr-o interpretare artisti
că la un nivel ridicat. „Ne plac 
programele brigăzii voastre — 
spuneau adesea elevii și profe
sorii de la celelalte școli — pen
tru umorul sănătos al cupletelor, 
pentru satira inteligentă, usturătoa
re, la adresa celor care nu-și fac 
datoria de elev“.

Totuși, elevii noștri arfiști-ama- 
tori au abordat cu sfială acest 
gen de spectacol. Dacă brigada 
artistică de agitafie a școlii a pre
zentat de fiecare dată programe 
legate de problemele actuale ale 
viefii din școală, brigăzile orga
nizate la nivelul claselor au su
ferit de o oarecare lipsă de ori
ginalitate, imitînd programele de 
estradă, dovedind insuficientă 
combativitate și o mai scăzută 
realizare artistică.

Ținînd seama de eficacitatea și 
aprecierea de care se bucură în 
rîndurile elevilor brigăzile artisti
ce de agitafie, anul acesta vom 
organiza asemenea brigăzi în fie
care clasă. Pentru a stimula or
ganizarea acestor formații, vom 
iniția un concurs „pentru cel mai 
frumos program de brigadă" la 
care vor participa brigăzile tutu
ror claselor. Cu acest prilej vom 
selecfiona, pentru brigada artisti
că de agitafie a școlii, numerele 

cu prilejul diferitelor manifestări 
culfurale.

Ne vom strădui ca toate mani
festările cultural-artistice pe care 
le vom organiza să fie legate de 
preocupările și viața elevilor. Cu 
ajutorul diriginților, al profesorilor 
tineri vom organiza în fiecare clasă 
brigăzi artistice de agitație. Asf- 
fel, în cadrul manifestărilor cui-, 
tural-artistice, după o conferință, 
după o călătorie imaginară pe 
harta patriei sau după un tradi
țional concurs „Drumeții veseli“, 
brigada artistică de agitație a 
unei clase va prezenta un pro
gram cu subiecte din viața clasei 
respective. Membrii brigăzii vor 
cînta viața nouă a elevilor, lupta 
lor pentru îndeplinirea principalei 
îndatoriri — învățătura. Iar împo
triva leneșilor și a delăsătorilor 
vor fi îndreptate zeci de săgeți 
usturătoare.

Nici sportul nu este dat uitării. 
După cum prevede planul comun, 
în școală se va desfășura o bo
gată activitate sportivă. Duminică 
de duminică, pe terenurile de 
sport sau în sala de gimnastică 
vor fi organizate palpitante între
ceri la diferite discipline sportive: 
baschet, volei, handbal, atletism, 
gimnastică etc. Conducerea școlii 
și organizația U.T.M. vor lua toate 
măsurile ca la aceste întreceri să 
fie antrenați majoritatea elevilor 
școlii.

...Participînd la numeroasele ac
țiuni „initiate de școală și de orga
nizația U.T.M,, elevii nu-și 
irosi în zadar timpul 
potrivă, ei vor învăța 
cruri noi, interesante și

prof.
GHEORGHELĂNCRAJAN 
director adjunct al școlii 

medii din Alba Iulia 
prof. ANA ROȘCA 

secretar al comitetului U.T.M,

vor 
liber. Dim- 
mereu lu- 
folositoare.

cele mai reușite și elementele cele 
mai talentate.

Brigăzile artistice de agitafie 
organizate la nivelul claselor vor 
fi îndrumate să-și ancoreze pu
ternic programele lor în miezul 
actualităfii, să abordeze proble
mele majore din viafa clasei res
pective, din viafa elevilor. în a- 
cesfe programe trebuie să se adu
ne ca într-o sinteză artistică fap
te care se petrec aevea, care 
îi frămîntă pe elevi. Pentru a- 
ceasta, la baza întocmirii textelor 
trebuie să stea o cunoaștere pro« 
fundă a problemelor din școală. 
Foarte important este ca, atît lau
da, cit și critica să-i vizeze no
minal pe elevi. Vom îndruma co
lectivele de creafie ca, inspirîn- 
du-se din faptele petrecute în 
școală și în afara școlii, să creeze 
numere în care să-i vizeze direct 
pe cei neglijenfi, nepăsători, pe 
cei care au abateri. In felul a- 
cesta programele prezentate vor 
răspunde operativ problemelor la 
zi din școală. De asemenea, re
pertoriul brigăzilor va cuprinde și 
numere care să redea plastic rea
lizările poporului nostru muncitor, 
perspectivele mărețe deschise ță
rii noastre de către partid. Bucu
ria viefii noi, a muncii avîntata 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialismului în patria noastră va fi 
oglindită în fiecare program de 
brigadă.

O atenție deosebită vom acor
da și selecționării elevilor care 
să facă parte din brigăzile artis
tice de agitafie. Noi am îndrumat 
deja organizațiile U.T.M. să atra
gă în această activitate pe cei 
mai talentați elevi dar care obțin 
și rezultate bune la învățătură, 
care se bucură de prestigiu în 
fața colegilor lor.

Organizînd astfel activitatea ar
tistică, vom reuși să avem în fie
care clasă brigăzi care să pre
zinte programe bazate pe fapte, 
pe elemente din viața școlii, care 
să meargă la „fintă' — să laude, 
să critice, să provoace voia bună 
și să culeagă roade bogate : a- 
plauzele spectatorilor dar și mul
țumirea de a fi contribuit la li
chidarea unor lipsuri, la îmbună
tățirea situației la învățătură fi 
întărirea disciplinei.

ION COTINGHIU
secretarul comitetului U.T.M.
al Școlii medii nr. 4 „Ștefan 

Gheorghiu“ din Brașov



ÎN PREAJMA DESCHIDERII ANULUI
DE ÎNVÂȚĂMÎNT POLITIC AL U.T.M.

Preocupare plină de răspundere

Vizitele delegației de deputati 
ai Adunării de Stat a Ei. F. Ungare

omitetul orășenesc U.T.M. 
Oradea, sub conducerea 
permanentă a comitetu

lui orășenesc de partid, se 
preocupă cu toată grija de or
ganizarea învățămîntului po
litic al U.T.M.

în precedentul an de învă
țămînt politic, majoritatea or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
s-au ocupat mai bine de în
drumarea activității desfășu
rată în cercuri. A fost urmărit 
cu multă exigență conținutul 
învățămîntului, legarea lui de 
viață. Cu tinerii cursanți s-a 
organizat vizitarea unor între
prinderi din oraș, a unor 
locuri istorice care amintesc 
de lupta partidului. Bună s-a 
dovedit inițiativa organizații
lor de bază U.T.M. de la 
IPROFIL — Bihorul și O.C.L., 
care au organizat cu tinerii 
cuprinși în cercul politic „Să 
ne cunoaștem patria sociali- 
stă“ vizitarea Muzeului Dof- 
tana și a Capitalei patriei 
noastre.

Din timp, pentru buna des
fășurare a noului an de în
vățămînt poliție U.T.M., s-a

Gata pentru

începerea 
cursurilor

Ț nvățînd din experiența anl- 
/ lor trecuți, comitetul U.T.M. 
*■ i I- r-L.:_ -1- _de la Fabrica de postav 

Buhuși a trecut la organizarea 
mai bună în acest an a învăță- 
mîntului politic al U.T.M. Sub în
drumarea comitetului de partid 
s-au recrutat și promovat în mun
ca de propagandiști un număr 
de 46 de tineri muncitori, maiștri, 
ingineri și tehnicieni dintre cei 
mai pregătiți. Aceștia participă 
deja la cursul de instruire organi
zat la cabinetul raional de partid.

S-au format, de asemenea, co
lective compuse din secretari ai 
organizațiilor de bază U.T.M., pro
pagandiști și membri ai comite
tului U.T.M. 
ganizație, au stat de vorbă cu fie-

comite-
care, în fiecare or- 

care tînăr în parte și în funcție 
de pregătirea politică a fiecăruia 
i-au indicat la ce formă de învă- 
fămînt să fie înscris.

în noul an de învăfămînt poli
tic U.T.M. peste 1 000 tineri vor 
învăfa în cele 40 de cercuri for
mate la locurile de muncă. De 
men|ionat este faptul că față de 
anul trecut, în noul an de învă- 
famînt politic U.T.M. vor funcțio
na cu 16 cercuri politice mai 
mult. Tinerii muncitori, care sînt 
și elevi ai liceului seral, vor 
participa la un ciclu de confe
rințe. Merită scos în evidență și 
faptul că propagandiștii acordă 
multă atenfie sarcinii ce le este 
încredințată și se pregătesc intens. 
La propunerea comitetului U.T.M. 
mulți dintre ei au început să-și

pe 
ln- 
în- 

procure grafice, fotomontaje 
alte materiale care-i vor ajuta 
propagandiști să predea lecții 
structive, interesante, pline de
văfăminte pentru tinerii cursanți.

MIHAI CHIRIAC 
strungar

Dacă muzica simfonică 
cere un efort intelectual spre a 
fi înțeleasă și gustată într-un mod 
mai bogat și mai complex decît 
o pot face cei ce sînt lipsiți de 
vreo pregătire în acest domeniu, 
fără îndoială că ar avea și mai 
mulți partizani. Dar efortul spre 
înțelegerea muzicii ca expresie a 
celor mai profunde coarde ale 
sensibilității omenești este ușurat 
pentru oricine de activitatea sus
ținută și rodnică a muzicologilor, 
care și-au asumat sarcina plină de 
dificultăți a tălmăcirii sensului a- 
dînc uman al operei, a valorilor 
ei spirituale. Toți cei ce simt a- 
tracția sunetelor revărsate peste 
sălile de concert și teatru liric au 
găsit și vor găsi în cărțile, studiile 
și articolele muzicologilor noștri 
sprijinul de care au nevoie pentru 
a sesiza, o dată cu mijloacele de 
expresie ale compozitorilor, ati
tudinea față de viață și mesajul 
cuprins în operele lor.

Printre acești muzicologi, Geor
ge Bălan și-a cîștigat un loc 
meritat. Bazat pe o infor
mație întinsă și de calitate, însu- 
șindu-și ca instrument de investi
gație a obiectului analizat arse
nalul esteticii marxist-leniniste, vă
dind înclinații filozofice izvorîte 
din frecventarea muzicii și nu a- 
plicate aprioric lucrărilor cerceta
te, el a parcurs în cîțiva ani un 
'drum lung spre clarificarea con- 
tepțiilor și a metodelor sale de 

făcut instruirea comitetelor 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din oraș, au fost selecționați 
propagandiștii din întreprin
deri, instituții și sate. Peste 
70 la sută din propagandiștii 
selecționați sînt membri și 
candidați de partid, ceea ce 
va asigura un nivel corespun
zător predărilor și seminarii- 
lor.

în
U.T.M. 
lective
cu tinerii în vederea încadră
rii lor în formele de învăță
mînt. Rezultate bune au fost 
obținute în această direcție 
de organizațiile de bază 
U.T.M. de la „Solidaritatea“, 
„Sinteza“, „Dobrogeanu Ghe- 
rea“ „F.C.O.“, „O.C.L. Alimen
tara“ și altele. Aproape 4 000

organizațiile de bază 
au fost constituite co- 
care au stat de vorbă

îă/i propagandiștii

să tie temeinic pregătiți!

Se apropie timpul cînd un 
mare număr de tineri 
din Uzinele textile Ti

mișoara, după ieșirea din 
schimb, se vor îndrepta spre 
sălile anume destinate activi
tății careurilor de învățămînt 
politic U.T.M. Anul acesta co
lectivele organizate de comite
tul U.T.M. din uzină au stat 
de vorbă cu tinerii, îndrumîn- 
du-i spre acele cercuri politice 
U-T.M. potrivite cu nivelul lor 
de cunoștințe.

O bună parte din viitorii 
cursanți sînt utemiștii noi pri
miți în organizația U.T.M., al
ții sînt tineri care se pregă
tesc să devină utemiști. Peste 
30 de utemiști, membri ai co
mitetelor U.T.M., au fost re
comandați organizației de 
partid pentru a urma învăță
mîntul de partid.

Se știe că în organizarea 
și conducerea învățămîntului 
politic un rol important îl au 
propagandiștii. De ei depinde 
asigurarea unui conținut bo
gat, educativ lecțiilor și semi- 
nariilor, discuțiilor în cercul 
politic. Faptele arată însă că 
anul acesta, comitetul U.T.M. 
nu s-a preocupat cu toată gri
ja, cu toată răspunderea de 
selecționarea și pregătirea pro
pagandiștilor. Astfel, au fost 
schimbați toți propagandiștii 
din anii trecuți, în locul lor, 
fiind selecționați tineri care 
au și alte sarcini importan
te, sarcini care le ocupă des
tul timp. Nu știm în ce mă
sură acest 
justificat. ......
vorba de propagandiști noi, 
comitetul 
acorde cea mai mare atenție 
instruirii lor temeinice. Iată 
însă că cei 9 propagandiști nu 
urmează cu regularitate cursu
rile de pregătire care se țin 
acum pe lingă cabinetul de 
partid orășenesc, nu contri
buie cu nimic la pregătirile 
care se fac în organizațiile 
U.T.M. din secții în vederea 
deschiderii anului de învăță
mînt politic. Ce încredere se 
poate avea, de pildă, în cali-

lucru e pe deplin 
Dar, firesc, fiijid

U.T.M. trebuia să
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lucru. Drumul acesta n-a fost scu
tit, firește, de erori și contradic
ții, dar spiritul polemic manifestat 
în activitatea de publicistică mu
zicală față de opiniile altora l-a 
folosit ce| puțin în aceeași măsu
ră și pentru a pune ordine în pro
priile sale idei despre artă.

Un prim rezultat demn de toa
tă lauda al acestor căutări clarifi
catoare este recenta lui monogra
fie despre George Enescu, scrisă 
în scopul mărturisit de a face mai 
bine înțeleasă valoarea operei 
marelui compozitor romîn și filia
țiile ei naționale și universale, sta
bilind totodată locul ce i se cu
vine în muzica secolului al XX-lea.

Volumul, publicat de Editura 
Muzicală a Uniuni! Compozitori
lor, nu este numai cartea unui 
critic de arfă sau a unui muzico
log. Este și cartea unui om care 
iubește profund muzica, o înțe
lege și caută s-o explice pe înțe
lesul unor pături cît mai largi. De 
la început, originalitatea amplei 
monografii este bine pecetluită. 

de tineri și tinere din între
prinderile și instituțiile orașu
lui Oradea au fost cuprinși 
în noul an de învățămînt po
litic U.T.M., iar peste 2 000 de 
tineri au fost recomandați să 
urmeze învățămîntul de 
partid.

Paralel cu organizarea în
vățămîntului în întreprinderi, 
instituții și sate, are loc pre
gătirea noului an de învăță
mînt politic! U.T.M. în școli : 
au fost selecționați propagan
diștii, are loc recrutarea 
cursanților, stabilirea expune
rilor care se vor face în ca
drul ciclurilor de conferințe.

în prezent are loc, pe lin
gă Cabinetul regional de 
partid, instruirea propagan
diștilor.

V. CLONDA

in-
ca 
de 
în-

tățile de viitor propagandist 
ale tovarășului Ion Sabău, 
dacă el n-a participat la 
struire ? Se impune deci 
încă de pe acum, înainte 
deschiderea noului an de
vățămînt politic, comitetul 
U.T.M. să ia măsurile necesare 
pentru ca toți propagandiștii 
care au fost aleși să se pregă
tească temeinic. Numai astfel 
își vor putea ei îndeplini 
sarcina de mare răspundere ce 
le-a fost încredințată.

VALENTIN COȘEEU 
proiectant mari su-

® Aseară la Bratislava au iost 
cunoscute echipele campioane mon
diale de popice. In competiția ie- 
minină titlul a revenit echipei 
iugoslaviei cu 2 451 puncte. Echi
pa R. P. Romîne s-a clasat pe lo
cui doi cu 2 423 puncte.

• S-au încheiat preliminariile O- 
limpiadei de șah pe echipe de la 
Vama, In ultima rundă echipa 
R. P. Romîne a terminat la egali
tate: 2—2 cu echipa R. P. Bul
garia. Din grupa B au obținut ca
lificarea pentru turneul final echi
pele S.U.A. — 24 puncte, R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria, fiecare 
cu cîte 20 de puncte.
• Peste 15 000 de spectatori au 

urmărit miercuri pe stadionul Re-

EXCURSIE CICLOTURISTICA

Prima excursie cicloturisti
că a sezonului de toam
nă a fost organizată 

duminică de către Clubul 
sportiv școlar București la 
G.A.C. din comuna Tunari. La 
excursie au participat peste 
300 de tineri, elevi, eleve și 
pionieri, precum și profesori 
de educație fizică de la școlile 
din Capitală. Traseul urmat de

George Bălan iubește și înțelege 
muzica enesciană nu numai din 
partituri, ci ascultînd-o pe viu. 
De lucrul acesta trebuie să se țină 
seama, pentru că el explică nu 
numai structura întregii cărți, dar 
îl avertizează pe cititor și asu
pra obiectivelor urmărite și a limi
telor ei.

NOTE DE LECTOR
Obiecfivele pe care autorul și 

le-a propus, care reies clar din in
troducere, sînt două : 1) reconsti
tuirea profilului creator și istoria 
evoluției gîndirii compozitorului 
pe baza operei, ea oglindind spi
ritul enescian „mai adînc și mai 
limpede decît orice eveniment 
biografic”, și 2) stabilirea locului 
ocupat de opera enesciană în pei
sajul muzicii romîneșfi și univer
sale, atitudinea creatorului fafă

Casa de cultură a tineretului din lași.

Culesul și vinificarea strugurilor 
trebuie mult grăbite

La Consiliul Superior al Agri
culturii și Ministerul Industriei 
Alimentare s-au analizat datele 
primite de la regiuni privind cu
lesul și vinificarea strugurilor. 
Din acestea rezultă că pînă a- 
cum s-au cules 40 000 ha de vie 
și s-au vinificat peste 20 000 va
goane de struguri. în regiunea 
București a fost recoltată mai 
mult de jumătate din suprafața 
ocupată cu vii, iar în regiunile 
Dobrogea și Oltenia peste 30 la 
sută. în aceste regiuni, multe 
unități agricole socialiste și-au 
organizat culesul, potrivit grafi
celor stabilite împreună cu cen
trele de vinificare. Astfel, ele 
asigură culesul în perioada op
timă și obținerea unor 
bună calitate.

în unele regiuni cu 

vinuri de

dintre e- 
Și

fotbal. Întîlnirea a 
un rezultat de ega-

publicii meciul restanță 
chipele bucureștene Progresul 
Dinamo, contînd pentru campiona
tul cat. A la 
luat sfîrșit cu 
litate : 0—0.

® Miercuri
Arad meciul international de fot
bal dintre echipele U.T. Arad și 
Novisad (Iugoslavia). Ambele e- 
chipe au avut numeroase ocazii 
de a înscrie pe care însă le-au 
ratat, la stîrșitul celor 90 de mi
nute de joc tabela de marcaj ră- 
minind neschimbată.

O In preliminariile campionatu
lui european ieminin de baschet 
de la Mulhouse, echipa R. P. Ro
mîne a învins cu scorul de 72—40 
(39—20) echipa Belgiei.

(Agerpres)

s-a desfășurat la

cicloturiști a fost: Ștrandul ti
neretului, șoseaua Kisseleff, 
comuna și pădurea Băneasa, 
șoseaua Tunari pînă la gospo
dărie. Tinerii cicloturiști au 
vizitat diferitele secții ale gos
podăriei agricole colective și 
au participat alături de co
lectiviști la stringerea roșiilor.

Foto : D. FLOREA
(Urmare din pag. I)

de ea și de societatea în care a 
concepuf-o.

George Bălan mai urmărește 
însă rezolvarea a încă unui obiec
tiv, de asfădată vizînd nu conți
nutul, ci forma expunerii, și anu
me depășirea jaloanelor muzico
logiei tradiționale, convins că bo-

găția, adîncimea și diversitatea 
muzicii lui Enescu reclamă un 
mod mai liber și mai imaginativ 
de tratare.

în cercetarea sa critică asupra 
operei lui Enescu, autorul se de
clară ostil cultului „micii istorii" 
tehnice, căutînd și izbutind, în 
ansamblu, să descifreze sensurile 
expresive ale muzicii compozito
rului și să releve mesajul ei plin 
de caldă umanitate. Ceea ce nu-l 
scutește însă de citate și detailări 

prafețe de vii, ca Galați, Plo
iești și Argeș, deși strugurii sînt 
în faza de coacere deplină, iar 
creșterea în greutate a boabelor 
și acumularea zahărului au stag
nat, culesul și vinificarea nu se 
execută cu toate mijloacele.

Potrivit datelor Institutului 
meteorologic se prevede pentru 
sfîrșitul lunii septembrie și în
ceputul lunii octombrie o peri
oadă ploioasă și rece. Luna oc
tombrie va fi mai rece decît 
normal. în aceste condiții, cu
lesul și vinificarea strugurilor 
trebuie mult grăbite, organizin- 
du-se în așa fel muncile, incit 
paralel cu celelalte lucrări agri
cole de toamnă să se intensifice 
și stringerla recoltei de struguri. 
Gospodăriile agricole colective 
și centrele de vinificare trebuie 
să respecte cu strictețe grafice
le de recoltare și vinificare. 
Producția de struguri fiind mai 
bună decît în anul trecut este 
necesar ca, odată cu grăbirea 
culesului, centrele de vinificare 
să folosească întreaga capacitate 
a utilajelor, organizînd la nevoie 
lucrul în trei schimburi, pentru

Sesiune științifică comună 
romîno-sovietică

Miercuri dimineața au început, 
în aula Academiei R. P. Romîne, 
lucrările celei de-a doua sesiuni 
științifice comune consacrată bo
lilor vasculare cerebrale, organi
zată de Academia R. P. Romîne, 
Institutul de neurologie „I. P. Pa- 
vlov“ și Academia de științe me
dicale a U.R.S.S. — Institutul de 
neurologie din Moscova.

La sesiune participă numeroși 
academicieni, cercetători științifici 
și medici de specialitate din țara 
noastră și din Uniunea Sovietică.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad, lorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R. P. Ro-

Rezervele interne, bine valorificate

productivitate sporită

portantă pentru organizația U.T.M. 
E drept că s-au organizat adunări 
generale în care s-a discutat ne
cesitatea respectării disciplinei. 
Dar ni se pare foarte necesare 
mai multe acțiuni educative pen
tru dezvoltarea opiniei colective 
împotriva celor ce lipșesc, care 
nu folosesc din plin timpul de 
lucru. Uzina are numeroși munci
tori buni, respectați de colectiv, 
fruntași. Trebuie folosite mai mult 
experiența și ajutorul acestora. 
Există condiții ca tot mai mulți 
tineri să treacă în rîndul fruntași
lor. Tovarășii de la uzinaj ne-au 
făcut un mic calcul. Dacă toți ti
nerii muncitori care lucrează la 
mașinile de găurit ar ajunge la 
nivelul fruntașilor Gheorghe Ne- 
delcu și Constantin Făcăleț, s-ar 
realiza lunar în plus 560 repere 
importante. In același timp întă
rirea disciplinei va trebui să stea 
mai mult în atenția posturilor ute- 
miste de control 
uzină.

Și unele neajunsuri în ce pri
vește calitatea produselor au con
tribuit la nerealizarea sarcinii de

din întreaga

ale procedeelor de construcție și 
scriitură, condimentate neîn
cetat de jocul poetic al imagina
ției sale. Folosind un minim de 
istorism biografic, George Bălan 
ne introduce de-a lungul celor 29 
de capitole ale cărții în lumea atît 
de bogată în simțiri și idei a mu
zicii enesciene. Dacă interpretarea 
sensurilor ei poate părea uneori 
fragilă prin subiectivismul ei, nu 
i se poate totuși, nega autorului 
darul de a ne duce cu răbdare, 
inteligență și o exemplară dragos
te față de artă în vasta cîmpie în
florită, învăluită de rouă și mireas
ma vieții, a operei lui George E- 
nescu. Pe prezentarea în ordine 
cronologică a creației compozito
rului, autorul cărții altoiește o
variată ramificație de considerații 
filozofice și notații estetice, în
care nimic nu este spus de circum
stanță. Pe nesimțite, George Bălan 
ne oferă o viziune nu numai a 
„marii istorii" a expresivității e- 
nesciene, ci și a particularităților 

stilului melodic și armonic, a eta- 

înlăturarea pierderilor și obți
nerea unor vinuri de bună ca
litate.

în podgoriile din nordul țării 
este necesar să se urmărească 
cu multă grijă mersul coacerii 
strugurilor pentru ca recoltarea 
și vinificarea să înceapă pe so
iuri, în perioada optimă și să 
se termine cît mai repede.

în toate podgoriile este indi
cat să se intensifice recoltarea 
strugurilor de masă ca să se a- 
sigure pentru consumul popu
lației cantități cît mai mari de 
struguri și pe o perioadă cît mai 
lungă. Unitățile agricole socia
liste au posibilități să depășea
scă sarcinile privind livrarea de 
struguri de masă potrivit con
tractelor încheiate cu întreprin
derile și organizațiile comerciale 
și cooperatiste. Atît unităților 
producătoare, cît și celor co
merciale li se recomandă să dea 
toată atenția sortării, ambalării, 
transportării și desfacerii stru
gurilor pe piețe.

(Agerpres)

mîne, care a salutat pe partici- 
panți, în numele prezidiului Aca
demiei.

Au adus salutul lor sesiunii : 
acad. St. S. Nicolau, președintele 
Secției de științe medicale a A- 
cademiei R. P. Romîne, conf. dr. 
I. Bîrzu, secretar general al Mi
nisterului -Sănătății și Prevederilor 
Sociale, prof. dr. I. Țurai, vicepre
ședinte al Uniunii societăților’ de 
științe medicale din R. P. Romînă, 
precum și prof. dr. E. V. Smidt, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe medicale a U.R.S.S.

(Agerpres)

creștere a productivității

care 
(abia 
bine

creștere a productivității muncii. 
Am vrea să ne oprim la o pro
blemă, care ni s-a părut a avea 
ponderea cea mai mare — rema
nierile. Orice remaniere înseamnă 
.— se știe — pe lîngă cheltuieli 
suplimentare, timp consumat în 
plus. Chiar dacă remanierile nu 
mai sînt așa de multe, să zicem 
cum erau anul trecut, ele repre
zintă greutăți în realizarea unei 
productivități superioare a mun
cii. Mulți tineri de la uzinaj și-au 
pus la inimă calitatea. Gheorghe 
Radu, Nicolae Arnăutu, Nicolae 
Savu și alții dau numai lucrări de 
bună calitate. Din păcate, din 
cauza altor tineri, ne spunea șe
ful secției, pierdem ‘ mult fimD în 
zadar. La o singură remaniere 
pricinuită de Gheorghe Zamfir 
s-au pierdut 20 de ore. Si exem
ple sînt destula.

Calitatea este 
al bunei organizări, 
utilajului, al pregătirii profesio
nale. Neajunsurile semnalate au 
o cauză și în faptul că aici n-au 
fost organizate cursuri de ridi- 

a calificării profesionale 
acum se vor iniția). Este 

ca organizația U.T.M. să fo-

un rezultat direct 
al îngrijirii

pelor de dezvoltare a limbajului 
muzical, a măiestriei compozitoru
lui în domeniul formei,
llăuzindu-ne în cele din urmă 
^dezvăluirea ideilor artistice,

infercalate cu 
adeseori de 
prielnic pă- 

gîndirii și

George Bă- 
dimensiunile 
neputinfä de

cău 
la 
a 

sensurilor emoționala și intelect 
tuale, a caracterului național șl 
a mesajului operei lui George E- 
nescu.

Succesiunea capitolelor e rapi
dă, expunerea directă și simplă, 
comentariile sînt 
pitoresc și vioiciune, 
un lirism cuceritor, 
trunderii în nuanțele 
artei compozitorului.

Limitele lucrării lui 
lan derivă firesc din 
operei enesciene, cu 
cuprins și de elucidat într-o singu
ră lucrare. Cu toate acestea, pri
ma încercare de sinteză critică a 
acestei opere complexe constituie 
o realizare valoroasă a muzicolo
giei noastre. Ea este o întreprin
dere dintre cele mai 
prin personalitatea de care se ocu
pă, cît și prin importanța operei.

In procesul de prezenfare sin
tetică și de stabilire a valorilor 
noastre artistice în ansamblul cul
turii noi, socialiste, „George Enes- 
cu, mesajul și estetica” al lui 
George Bălan aduce o contribuție 
de care vor ține seama cei ce vor 
aborda pe viitor aspectele mul
tiple ale personalității și creației 
enesciene.

vaste, atît

GEORGE SBÎRCEA

Membrii delegației de depu- 
tați ai Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, în frunte cu 
Vass Istvanne, vicepreședinte 
al Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, însoțiți de Anton 
Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, au 
vizitat miercuri dimineața 
principalele secții ale fabrici
lor de confecții și tricotaje 
„București“ și de produse lac
tate.

Vizitele delegației 
de deputati japonezi

Delegația de deputați japo
nezi în frunte cu R. Waseda, 
președintele Comitetului pen
tru comerț și industrie din 
Camera reprezentanților din 
Japonia, a fost primită 
miercuri dimineața de Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțu
lui exterior.

In cursul zilei, oaspeții au

INFOR

Asociației 
sociologie.

Acad. Athanase Joja, pre
ședintele Academiei R.P. Ro
mîne, s-a înapoiat miercuri 
dimineața în Capitală, venind 
din S.U.A., unde a participat 
la cel de-al IX-lea Congres 
internațional de istorie și filo
zofia științelor și la cel de-al 
V-lea Congres al 
internaționale de

y ★

In zilele de 24 și 
brie a.c. a avut loc 
de Stat pentru Cultură și Artă o 
ședinfă de lucru cu președinții și

25 septem- 
la Comitetul

Dezbateri vii, pasionante.

cu prietenii cărții
(Urmare din pag, I)

rone Teodorescu, Marcel Breslașu, 
a prozatorului Radu Tudoran și 
răspunsurile pe care aceștia le-au 
dat zecilor de întrebări puse de 
tineri, au sporit interesul fafă de 
literatură, au asigurat un nivel 
înalt dezbaterilor pe marginea 
cărților.

Și astfel a dispărut examinarea 
rigidă, plictisitoare. Locul întrebă
rilor superficiale, rupte de cuprin
sul cărților, a început să fie luat 
de discuții vii, aprinse, privind 
conținutul de idei al operelor, 
comportarea eroilor, măiestria 
operelor literare. Tinerii dau răs
punsuri tot mai bogate, cu temei
nice observații personale. Se o- 
presc asupra a cee^i ce li se pare 
mai interesant, rețin fragmente, 
pasaje importante. La ultima dis
cuție finală, la care au partici
pat peste 100 de tineri, cei 44 
de concurenți s-au întrecut în a 
sublinia frumusețea poeziei. Și, ca 
strungarul Mendea Vasile, care a 
recitat „împărat și proletar" a lui 
M. Eminescu, și alți tineri au re
citat poezii îndrăgite de ei.

variate 
prota- 
multe

losească forme cît mai 
pentru ridicarea calificării 
sionale a tinerilor, mai 
schimburi de experiență, demon
strații practice, concursuri gen 
„cine știe, cîștigă“. Atunci și uzi
na și tinerii vor avea numai de 
cîștigat de pe urma învățăturii.

lată dar că rezerve există. Sar
cinile de plan privind creșterea 
productivității muncii la Uzina 2 
Ploiești pot fi realizate.

Aceasta cere ca fiecare munci
tor să-și îmbunătățească continuu 
munca. O mare răspundere îi re
vine organizației U.T.M. Ea tre
buie să cunoască, în primul rînd, 
problemele economice ale uzinei, 
munca tinerilor, să găsească și să 
folosească cele mai bune metode 
pentru antrenarea lor la realiza
rea planului la toți indicii. In 
același timp, organizația U.T.M. 
are datoria să popularizeze și să 
generalizeze în rîndul tinerilor 
experiența fruntașilor, să îndru
me tinerii spre folosirea tehnicii 
noi, căi eficiente pentru creșterea 
productivității muncii.

MINISTERUL MINELOR ȘI ENERGIEI ELECTRICE 
GRUPUL ȘCOLAR ENERGETIC-ELECTROTEHNIC 

BUCUREȘTI

Str. Șincai nr. 2—10
Telefon 23.9S.50 șî

ANUNȚ
în anul școlar 1962—1963 primește ____ _____

nul de admitere la următoarele forme de învățămînt:
1. — ȘCOALA TEHNICA PENTRU PERSONAL TEHNIC 

— cu durata 3 ani la specialitățile :
1.
2.
3.

înscrieri pentru exame-

— Energetică
— Termoenergetică
— Proiectanți (durata 2 ani).

H. — ȘCOALA TEHNICA DE MUNCITORI CALIFICAȚI
— cu durata de 2 ani la specialitățile :

I. — Protecția prin Relee și Automatizări
2. — Centrale, Stații și Rețele electrice
Condiții de admitere : absolvenții școlii medii cu diplomă 

de maturitate, pentru școala tehnică și fără diplomă la 
școala de muncitori calificați.

înscrierile se fac pînă Ia data de 30 septembrie 1962, la 
j" ... ~ . __. ___ . însoțitg, următoarelesediul școlii pe baza unei cereri 

acte :
— Certificat
— Certificat
— Certificat
— Declarația 

susținătorilor legali.
Examenul de admitere se va ține în ziua de 30 septembrie 

1962 și va consta din probe scrise și orale la :
— matematică și fizică pentru tehnicieni <
— matematică, fizică și desen pentru proiectanți. ;
Elevii admiși primesc toate drepturile prevăzute de H.C.M.

legalizată)de naștere (copie
de studii (în original) 
de sănătate
tip de starea materială a părinților sau a

în cursul vizitelor, oaspeții 
au fost însoțiți de Jeno Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei.

După amiază deputății Adu
nării de Stat a R. P. Ungare 
au vizitat noi construcții de 
locuințe, precum și monumen
te ale Capitalei.

(Agerpres)

vizitat salinele de la Slănic 
Prahova și Galeriile de artă 
ale K. P. Romîne.

Seara, grupul național ro- 
mîn al Uniunii interparlamen
tare a oferit un dineu în cin
stea deputaților japonezi la 
restaurantul „Athenee Palace“,

(Agerpres)

H A T I i
comitetelor regional« 
și artă și secretarii co. 

pentru rășpindirea cunoș- 
cultural-științifice.

★
anul trecut, orchestra sim-

secretarii 
de cultură 
misiilor 
tinfelor

Ca și
Ionică a Radioteleviziunii romîne 
și-a deschis stagiunea de concerte 
lntr-o mare întreprindere bucu- 
reșteană. Miercuri după-amiază 
muncitori, tehnicieni si ingineri 
ai uzinelor ,,Griva)a Roșie" au 
asistat Ia primul concert din noua 
stagiune susținui de orchestră în 
sala de festivități a uzinelor.

(Agerpres)

• •

ei ca Nicolae Flencheș, 
Mihai,
Florian
că vor

Gheorghe
Gheorghiu 
să recite 

ei, Dumitru
xandru 
zangiul 
tători 
cărții".

Desigur că organizarea în acest 
fel a discuțiilor finale a cerut din 
partea noastră, a comisiei, cît ți 
a tinerilor înscriși la concurs o 
muncă mai serioasă. Dar rezulta
tele au răsplătit pe deplin acest« 
eforturi. In prezent numărul pur
tătorilor insignei „Prieten al cărții* 
în uzina noastră este de pest« 
800. Și tot mai mulți tineri se în
scriu la concursul „Iubiți Cartea“, 
Acest fapt face ca discuțiile fi
nale să se organizeze de două 
ori pe lună.

In luna următoare încă 30 de 
tineri vor fi examinați. Pregătirea 
acestei discuții finale ne preocu
pă în prezent. Planificată să aibă 
loc în cadrul unei „Joi a tinere
tului“ la Casa de cultură, la ea 
vom invita un număr mare de ti
neri. Acum concurenții se pregă
tesc. Revăd operele mai impor
tante, recitesc însemnările și ob
servațiile pe care le-au făcut a- 
tunci cînd au citit cărțile. Mulți 
dintre 
Marin 
novici, 
anunțat 
suri. Alături de

de la turnătorie și ca- 
Leonida Botnariuc, pur- 
ai insignei „Prieten al 
pregătesc recitări. Brigada 

artistică a clubului va prezenta un 
spectacol cuprinzînd fragmente 
din piese de teatru, fragmente 
dramatizate din romane mai im
portante, melodii care au ca text 
poezii prevăzute în bibliografia 
concursului. Tinerii concurenți vor 
trebui să recunoască operele 
din care fac parte pasajele pre
zentate, precum și autorii lor. In 
program am prevăzut și un con
curs literar care nu se limitează 
la cărțile cuprinse în listele con
cursului „Iubiți cartea“. La el vor 
participa toți tinerii prezenți la 
Casa de cultură. Dansul, care va 
urma apoi, continuă și el discu
țiile literare, .pentru că am pre
văzut organizarea „dansului eroi
lor“ în care tinerii vor trebui să 
recunoască personajele celor mai 
de seamă opere ale literaturii 
noastre și de peste hotare.

Organizată în acest fel, discu
ția finală, va fi atrăgătoare, inte
resantă. In locul unui examen 
plictisitor, vom avea discuții pa
sionante, dezbateri aprinse, boga
te și folositoare, care să-i înar
meze pe tineri cu idei și senti
mente înalte. Participînd la aces
te acțiuni, tot mai mulți tineri se 
vor simți atrași de literatură, car
tea va cîșfiga noi și noi prieteni, 
contribuind la educația lor comu
nistă.

raionul N. Bălcescu
23.99.77



gl Dezbaterile
N

— din Adunarea Generala
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— în cadrul ședinței din 
după-amiaza zilei de 25 sep
tembrie a Adunării Generale 
au continuat discuțiile gene
rale. Ministrul afacerilor ex
terne al Birmaniei, U Thl 
Han oare a luat primul cuvân
tul, a subliniat că reglemen
tarea în cursul ultimelor luni 
a trei mari probleme — pro
blema Algeriei, problema I- 
rianului de vest și problema 
Laosului — dau speranța că 
și celelalte probleme litigioa
se pot fi rezolvate pe aalea 
tratativelor pașnice. Referin- 
du-se la tratativele de la Ge
neva, reprezentantul Birma
niei și-a exprimat părerea că 
s-a înregistrat un oarecare 
progres în problema încetării 
experiențelor nucleare. El a

declarat că delegația Birma- 
niei Intenționează să ceară A- 
dunăril Generale să sprijine 
memorandumul cetlor opt țări 
neangajate, prezentat Comi
tetului celor 18 în scopul de 
a apropia pozițiile celor două 
părți la viitoarele tratative.

Apoi, a luat cuvântul mi
nistrul afacerilor externe al 
Guineei, Louis Lansana Bea- 
vogui, care a subliniat că pro
blema menținerii păcii este 
strîns legată de procesul eli
berării țărilor dependente de 
sub jugul colonialismului. El 
a arătat că politica oolonială 
a Spaniei, Republicii Sud-A- 
fricane și Portugaliei, oonsti- 
tuie o primejdie pentru pacea 
generală. Ministrul afacerilor 
externe al Guineei a arătat 
că O.N.U. trebuie să ia mă-

GENEVA: Ședința Subcomitetului 

celor trei puteri pentru încetarea 
experiențelor nucleare

GENEVA 26 (Agerpres). — La 
25 septembrie a avut loc o nouă 
ședință a Subcomitetului celor 
trei puteri pentru încetarea expe
riențelor nucleare.

Reprezentanții puterilor occi
dentale Stelle (S.U.A.) și Smifhers 
(Marea Britanie) pornesc evident 
de la premisa absurdă că repeta
rea la nesfîrșit a acelorași argu
mente false poate face ca aceste 
argumente să devină convingătoa
re. In orice caz și în cadrul aces
tei ședinfe ei au continuat să facă 
reclamă proiectului lor de tratat 
din 27 august cu privire la înce
tarea tuturor experiențelor, deși la 
baza acestui document ei au pus 
propunerea, inacceptabilă de la 
bun început, cu privire la stabili
rea unui sistem de control inter
național, cu totul inutil, incluzînd 
o inspecfie obligatorie.

Reprezentantul Uniunii Sovieti
ce, S. K. Țarapkin, a amintit re-

prezenfanților puferilor occidentala 
că după cum a mai declarat în 
repefafe rînduri în modul cel mai 
categoric guvernul sovietic, în 
actualele condiții aceste concepții 
nu pot servi ca bază pentru o în
țelegere.

Pentru a scoate tratativele din 
impas, Uniunea Sovietică ar fi dis
pusă să tină seama de pozițiile 
puterilor occidentale și să sem
neze de îndată un acord cu pri
vire la încetarea experiențelor în 
atmosferă, în Cosmos și sub apă. 
Dar este necesar să se ajungă la 
o înțelegere — și să se consem
neze acest lucru în acord — că 
tratativele trebuie continuate în 
vederea obținerii unei înțelegeri 
și asupra interzicerii experiențelor 
subterane cu arma nucleară și că 
în timpul acestor tratative puterile 
nucleare trebuie să se abțină de 
la efectuarea experiențelor nu
cleare sub pămînt.

suri urgente în vederea acor
dării independenței Rhodesiel, 
Nyassalanduilui, Kenyei, Basu- 
tolandului, Beciuanalandului, 
Swazilandului și altor terito
rii africane. Deoarece ultra- 
colonialiștii oontinuă să igno
reze Declarația Adunării Ge
nerale cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, a spus 
reprezentantul Guineei, este 
necesar să se stabilească un 
uiltim termen pentru lichi
darea colonialismului. El a 
propus ca acest termen să fie 
24 octombrie 1963 (Ziua 
O.N.U.).

Delegatul Guineei a subli
niat că problema dezarmării 
generale și totale, care este 
de importanță vitală, nu poa
te fi rezolvată fără partici
parea Republicii Populare 
Chineze. L. L. Beavogui a ce
rut O.N.U. să acorde un aju
tor economic mai efectiv ță
rilor slab dezvoltate. El a 
formulat ideea creării Comu
nității economice a țărilor a- 
fricane în scopul apărării in
tereselor lor în comerț.

Reprezentanții Ecuadorului 
și Uruguayului, la fel ca și 
ceilalți delegați, au vorbit 
despre îngrijorarea popoare
lor lor în legătură cu conti
nuarea cursei înarmărilor.

Ministrul afacerilor externe 
a'l Austriei, B. Kreisky, a con
sacrat cea mal mare parte a 
expunerii sale problemelor 
minorității naționale austrie
ce din Tiroiul de sud italian.

Noi acte provocatoare ale S.U.A. 
împotriva Cubei

HAVANA 26 (Agerpres). - 
Un comunicat al Ministerului 
forțelor armate revoluționare a- 
nunță noi acte provocatoare ale 
imperialiștilor americani împo
triva Cubei.

în comunicat se arată că un 
avion american a evoluat asu
pra unei nave cubane care na
viga în apele teritoriale ale

acestei țări. Duminică dimineața 
un alt avion cu reacție, aparți- 
nînd forțelor aeriene militare 
ale S.U.A., a violat spațiul ae
rian al Cubei zburînd deasupra 
mai multor centre populate din 
provincia Oriente.

In aceeași zi un alt avion a- 
merican bimotor a zburat deasu
pra unor insule cubane în Iar- I 
gul provinciei Las-Villas.

Semnarea unor acorduri 
sovieto-cutaeze

HAVANA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 sep
tembrie între Uniunea Sovie
tică și Republica Cuba au -fost 
semnate la Havana acorduri 
cu privire la construirea în 
Cuba cu ajutorul U.R.S.S. a 
unui port pentru vase de pes
cuit și cu privire la colabora
rea dintre Cuba și Uniunea 
Sovietică în domeniul pescui
tului marin. Acordurile au 
fost semnate de Fidel Castro, 
primul ministru al guvernului 
revoluționar cuban, din 
partea Cubei și de A. Ișkov, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru piscicultură al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., din partea Uniunii 
Sovietice.

La ceremonia semnării a- 
cordurilor, primul ministru 
Fidel Castro, a rostit o cuvîn
tare în care subliniază marea 
importanță a acestor acorduri 
pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre Cuba și 
Uniunea Sovietică și a subli
niat caracterul lor reciproc și 
avantajos.

PE SCURI B

MOSCOVA. — Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
hotărît transformarea Minis
terului Construcției de cen
trale electrice din U.R.S.S. în 
Ministerul unional republican 
al energeticii și electrificării 
al U.R.S.S.

Această transformare a fost 
înfăptuită în scopul îmbună
tățirii conducerii energeticii, 
al asigurării dezvoltării con
tinue a energeticii și a elec
trificării țării, al ridicării 
conducerii organizatorice și e- 
conomice a energeticii la ni
velul sarcinilor electrificării 
depline a țării și creării sis
temului energetic unic al 
U.R.S.S.

BUDAPESTA — Miercuri a 
fost înmînat la Budapesta 
Premiul internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare“ cunoscutului om de 
stat ungur, președintele Con
siliului Prezidențial al R. ~ P. 
Ungare, Istvan Dobi. Inmînîn- 
du-i premiul, academicianul 
Skobelțîn, președintele Comi
tetului de decernare a Premii
lor internaționale Lenin, a re
levat meritele deosebite ale lui 
Istvan Dobi și l-a felicitat căl
duros. Istvan Dobi a rostit o 
cuvîntare de răspuns. La so
lemnitate au asistat lanos Ra
dar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., președintele guver
nului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc al R. P. Ungare, 
și aiți conducători de partid și 
de stat ai R. P. Ungare

ADEN 26 (Agerpres). — Si
tuația în colonia engleză Aden 
continuă să rămînă încordată. 
Demonstrațiile de protest, care 
încetaseră temporar, au fost 
reluate. Autoritățile colonia
liste mențin în stare de alar
mă 1200 de soldați și poli
țiști. Numărul arestaților a 
ajuns pînă în prezent la 106.

PEKIN. — La 26 septem
brie, la ambasada sovietică 
din Pekin a avut loc o reu
niune consacrată aniversării 
a 13 ani de la întemeierea 
Republicii Populare Chineze.

La reuniune au rostit cu- 
vîntări S. V. Cervonenko, am
basadorul U.R.S.S. în China, 
și Ghen Biao, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze.

Reuniunea la care au luat 
parte funcționari superiori 
din instituțiile de stat din 
R. P. Chineză, reprezentanți 
ai vieții publice din capitala 
chineză, s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

MOSCOVA. — Ziarul „Prav- 
da“ a publicat un articol des
pre cercetările științifice care 
se efectuează în Uniunea So
vietică cu ajutorul sateliților 
artificiali „Kosmos-3“ și „Kos- 
mos-5“.

In articol se arată că con
structorii, inginerii și munci
torii sovietici au rezolvat în 
mod strălucit sarcina comple
xă a creării de stații-sate- 
lit geofizice cu o mare durată 
de funcționare și posibilități 
largi de informare pentru 
efectuarea îndelungatelor cer
cetări asupra radiațiilor cor- 
pusculare geoactive.

ROMA 26 (Agerpres). — 
Congresul convocat la Roma 
din inițiativa Organizației 
Națiunilor Unite pentru pro
blemele învățămîntului, știin
ței și culturii (U.N.E.S.C.O.) 
urmează să pregătească un 
plan de 10 ani pentru comba
terea analfabetismului. La 
congres participă reprezen
tanți din 64 de țări ale lumii, 
printre care U.R.S.S., S.U.A., 
Anglia, Franța, Italia, Austria, 
Romînia, Ungaria.

Șeful delegației R. P. Ro- 
mîne, prof. univ. Hie Popa, 
director general în Ministerul 
Învățămîntului, a fost ales 
președintele uneia din comi
siile de lucru.

PNOM PENH. — Presa din 
Cambodgia subliniază intensi
ficarea încordării la frontiere
le dintre Cambodgia și Tailan- 
da și Cambodgia și Vietnamul 
de sud. Potrivit ultimelor știri, 
se observă o concentrare de 
trupe sud-vietnameze în unele 
regiuni limitrofe cu Cam
bodgia. Avioane tailandeze și 
sud-vietnameze continuă să 
violeze spațiul aerian al Cam- 
bodgiei.

VARȘOVIA. — In ziua de 
26 septembrie, însărcinatul 
cu afaceri al R. P. Romîne la 
Varșovia, Nicolae Pavel, a or
ganizat Ia ambasada R.P.R. o

prezentare a filmului „Dar- 
clee“. Au participat artiști de 
operă și alți oameni de artă 
din Varșovia, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, din Ministerul 
Culturii și Artei și alte insti
tute centrale.

C.A.E.R.: Ședință 
a Comisiei 
permanente 

pentru 
transporturi

VARȘOVIA 26 (Agerpres).
— După cum transmite P.A.P. 
între 17—19 septembrie 1962 
a avut Joc la Varșovia cea 
de-a 9-<a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
transporturi.

La ședință au luat parte 
delegațiile R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R. P. Mongole, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și U.R.S.S.

în calitate de observator a 
participat reprezentantul R. D. 
Vietnam.

La ședință au participat 
reprezentanți ai secretariatu
lui C.A.E.R., ai Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru pro
blemele economice și ai Comi
siei pentru problemele de sta
tistică, precum și reprezen
tanții comitetului organizației 
de colaborare a căilor ferate 
(O.S.J.A.).

Călăuzindu-se după hotă
rârile consfătuirii din iunie 
1962 a reprezentanților parti
delor comuniste și muncito
rești ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., ale celei de-a 
16-a sesiuni extraordinare a 
C.A.E.R. și ale primei ședințe 
a Comitetului executiv, Comi
sia a examinat o serie de pro
bleme actuale ale dezvoltării 
transportului feroviar, auto, 
aerian și maritim, precum și 
a căilor interioare pe apă ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
și a adoptat hotărîrile cores
punzătoare.

Comisia a elaborat propu
neri privind principalii indi
catori și măsurători compara
bili și unificați pentru fiecare 
fel de transport în vederea 
aplicării lor la planificare, e- 
vidență, statistică și analiză.

Comisia a stabilit planul 
său de activitate pe perioada 
următoare, care prevede ela
borarea măsurilor concrete 
îndreptate spre îmbunătățirea 
în continuare a activității tu
turor felurilor de transport, în 
traficul de călători și de măr
furi ale economiei naționale 
și spre reducerea cheltuielilor 
de transport.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă, prietenie 
frățească și oolaborare.

-----•-----

Scăderi ia bursa 
vest-berlmeză

BERLINUL OCCIDENTAL 
26 (Agerpres). — La bursa 
vest-berlineză s-a înregistrat 
o nouă scădere considerabilă 
a cursujui acțiunilor. Ziarele 
anunță scăderea cursului ac
țiunilor societăților de auto
mobile, de produse chimice, a 
acțiunilor industriei electro
tehnice și ale băncilor mari.

Se subliniază îndeosebi 
scăderea cursului acțiunilor 
întreprinderilor de automobile 
„Volkswăgenwerk“ — 11,5
puncte, ale întreprinderii 
„Daimler-Benz“ — 15 puncte 
și ale întreprinderii „BMV“
— 3 puncte. Cursul acțiunilor 
societăților electrotehnice 
„A.E.G.“ și „Siemens“ a scă
zut respectiv cu 6,5 și 7 
puncte.

Mai mulți tineri de ia 
Uzinele „23 August“ din 
București s-au adresat 
redacției cu rugămintea 
de a publica un articol 
despre situația din Bra
zilia. Publicăm un ase
menea articol.

■ e un an de zile se 
vorbește continuu 
despre frămîntări- 
le politice din cel 
mai mare stat din 
America de Sud 
— Brazilia. Însem
nătatea evoluției 

din această țară poate fi apre
ciată chiar și numai după fap
tul că jumătate din totalitatea 
latino-americanilor sînt brazi
lieni.

Ce s-a întîmplat în Statele 
Unite ale Braziliei cu supra
fața lor de 8,5 milioane km2 și 
peste 65 de milioane de locui
tori în anul de cînd președin
tele Quadros care și-a îngăduit 
să manifeste o oarecare liber
tate de acțiune față de politica 
Washingtonului, a fost silit de 
presiunile nord-americane 
combinate cu cele ale reacțiu
nii interne să demisioneze ? 
De ce oare președintelui Gou- 
lart, care i-a urmat legal, i se 
ridică permanent obstacole, 
iar guvernele se succed cu 
o repeziciune ce confirmă 
existența unei crize prelun
gite, chiar permanente ?

Trebuie amintit că reacțiunii

Vedere din Djakarta, capitala In
doneziei.

tarile Adunării naționale
constituante a Algeriei

Proclamarea Republicii Democrate9
Populare Algeria • Ben Bella numit 

prim-ministru
ALGER 26 (Agerpres). — 

După cum anunță corespon
denții din Alger ai agențiilor 
de presă, în seara zilei de 25 
septembrie, înainte de închi
derea primei ședințe a Adu
nării naționale constituante a 
Algeriei, Ferhat 
clamat în mod 
blica Democrată 
geria.

Ridicîndu-se 
deputății au salutat prin ova
ții această proclamare.

Ferhat Abbas a spus prin
tre altele : Programul elabo
rat la Tripoli continuă să fie 
statutul nostru. Acest statut 
va fi rectificat și completat 
în urma unor consultări cu 
poporul. Republica noastră se 
va orienta spre o economie 
socialistă, deoarece numai me
tode noi ne pot ajuta să găsim 
soluții juste pentru numeroa
sele noastre probleme. Fără 
transformări profunde — revo
luționare în structura agricul
turii noastre, fără o reformă 
a mijloacelor noastre de pro
ducție, fără industrializarea 
țării și apărarea ei împotriva 
monopolurilor, fără o luptă 
împotriva analfabetismului, 
fără organizarea sistemului de 
ocrotire a sănătății și fără să 
ne îngrijim de construcția de 
locuințe, nu vom putea pune 
capăt înapoierii și rămășițelor 
medievale.

Oare faptul că țări din Eu
ropa, bogate și înfloritoare, se 
dovedesc incapabile să regle
menteze unele probleme de 
importanță vitală, nu dove
dește că metodele pur capita
liste sînt insuficiente pentru 
rezolvarea unei probleme com
plicate 7 a subliniat Ferhat 
Abbas.

în domeniul relațiilor in
ternaționale, sarcina noastră 
primordială, este de a revizui 
relațiile cu Franța. Acum, 
cînd am dobîndit independen
ța, nu mai există nici o pie
dică între noi și poporul fran- 
cez. Legăturile noastre de prie
tenie pot fi întărite.

Aparținînd în continuare lu
mii musulmane și făcînd parte 
integrantă din lumea arabă, 
Algeria își va putea coordona 
activitatea cu activitatea tutu
ror popoarelor vecine. în ce 
privește politica noastră afri
cană, la baza ei va sta în pri
mul rînd construirea Maghre- 
bului, respectarea și întărirea 
cartei de la Casablanca și 
participarea noastră la elibe-

Abbas, a pro- 
oficial Repu- 
Populară Al-

în picioare,

rarea întregii Africi. Algeria 
va lua parte la lupta împotri
va regimului colonial pretu
tindeni unde există acesta.

Pe plan internațional, Alge
ria aprobă fără rezerve Carta 
Organizației Națiunilor Unite.

La New York orientarea 
noastră permanentă va fi să 
luptăm pentru folosirea mij
loacelor pașnice în vederea 
reglementării .conflictelor in
ternaționale. Algeria respin
ge politica pactelor. Ea rămî- 
ne o țară neangajată, trans
formând menținerea 
tr-un crez al său 
lege a sa.

Apoi Adunarea 
constituantă a ales 
compus dintr-un 
trei vicepreședinți și secretari.

în funcția de președinte al 
Adunării Naționale a fost ales 
în unanimitate Ferhat Abbas, 
vicepreședinți au fost aleși 
Hadj Ben Alia — prim-vice- 
președinte, Amenokal Bey A- 
gakhammuk — al doilea vice
președinte, Roger Roth (euro
pean) — al treilea vicepre
ședinte. Au fost aleși, de ase
menea, patru secretari.

în încheierea dezbaterilor, 
Ferhat Abbas a anunțat că 
președintele guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria, 
Youssef Ben Khedda și pre
ședintele organului executiv 
provizoriu Abderraham Fares 
și-au depus mandatul transmi- 
țînd puterea Adunării Națio
nale constituante a Republicii 
Algeria.

La 26 septembrie la Alger 
s-a deschis cea de-a doua șe
dință a Adunării Naționale 
Constituante. Pe ordinea de zi 
a figurat numirea șefului gu
vernului. Ben Bella, membru 
al Biroului Politic al Frontu
lui de Eliberare Națională 
fost numit 
guvernului alger ian.

păcii în- 
și într-o

Națională 
prezidiul 

președinte,

a
prim-ministru al

„Nu vrem
BUFFALO 26 (Agerpres). —■ 

Grupuri de sfudenfi purtînd pan
carte pe care era scris : „Afară 
cu Mosley — nu vrem naziști aici“ 
au înfîmpinat la 26 septembrie pe 
liderul fasciștilor englezi, Oswald 
Mosley, cînd acesta a coborît din 
avionul care l-a adus de la Londra 
în orașul nord-american Buffalo 
(sfatul New York), unde a fost in
vitat să fină conferinfe la Univer
sitatea de stat.

Potrivit relatărilor agențiilor oc
cidentale de presă, vizita în Sta
tele Unite a liderului naziștilor en-

în Indonezia !

Sărbătorirea

DJAKARTA 26 (Agerpres). 
Cu prilejul proclamării legii 
fundamentale cu privire la 
agricultură, în întreaga Indo- 
nezie a fost sărbătorită la 24 
septembrie Ziua țărănimii.

Luînd cuvîntul în cadrul 
unei conferințe de presă, mi
nistrul agriculturii al Indone
ziei, Sadjarwo, a declarat că 
în prima etapă a reformei a- 
grare vor fi distribuite țăra
nilor săraci 225 000 de hectare 
de pămînt arabil. In etapa ur
mătoare, care va lua sfîrșit în 
1965, va fi distribuit și restul 
pămîntului arabil. „Aceasta va 
însemna lichidarea marilor 
latifundii, care au oprimat 
timp de sute de ani masele de 
muncitori agricoli indone
zieni’’, a spus el.

Legea cu privire la reforma 
agrară prevede că suprafața 
maximă care poate fi deținu
tă de 
poate

proprietarii agricoli nu 
depăși 20 de hectare.

Vizita Iui L. L Brejnev
în R P. F

Muncitorii 
automobile

Iugoslavia
BELGRAD. - 

de la Uzina de 
„Steagul roșu“ din Kraguevaț 
au întâmpinat cu căldură pe 
L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și persoanele care 
îl însoțesc.

L. I. Brejnev a vizitat cîte- 
va secții unde s-a întreținut 
cu muncitorii, s-a interesat de 
condițiile lor de muncă și de 
trai.

La uzină a avut loc un 
mare miting la care au luat

cuvîntul L. I. Brejnev și I. 
Broz Tito. Cuvîntările lor au 
fost însoțite de ovații și acla
mații în cinstea prieteniei iu- 
goslavo-sovietice.

La 26 septembrie L. I. Brej
nev a vizitat Combinatul 
agricol-industrial „Belio“ din 
apropierea orașului Osiek.

L. I. Brejnev 
directorului 
muncitorilor și 
pentru primirea
le-a urat noi succese în muncă,

a mulțumit 
combinatului, 
funcționarilor 

cordială și

METfflĂ: Situația politică
continuă să fie confuză

ce 
din

BUENOS AIRES 26 (Ager
pres). — Deși operațiunile 
militare au încetat, situația 
politică din Argentina conti
nuă să se mențină confuză, 
certurile între comandanții 
militari fiind departe de a fi 
aplanate. Agenția Reuter re
latează că ministrul aerului, 
generalul Jorge Rojas Sil- 
veyra, a fost arestat la 25 
septembrie, imediat după 
și-a prezentat demisia
postul lui. Agenția Associated 
Press, citind știri neconfirma
te, transmite că un mare 
număr de ofițeri care nu au 
vrut să se supună ordinelor 
președintelui Guido au fost Ia 
rîndul lor arestați.

Starea de tensiune care 
domnește în țară este alimen
tată și de știrile privind re
fuzul comandanților marinei 
de a recunoaște autoritatea 
noilor comandanți ai armatei. 
Potrivit agenției Associated 
Press, în așteptarea unei cla
rificări a pozițiilor, 19 ami
rali care se opun noii condu
ceri a armatei au demisionat.

După cum transmite cores-

naziști aici“
glezi a provocat un val de indig
nare în cercuri diferite ale opi
niei publice americane. După cum 
transmite agenția Reuter, Emanuel 
Celler, președintele Comisiei ju
diciare a Camerei reprezentanților 
S.U.A., a declarat că prezența lui 
Mosley în S.U.A. „este indezira
bilă“. „Departamentul de Stat — 
a spus Celler — a făcut o gravă 
greșeală acordînd viza de intrare 
în fără lui Mosley care este un 
nazist notoriu și un fost sprijinitor 
al lui Hifler",

Probleme actuale 
ale Braziliei

PQndentul din Buenos Aires al 
agenției France Presse, nouă 
generali și opt colonei consi
derați drept principalii șefi ai 
„gorilelor“ (grupul militarilor 
care a fost înfrînt în urma 
ultimelor evenimente) au fost 
arestați și vor fi transferați, 
cu avionul, în închisoarea din 
garnizoana militară Magdale
na. Printre cei arestați se află 
generalii Labayru, Torenzo, 
Montero, Rawson și alții.

primului ministru
al Braziliei

RIO DE JANEIRO 26 (Ager
pres). — TASS transmite ; Pri
mul ministru al Braziliei, Her- 
mes Lima, a declarat la 25 
septembrie că Brazilia va duce 
și pe viitor o politică externă 
îndreptată spre realizarea în
țelegerii între popoare. Ea va 
apăra suveranitatea și prin
cipiul autodeterminării popoa
relor ca singurul mijloc pen
tru asigurarea păcii generale. 
Hermes Lima a subliniat că 
Brazilia nu-și va schimba po
ziția față de Cuba.

Primul ministru a spus că 
el personal nu va participa la 
conferința miniștrilor 
lor externe ai țărilor 
pante la Organizația 
Americane, convocată 
tele Unite la Washington, 
cadrul căreia urmează să fie 
discutată așa-numita „proble
mă cubană“. Brazilia va tri
mite la această conferință un 
observator.

afaceri- 
parti ci
sta telor 
de Sta- 

în

braziliene — alcătuită din vîr- 
furile militare și marii lati
fundiari, care se bucură de în
crederea și stipendiile nord- 
americane — nu i-a suris de la 
bun început ca în succesiunea 
prezidențială să fie respectată 
legalitatea, iar după ce nu a 
izbutit să împiedice instalarea 
lui Goulart, (fost vicepreședin
te) s-a făcut luntre și punte 
pentru a-i amputa prerogati
vele. Majoritatea reacționară 
din parlament a impus ca pre
ședintele să nu mai dețină ca 
pînă atunci și funcția de șef 
al guvernului, deci i-a limitat 
considerabil puterea.

Orientarea actuală a politi
cii braziliene, îndreptată spre 
întreținerea relațiilor diploma
tice și economice cu toate sta
tele și spre respectarea stric
tă a independenței naționale, 
inclusiv a Cubei, precum și 
intenția de a aplica reforma 
agrară și o serie de alte refor
me, a nemulțumit profund 
reacțiunea braziliană și pe 
susținătorii acesteia din S.U.A. 
Desigur, reformele preconiza
te nu afectau actuala struc
tură economică și socială, dar 
reacțiunea refuză să facă vreo 
concesie și vrea chiar să-și ia 
revanșa pentru înfrîngerea su
ferită atunci cînd a fost ne
voită să accepte prezența lui 
Goulart în fruntea statului.

Fiecare guvern din cele care 
s-au aflat în cursul acestui an 
la cîrma Braziliei a fost supus

presiunilor reacțiunii și, în 
cele din urmă, răsturnat. 
Scopul impunerii de către 
reacțiune a deselor crize gu
vernamentale a fost de a pa
raliza aplicarea măsurilor pre
conizate de președinte.

Deținînd majoritatea în par
lament, reacțiunea braziliană 
a instalat — ceea ce agenția 
Associated Press denumea — 
„o atrofie legislativă“. După 
reducerea împuternicirilor 
președintelui, majoritatea par
lamentară a împiedicat înfăp
tuirea reformelor absolut ne
cesare, astfel incit situația e- 
conomiei s-a înrăutățit mereu.

In fața uneltirilor reacțiunii, 
președintele Goulart a renun
țat să mai propună parlamen
tului proiecte de legi privind 
reforme democratice, iar acest 
imobilism a costat scump po
porul brazilian, ducînd țara la 
un adevărat impas social-eco
nomic.

Paralel cu uneltirile pe plan 
„legislativ" și economic, ideea 
unui „pronunciamento“ (puci 
militar) nu a fost părăsită, dar 
ultrareacționarii au fost pînă 
în momentul de față nevoiți 
să țină seama de fermitatea 
cu care masele largi populare 
se ridică în apărarea interese
lor lor vitale.

In viața politică braziliană, 
forțele democratice își spun 
cu tot mai multă hotărîre cu
vîntul. Frontul de Eliberare 
Națională, creat de guverna
torul statului Rio Grande do

Sul, Brizola, care s-a pronun
țat în favoarea venirii la pu
tere a președintelui Goulart, 
deci în favoarea respectării 
legalității, s-a transformat în
tr-o forță reală. De asemenea, 
milioane de țărani sprijină 
Liga țărănească condusă de 
Francisco Juliao care și-a fi
xat ca principal punct al pro
gramului înfăptuirea reformei 
agrare, declarînd răspicat că 
în cazul cînd adoptarea ei va 
întârzia, sprijinitorii ligii vor 
trece la acțiune directă.

Trebuie remarcat însă faptul 
că partidul comunist este încă 
în afara legii și nu poate 
participa la alegeri, deși i s-a 
recunoscut dreptul de a edi
ta un ziar propriu. Nici 
pînă acum nu a fost dată au
torizația legală de funcționare 
Partidului Comunist din Bra
zilia. Cu toate că pentru înre
gistrarea oficială a unui 
partid sînt necesare 50 000 de 
semnături, partidul comunist 
a obținut aproape dublu, dar 
hotărîrea Tribunalului suprem 
întârzie.

Intre forțele democratice și 
cele reacționare s-a angajat o 
luptă deschisă în . legătură cu 
organizarea unui referendum 
și cu data alegerilor. Președin
tele Goulart a solicitat stabi
lirea unei date pentru organi
zarea unui referendum care 
să se pronunțe pentru un re
gim „prezidențial“ sau unul 
„parlamentar“. Mai presus de- 
cît schimbările instituțiilor,

acest referendum are valoarea 
unei consultări largi a opiniei 
publice braziliene asupra o- 
rientării politice, deoarece în 
ultimă instanță este vorba 
despre acceptarea sau, respin
gerea politicii actualului pre
ședinte căruia majoritatea 
reacționară din parlament i-a 
pus, cum se spune, bețe în 
roate.

Confederația Generală a 
Muncii a anunțat declanșarea 
unei greve generale dacă 
parlamentul nu va stabili data 
referendumului. Peste 2 000 de 
sindicate, reprezentând apro
ximativ 12 milioane de mun
citori, au cerut organizarea re
ferendumului și formarea unui 
guvern democratic, capabil să 
treacă imediat la rezolvarea 
principalelor probleme care 
stau în fața țării. In fața clă
dirii parlamentului au avut 
loc numeroase manifestații în 
sprijinul organizării referen
dumului, aplicării reformei a- 
grare și altor reforme. Stabi
lirea datei de 6 ianuarie 1963 
pentru referendum poate fi a- 
preciată ca o victorie a mase
lor largi populare care cer 
înlăturarea „paraliziei parla
mentare“. Totodată, la 1 oc
tombrie urmează să aibă loc 
alegeri parlamentare, ceea ce 
poate duce la o schimbare 
substanțială a componenței 
actuale a Congresului națio
nal.

Comuniștii brazilieni s-au

pronunțat în favoarea refe
rendumului, deoarece acesta 
are semnificația unei consul
tări a corpului electoral asu
pra constituției, dar principa
la problemă este impunerea 
de către masele populare a 
unei politici independente, 
ceea ce pe plan extern în
seamnă menținerea relațiilor 
cu toate statele lumii, inclusiv 
cele socialiste, iar pe plan 
intern lupta împotriva scum- 
petei, o politică financiară in
dependentă de indicațiile Fon
dului Monetar Internațional 
și, în general, de presiunile 
exercitate de S.U.A. In mo
mentul de față, cînd în S.U.A, 
se fac auzite glasuri ale sena
torilor și generalilor care cer 
invadarea Cubei, iar Departa
mentul de Stat a convocat o 
conferință specială a miniștri
lor de externe latino-ameri
cani din cadrul O.S.A. pentru 
a obține cit de cît un sprijin 
pentru această politică fali
mentară, poziția Braziliei est« 
urmărită cu un deosebit inte
res.

In momentul de față, Brazi
lia este condusă de un guvern 
prezidat de Hermes Lima, des
pre care observatorii mențio
nează că se bucură de încre
derea președintelui Goulart. 
Prezența lui Lima la condu
cerea Braziliei a fost acceptată 
de parlament cu condiția ca 
acesta să fie doar „un guvern 
de tranziție“. Dar masele largi 
populare care au de suferit în 
urma inactivității legislative 
și a frământărilor pe al căror 
teren marii capitaliști și-au 
sporit prin speculații profitu
rile, cer să se întreprindă ne
întârziat măsuri eficace pe tă- 
rîm economic și politic.
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