
A-

sau

biblioteca tehnică
în viața uzinei

Proletari din toate țările, uniți-văl

cintela
| Ite probleme nu ridică, zilnic, construcția unei 

mașini, un proces chimic, prelucrarea unei piese 
complicate !

Pentru a le rezolva, apelezi uneori la expe
riența tovarășului de alături, la maistru, la ingi
nerul din secție. Dar în cele mai multe cazuri 
drumul către cele mai bune soluții, metode de 

procedee tehnologice noi, trece pe la bibliotecamuncă 
tehnică.

Modul în care biblioteca tehnică răspunde nevoilor pro
ducției a constituit tema unui raid prin tîi— 
întreprinderi din regiunea Bacău.

Biblioteca tehnică a între
prinderii mecanice din Roman 
este dotată cu o bogată litera
tură de specialitate (peste 
6 300 de volume și 100 titluri 
de reviste tehnice, romînești și 
străine). Drumul cărții tehnice 
«șpre cititor trebuie să fie cît 
rfiai scurt. Iată de ce au fost 
organizate în toate cele 10 sec
ții biblioteci volante care cu
prind cărți și reviste în funcție 
de specificul muncii și profilul 
secției respective.

—• în general, ne relata bi
bliotecara Maria Dumitrache 
fondul de cărți al bibliotecii se 
referă la toate meseriile din 
întreprinderea noastră. In ce 
privește nivelul pentru care 
sînt sorise, ara de făcut însă 
o propunere : editura de spe
cialitate și I.D.T. să-și în
drepte mai mult atenția către 
lucrările de nivel mediu.

Atenția acordată aici procu
rării și popularizării litera
turii tehnice n-a rămas fără 
rezultate. Iată o cifră conclu
dentă : din cinci salariați unul 
este cititor permanent al cărții 
tehnice.

Am cunoscut pe cîțiva din 
cei oare au înscrise în fișele 
lor multe titluri de publicații 
tehnice: Ioan Horodniceanu 
și Petru Levardă — lăcătuși, 
Panait Boanghină și Dumitru 
Botezatu — strungari, Con
stantin Gîngu — tehnician 
proiectant.

— Biblioteca tehnică — spu
nea tînărul Ion Horodniceanu, 
ne ajută nu numai în rezolva
rea unor probleme de produc
ție. Ea contribuie efectiv la 
formarea unei culturi tehnice

cîteva din marile

Am simțit aceasta 
repartizarea mea la 

de echili-

generale, 
odată cu . . 
mașina electronică 
braț. E o mașină complicată. 
De aceea a fost necesar să stu
diez toate lucrările referitoare 
la acest tip de mașină, mate
matică, metrologie, pe care 
le-am găsit în bibliotecă. A- 
cestea mi-au permis să o cu
nosc mai bine și, astfel, să ob
țin rezultate bune la echilibra
rea pieselor de rotație.

într-adevăr, faptul că la bi
blioteca tehnică tînărul lăcă-

și editurile cu profil tehnico- 
științific. Ar fi o măsură meni
tă să asigure o planificare mai 
justă a tirajelor și difuzarea 
lor în funcție de categoriile de 
meserii care predomină în in
dustria fiecărei regiuni.

★
Tinerețea Uzinei de fire și 

fibre sintetice de la Săvinești 
constă nu numai în cei patru 
ani de activitate, ci — mai 
ales — în tinerețea oamenilor 
de aici : media vîrstei, 26 de 
ani.

Impresionează aici numărul 
mare de ingineri care parti
cipă efectiv la bunul mers al 
procesului tehnologic. Pro
ducția de fire și fibre sintetice 
este un domeniu nou, care nu 
și-a dezvăluit încă pe deplin 
secretele. Tocmai de aceea 
muncitorii și în primul rînd 
inginerii și tehnicienii trebuie 
să studieze asiduu, să cercete
ze realizările din alte țări, în

Cei mai înalți 
indici de utilizare

Zilele acestea colectivul Fa
bricii de aglomerare a mine
reului de fier de Ia Reșița — 
cea mai tînără unitate indus
trială de acest fel din țara 
noastră, a reușit să depășeas
că producția zilnică stabilită 
prin proiectul de construcție. 
Acesta este rezultatul folosirii 
judicioase a capacității de pro
ducție a agregatelor, începînd 
de ia pregătirea minereului, 
dozarea încărcăturii și reduce
rea timpului de staționare la 
unele utilaje auxiliare. Tot
odată, prin îmbunătățirea con
trolului regimului termic și a 
procesului chimic de sinteti
zare a amestecului de mine
reu, a fost ridicată calitatea 
minereului aglomerat.

Sporirea producției de mi
nereu aglomerat a permis 
furnaliștilor reșițeni să atin
gă în această lună cei mai 
fnalți indici de utilizare reali
zați de Ia darea în exploatare 
a noilor agregate siderurgice. 
Pe această cale, în primele 
două decade ale lunii mai 
colectivul secției furnale a dat 
peste plan mai mult de 2 400 
tone de fontă de bună cali
tate.

Raidul nostru 
prin cîteva mari întreprinderi 

din regiunea Bacău
tuș a găsit ce i-a trebuit dove
dește că aici există interes 
pentru dotarea cu cărțile ne
cesare. Dar într-o întreprin
dere în care o anumită mese
rie deține rolul preponderent, 
se cere și un volum corespun
zător de cărți tehnice de spe
cialitate. în această privință 
există unele dificultăți : pen
tru specialitățile lăcătuși mon
tatori și tinichigii numărul 
cărților este infim față de ce
rințe. în domeniul tehnologiei 
de grup, larg aplicată aici, nu 
există în bibliotecă decît. o 
singură carte.

Sînt două cauze care au de
terminat insuficienta aprovi
zionare cu cărțile de speciali
tate : tirajul nu a fost pe mă
sura cerințelor, iar la repar
tizarea cărților pe regiuni nu 
s-a ținut 
reale din

Rezultă 
legături 
întreprinderi și centrele 
brării și difuzarea cărții, pre
cum și între acestea din urmă

cont de cerințele 
întreprinderi.

necesitatea
mai strinse

unei 
între 
de li-

domeniul obținerii relonului 
și melănei. Bineînțeles, în 
această privință primul pas 
îl constituie biblioteca teh
nică.

Cunoscînd o dezvoltare 
rapidă în ultimii trei ani (900 
de volume în 1960, peste 4000 
în prezent) 
peste 150 de 
tehnice de 
diverse țări 
tația procesului tehnologic de 
producție, biblioteca tehnică 
nu ține totuși pasul cu creș
terea uzinei, cu cerințele pro
ducției.

în această privință, ingi
nerul Teodor Rez — șeful ser
viciului tehnic — preciza că 
„inginerilor tineri pentru care 
specializarea în acest dome
niu al chimiei devine o ce
rință de prim ordin, nu le sînt 
suficiente publicațiile care 
tratează problemele în gene
ral și la un nivel mediu. în 
cazul nostru se impune, mai 
mult decît în alte întreprin
deri, editarea literaturii teh-

fiind dotată cu 
titluri de reviste 
specialitate din 

și cu documen-

nice de specialitate la un 
nivel superior".

S-ar putea presupune — 
cercetînd titlurile în dome
niul chimiei că biblioteca este 
bine dotată. O analiză mai 
atentă dovedește că, în ceea 
ce privește principalele sub
stanțe de sinteză obținute 
aici (acetilena, acidul cianhi- 
dric, acrilonitrilul, kaprolac- 
tama), literatura existentă 
este nesatisfăcătoare.

Se observă însă un efort 
din partea întregului colectiv 
de ingineri ai uzinei în sensul 
procurării tuturor lucrărilor 
de specialitate necesare, exis
tă o strînsă legătură cu Insti
tutul de cercetări pentru 
chimizarea gazului metan din 
Mediaș.

Este prevăzută, printre al
tele, și procurarea unui docu- 
mator (aparat de citit micro- 
fimle.)

La toate acestea trebuie să 
li se adauge un plus de aten
ție din partea Centrului 
de documentare tehnică al 
M.I.P.C. care trebuie să infor
meze și să doteze mai opera
tiv uzina cu cele mai noi 
apariții. Dar asta nu înseamnă 
totul.

Publicațiile străine sînt 
cercetate ou greutate. Consi
derăm că ar fi foarte folosi
toare pentru tinerele cadre cu 
pregătire superioară însușirea 
temeinică a uneia sau două 
limbi străine (rusă, germană 
sau engleză). în facultăți se 
predau aceste discipline. Cu
noștințele trebuie însă îmbo
gățite continuu. în această 
privință comitetul U.T.M. de 
aici ar putea să studieze — 
în colaborare -cu comitetul sin
dicatului — posibilitățile care 
există pentru organizarea 
unor cursuri.

Există indicații din partea 
ministerelor ca în fiecare în
treprindere să ia ființă unita
tea de documentare care să 
selecționeze și să îndrume pu
blicațiile tehnice după specific 
și cerințe, să depisteze proble
mele care interesează în mod

Ing. ARTHUR IOAN

(Continuare in pag. a IV-a)

NOI TIPURI DE OȚEL

tineretului

Colectivele oțelăriilor din marile unități »ide- 
rurgice au livrat anul acesta uzinelor construc
toare de mașini 1500 tone de oțel peste plan.

Concomitent cu utilizarea mai rațională a agre
gatelor, siderurgiștii se preocupă de elaborarea a 
noi tipuri de oțeluri necesare fabricării unor uti
laje cu rezistență mare. Cu sprijinul specia
liștilor, oțelarii hunedoreni au realizat de curînd 
un oțel pentru fabricarea țevilor de forat la mari 
adîncimi. Pînă acum, sute de tone din acest nou 
produs au și fost livrate Uzinelor de țevi „Repu
blica” din Capitală spre prelucrare.

în ultimul timp, a fost extinsă, de asemenea, 
producția unor oțeluri aliate de mare importanță 
pentru economia națională cum ar fi: oțelurile

necesare industriei chimice, locomotivelor Diesel 
electrice, rulmenților, industriei petrolifere, oțe
luri beton și altele. In prezent, producția de oțel 
a crescut de peste 4 ori față de 1959, iar numă
rul mărcilor a crescut în perioada amintită cu 
peste 60 Ia sută. Numai în anul trecut, de exem
plu, au fost asimilate 39 de noi mărci de oțel.

Pentru a satisface în continuare necesitățile in
dustriei constructoare de mașini, colective de 
specialiști ai Institutului de cercetări metalur
gice, împreună cu cele ale uzinelor pregătesc 
procedeele tehnologice necesare elaborării 
noi oțeluri.

Muncitor
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Organ Central

75 000 pansele

Festivalul filmului pentru tineret și elevi

(Ager pres)

Excursioniștii la drum

întîlnire între creatori de artă 
si muncitori

Joi după amiază la clubul 
uzinelor „Republica’’ din Capi
tală, a avut loc o întîlnire a 
colectivului de muncă al aces
tei mari întreprinderi bucureș- 
tene cu laureați ai Premiului 
de Stat pe anul 1962 și ai Pre
miului Academiei R. P. Romî- 
ne pe anul 1961. organizată de 
Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științi-

Criticul literar Mihai Gafi- 
ța a făcut o prezentare a unor 
lucrări literare și muzicale 
premiate, după care compozito
rul Dumitru Capoianu, laureat 
al Premiului de Stat și scriito
rul Radu Tudoran, laureat al 
premiului „Ion Creangă” al A- 
cademiei R. P. Romîne, au în
fățișat celor prezenți aspecte 
din munca lor de creație.

(Agerpres)

CONSTANȚA (de 
corespondentul 

nostru). —
Sute de tineri din 

Medgidia participă 
,1a înfrumusețarea o- 
rașului. Pînă acum, 
în cadrul acțiunilor 
de muncă patriotică

s-au îngrijit și între
ținut 100.000 m.p. 
spatii verzi, s-au a- 
menajat 7.000 m. p. 
alei. Pe marginea 
străzilor și pe Valea 
Carasu au fost plan
tați peste 6.000 de 
arbori și arboreti.

Numeroase flori 
împodobesc orașul. 
Rondurile de flori 
se întind în acest 
an pe mai bine de 
25.000 m.p. In ulti
mele zile, de exem
plu, au fost sădite 
75.000 de pansele.

Recent, în regiunea Crișana 
s-a încheiat prima etapă a Fes
tivalului filmului pentru tineret 
și elevi organizat de comitetul 
regional U.T.M., secția de în- 
vățămînt a sfatului popular re
gional și întreprinderea regio
nală cinematografică. Au fost 
prezentate aproape 200 de fil
me artistice și documentare, o- 
glindind aspecte din viața și

activitatea tineretului, care au 
fost vizionate de peste 40.000 
de spectatori. La majoritatea ci
nematografelor s-au organizat 
in acest timp simpozioane, pre
zentări de filme, standuri de 
cărți, concursuri „Cine știe, răs
punde" și alte manifestări lega
te de film.

Hunedoara Recent, un giup
---------------- de autocare ale

O.N.T. Deva și ale filialelor 
sale din Hunedoara și Petro- 
șeni au plecat cu excursioniști 
spre Poiana Narciselor, Lacul 
Roșu și București.

In acest an au fost în ex
cursie prin O.N.T. peste 8.300

de turiști din regiunea Hune
doara. Pînă la sfîrșitul anului 
se prevede ca numărul ex
cursioniștilor să ajungă la 35.000 
iar al zilelor turistice efectuate 
de aceștia Ia 85.000. (Corespon
dentul nostru).

Borzeșli 40 de chimiști, 
------------muncitori, tehni

cieni și ingineri de la Combi
natul chimic Borzești printre 
care Mitică Pușcașu, Baciu Chi- 
rilă, Ferenț Magda au vizitat în 
timpul celor 5 zile cît a durat 
excursia, numeroase localități 
din țară printre care Clujul, 
cu renumita sa Grădină botani
că, Arad, Timișoara, Hunedoa
ra, Deva, Sibiu și Brașov.

De-a lungul a 2000 km s-a 
desfășurat pe „viu" o interesan
tă lecție cu tema „Să ne cu
noaștem patria". (Petrică Dăni- 
lă, electrician)

(O vizită obișnuită la locul J 
I de muncă al petroliștilor din j 
(schela Moinești. Bibliote- | 
[ cara Maria Mihalache pre- J 
fzintă ultimele noutăți lite-j 

rare J
Foto: S. VIOREL -j

Foto : AGERPRES

F
J Noi construcții de locuințe 

pe șoseaua Giurgiului din
( Capitală

(Agerpres)

(Agerpre«)
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TURNEUL FJLAKM©NJCOII

Joi dimineafa u părăsit Bucu- 
reștiul, plecind intr-un turneu de 
două săptămîni în Austria și Ita
lia, orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat „George Enescu". 
La aeroport, artiștii au fost con
duși de reprezentanți ai Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă și ai conducerii O.S.T.A., 
de muzicieni.

Primul popas orchestra îl va 
face in capitala Austriei, unde, 
în cadrul „Săptămânilor festive 
ale Vienei", va prezenta un con
cert sub bagheta artistului po
porului George Georgescu, avind 
ca solist pe artistul emerit Ion 
Voicu și un alt concert condus 
de dirijorul austriac Hans Sva- 
rotvski.

Sub conducerea artistului po
porului George Georgescu și ar
tistului emerit Mircea Basarab, 
cu concursul violonistului Ion 
Voicu, Filarmonica din București 
va mai da concerte în orașele 
Graz, Linz, Innsbruck, Dornbirn, 
Salzburg.

în Italia, muzicienii routini vor 
concerta la radioteleviziunea 
italiană și în orașul Sulmona. 
Programele concertelor cuprind 
lucrări de George Enescu și 
Theodor Rogalschi, de Paganini, 
Ceaikovski, Brahms, Bruckner, 
Richard Strauss, Ravel, Dukas, 
Prokofiev și Honegger.

(Agerpres)

Dobrogea 115 tineri mun- 
-------------  citori și colecti

viști din regiunea Dobrogea e- 
vidențiați în acțiunile de mun
că patriotică au plecat cu au
tocarele O.N.T. într-o excursie 
în țară. Itinerariul excursiei 
care va dura 5 zile cuprinde 
numeroase obiective turistice : 
Lacul Roșu, Cheile Bicazului, 
Valea Prahovei, precum și ora
șele Onești, Bicaz, .Brașov și 
București. (Corespondentul nos
tru).

I
1 
I
I
I
I
I 
!
I
1 
I
I

LA MASA ROTUNDA 
A „SCINTEII 

TINERETULUI"
DESPRE EDUCAȚIA ESTETICĂ A TINERETULUI

Problemele educației estetice a tinere
tului sînt tot mai mult în atenția organi
zațiilor U.T.M. și sindicale care, sub în
drumarea organizațiilor de partid, inițiază 
un mare număr de acțiuni menite să for
meze gustul artistic la tineri, să le dez
volte simțul de discernămînt în aprecierea 
valorilor artistice, să-i educe în spiritul 
dragostei și înțelegerii profunde pentru o- 
pera de artă.

în scopul de a contribui Ia îmbunătăți
rea unora dintre aspectele acestei însemna
te activități, redacția ziarului nostru a in
vitat recent la o discuție în jurul mesei 
rotunde pe tovarășii : GEORGE BĂLAN, 
muzicolog, A. BIGU, muncilor, membru în 
comitetul U.T.M.-Uzinele „Electromagneti
ca“, ST. BLAIER, tehnician la Uzinele de 
mecanică fină, prof. univ. M. BREĂZU, 
director adjunct al Institutului de filozo
fie al Academiei R.P.R., M. BUSUIOC, 
activist al Comitetului orășenesc U.T.M. 
București, M. CONDREA. muncitor la Uzi
nele. „23 August", MARIN CONSTANTIN, 
secretar al Consiliului Muzicii din Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, P. 
CRĂCIUN, secretar muzical al Filarmoni
cii „George Enescu", AL. IIOBRE, mun
citor, membru în comitetul U.T.M. al Uzi
nelor „Republica", AL. DUMITRIU, mun
citor, membru în comitetul U.T.M.-Uzinele 
„Grivifa Roșie", A. ENEA. elevă, Școala 
medie „Ion Creangă", I. FOLEA, munci, 
tor Uzina de mecanică fină, B. GORAN, 
student la Institutul politehnic, V. MATA- 
CHE, inginer, Uzinele de mecanică fină, 
M. H. M.4XY, artist plastic, director al 
Muzeului de Artă al R.P.R., V. NEGREA- 
NU, director al Casei de creație populară 
oraș București, prof. univ. M. NOVICOV, 
director adjunct al Institutului de istoria 
literaturii, prof. univ. P. POPESCU-NE- 
VEANU, director adjunct al Institutului 
Științe pedagogice. D. OLT F A NU. secret ar 
al Comitetului orășenesc U.T.M, București.

s ■rar« mesa r-m ms ev-aa anrm un

N. POPESCU, muncitor, Uzinele „Electro
magnetica“, TUDOREL POPA, actor, 
GEO SAIZESCU, regizor, ST. STÎNGACIU, 
economist la IPROMET, A. TOMA, cro
nicar cinematografic.

Publicăm mai jos sinteza acestei dezba-

n orășel minier. Piața princi
pală, intrarea în parc sau fa
țada uneia dintre clădirile 
cele mai semnificative e stră
juită cu solemnitate de o sta
tuie : Minerul. Bronzul res
piră parcă, totul subliniază

măreția și forța eroului, gestul reținut, 
ținuta sobră lasă să transpară clocotul 
interior, energia din care răsar marile 
fapte. Și privirile oamenilor care se în
dreaptă spre mină, magnetic atrase din 
silueta impunătoare a monumentului, se 
încarcă de mîndrie. Sensul major al 
muncii lor, acolo în măruntaiele pămîn- 
tului, li se limpezește mai deplin o dată 
cu receptarea operei de artă închinată 
acestei munci.

Pe aceiași oameni — iată-i în concediu, 
pe țărmul însorit al mării. Li se oferă, 
seara, un spectacol coregrafic la teatrul 
în aer liber. Ritmată explozie de viață, 
bucurie intens transpusă în mișcări pline 
de grație, dansul traduce în limbaj pro
priu sentimentele acestor oameni care-1 
privesc. Valurile, soarele, nisipul, briza 
marină, împreună cu tot ce li s-a pregă
tit de către constructorii litoralului ro- 
mînesc celor veniți la odihnă, le-au dăruit 
zile trăite cu adevărată frenezie ; și iată 
că pe scenă ceea ce trăiesc ci capătă ex
presie plastică, de mare expresivitate. 
Cum să n-o înțeleagă ? Cum să n-o 
guste ? Cum să n-o aplaude cu entu
ziasm ?

Sînt, luate la întîmplare, episoade din 
viața comună la noi. în împrejurări. di
ferite, în locuri diferite, în forme variate, 
și ele, omul își manifestă și își satisface 
setea de frumos, în strînsă legătură cu 
preocupările sale durabile. Căci setea de 
frumos este o nevoie inerentă omului, 
una dintre trăsăturile care-1 definesc.

în societatea noastră, odată cu lichida
rea exploatării omului de către om și cu 
descătușarea capacităților creatoare ale 
maselor, odată cu nașterea unui ideal unic, 
inspirator și coordonator al eforturilor co
lective — desăvîrșirea construcției so
cialismului și construirea comunismului 
— au apărut și toate condițiile necesare 
dezvoltării neîngrădite a năzuinței firești 
către frumos. Niciodată nu au existat în 
țara noastră, ca astăzi, atîtea posibilități 
practice de satisfacere a necesităților Spi
rituale. Asigurarea bazei materiale de 
desfășurare a vieții cultural-artistice. o- 
cupă un loc deosebit de însemnat în bu
getul de stat, în planificarea socialistă a 
economiei naționale, în munca de con
strucții. Teatre și cinematografe, cămine 
culturale și cluburi, case de cultură 
muzee, colective artistice Variate — 
la orchestra filarmonică la formația 
estradă, opere oferite publicului — de la 
capodoperele expuse la Galeria Națională 
de artă, pînă la reproducerile de mare 
tiraj ale acestor capodopere furnizate de 
către fondul plastic; nesfîrșită este lista 
mijloacelor care extind necontenit sfera 
frumosului și cheamă la școala educației 
estetice alte milioane de oameni.

Și efectiv : masele muncitoare din țara 
noastră, înglobînd diversele categorii de 
tineri, se arată dornice să utilizeze mij
loacele de difuzare a artei la întreaga lor 
capacitate. Este binecunoscut că numărul 
spectatorilor de film crește de la an la 
an, atingînd cifre impresionante. Dar nu

numai populara artă a filmului cunoaște 
această extindere. Este limpede că nu
mai revoluției culturale i se datorează 
următorul interesant aspect din actuali
tatea culturală a Capitalei : apariția bi
necunoscutei formule : .,N-aveți un bilet 
în plus ?" de astă dată adresată celor 
600 de participanți la... ciclul de 12 con- 

’ ferințe organizat. de Muzeul de artă al
R.P.R. Succesul șezătorilor literare în

prezența poeților și scriitorilor, mulțimea 
care face neîncăpătoare sălile cluburilor 
și căminelor culturale de cîte ori scena

. găsduiește un spectacol agitatoric; acel 
milion de oameni angrenat în mișcarea 
artistică de amatori și publicul lor — to
tul argumentează în mod convingător 
forța de atracție pe care o exercită asu
pra celor mai largi mase arta ancorată 
în realitatea noastră socialistă.

Bineînțeles, depășind sfera literaturii 
■ și artei, educația estetică a maselor îm
brățișează multe alte domenii. Splendoa
rea naturii, frumusețea peisajului orga
nizat și „semnat“ de om, armonia obiec
telor de uz curent, de Ia îmbrăcăminte 
la formatul cărții și de la podoabă la mo
bilier — trezesc și ele oamenilor emoții, 
determină reacții, gusturi, preferințe în
temeiate pe criterii estetice. La noi, unde 
se construiește după legile frumosului, 
unde se ține seama de factorul artistic 
în legătură indisolubilă cu utilitatea, 
chiar și aspectul străzii, vitrinei, parcu
lui, uzinei etc, contribuie la educarea oa
menilor conform idealului estetic al epo
cii socialismului. Prin mijlocirea presei, 
opinia publică își spune în mod curent 
cuvîntul în toate problemele frumosului 
cotidian.

Și în raporturile dintre oameni, socie
tatea socialistă promovează frumosul, 
esteticul și moralul condiționîndu-se re
ciproc. O faptă plină de măreție închi
nată cauzei poporului, o apreciem nu nu
mai din punct de vedere etic, ci și cu 
emoție estetică, dealtfel, ca pe orice atin
ge sublimul. Setea de frumos, proprie 
celor ce muncesc se satisface așa dar din 
mulțimea de izvoare ale vieții sociale.

Totuși, arta rămînînd ca principală for
mă a raporturilor estetice dintre om 
și realitate, pătrunderea artei în masele 
largi este și principalul obiectiv al mun
cii de educație estetică. Să vedem ce or
ganisme sociale sînt chemate să asigure 
succesul acestei importante opere. •

Răspunderea

școlii
umeroși participanți la masa 
rotundă a „Scînteii tineretu
lui“ s-au referit la școală, ca 
la cea dintîi treaptă — și tot
odată una dintre cele mai 
însemnate — în procesul de 
educație estetică a maselor

celor mai largi de tineri. înainte de orice, 
pentru că întregul tineret își face intra
rea în viață trecînd prin școală. Prin ur
mare, mai înainte de separarea drumu
rilor spre zeci de profesiuni și preocu
pări diferite, aici este locul unde, fără 
excepție, toți tinerii pot primi un număr 
minim de cunoștințe sistematizate, ade
vărata temelie pentru dezvoltarea ulte
rioară.^ în al doilea rînd, școala ca insti
tuție, întreține ea însăși un climat de 
cultură. Aici, unde curiozitatea, setea de 
cunoaștere sînt treptat satisfăcute la fie
care disciplină studiată, lărgind mereu 
orizontul copilului, apoi al adolescentu
lui, istoria literaturii și artei, profilul 
marilor figuri ale culturii romînești și 
universale, contactul cu capodoperele lor 
se pot întipări în sensibilitatea elevului 
lăsîndu-i amintiri de neșters.

Garanția faptului că omul va rămîne 
toată viața adeptul unei arte de înaltă 
factură este familiarizarea sa, la o vîrstă

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a II-a)
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Postisi de corespondenți voluntari 
ei „Scìnte» tineretului“ de ia Uzina 

„Hidromecanica“-Brașov 
ne informează despre :

Economism 
metalului

■
h e curînd, postul de
w corespondenți vo-

S luntari, a efectuat
un raid prin sec
țiile uzinei pentru 
a vedea felul cum 
se preocupă tinerii 

de economisirea metalelor. De la 
început, trebuie spus că în sec
țiile strungărie, cazangerie, for
je, turnătorie, precum și în ce
lelalte secții, muncitorii vîrstnici 
și tinerii acordă o mare atenție 
îndeplinirii angajamentelor luate 
în acest sens.

De allfel, și în anul trecut, 
colectivul uzinei noastre a reali
zat, prin gospodărirea cu grijă a 
metalului, o economie de 115 000 
lei. Anul acesta angajamentele 
noastre sînt mult mai mari. Pen-

tru îndeplinirea lor an fost luate 
importante măsuri tehnico-orga- 
nizatorice pentru reducerea con
sumului specific la laminate cu 
1 la sută, îmbunătățirea tehnolo
giei la forjarea în matrițe, mo
dificarea suprafețelor paletelor 
de Ia convcrtizorul de cuplu, re
ducerea coeficientului la rebu
turi etc.

în adunările generale U.T.M. 
de secții, în ședințe ale grupelor 
sindicale se analizează periodic 
modul cum se preocupă munci
torii vîrstnici și tineri de econo
misirea metalului, se populari
zează experiența bună obținută 
de unii muncitori.

Primul popas l-am făcut în 
secția de strungărie, mai precis 
la freza unde lucrează Gheorghe 
Năsăiescu, unul dintre bunii gos
podari ai metalului. El pre
lucrează un metal aliat foarte 
scump. într-o consfătuire de 
producție, s-a angajat să co
lecteze fiecare fir de șpan. Și 
iată că după numai 4 luni a 
strîns o cantitate de 700 kg de 
metal. Angajamentul lui pe în-

Materiale 
pentru 

propagandă agricolă
Numeroși Ingineri agro

nomi din gospodăriile colecti
ve fruntașe, cercetători de la 
stațiunea experimentală agri
colă Secueni-Roman, precum 
și alți specialiști de la consi
liile agricole regionale și ra
ionale din regiunea Bacău au 
colaborat anul acesta la edi
tarea unor pliante, afișe, bro
șuri, fotoexpoziții și alte ma
teriale de propagandă agrico
lă, editate în peste 45 000 de 
exemplare.

Un interes deosebit au tre
zit ™ rîndurile colectiviștilor 
pliantele ilustrate intitulate 
„Cultura legumelor timpurii 
izvor de venituri în G.A.C.”, 
„Să dez.voltăm șeptelul in 
G.A.C. folosind prăsila pro
prie”, „îngrijirea pășunilor”, 
„Să cultivăm ceapa Ceacla- 
ma”. Aceste materiale cuprind 
numeroase exemple din acti
vitatea unor gospodării co
lective din regiune, care au 
dobîndit rezultate deosebite 
pe linia dezvoltării multilate
rale a averii obștești și a creș
terii nivelului de trai a! co
lectiviștilor. (Agerpres)

Expoziție 
pentru copii

Recent la Salonta s-a des
chis expoziția „Eroii îndrăgiți 
de spectatori”, organizată de 
Teatrul de păpuși din Oradea 
în colaborare cu Casa raio
nală de cultură din Salonta. 
Expoziția cuprinde schițe de 
decor, decoruri, tablouri înfă- 
țișînd eroii de basm îndrăgiți 
de copii, care au evoluat pe 
scena Teatrului de păpuși din 
Oradea.

ION RUSU ȘIRIANU 
corespondent voluntar 

tregul an este de 1 200 kg. dar 
încă de pe acum se poate vedea 
că rezultatul va fi mult mai 
mare. Această inițiativă prețioa
să a fost dezbătută într-o adu
nare U.T.M. în care utemiștii s-au 
angajat să nu lase să se piardă 
nici o bucățică de metal, oricît 
de mică ar fi ea. Și există o bună 
experiență în acest sens. Tinerii 
Constantin Mureșan, Casaba Ko- 
nya, Ion Moșoiu și mulți alții au 
economisit piuă acurn în medie 
cîte 2 000 kg de metal.

Aceeași preocupare pentru 
economisirea metalului o mani
festă și tinerii din secția cazan
gerie. Astfel, prin aplicarea unor 
inovații aci s-a reușit să fie re
dusă cu mult greutatea unor re
pere.

Cazangiul Ion Duță — de 
exemplu — prin aplicarea ulti-
mei sale inovații, reduce cu 
aproape 9 kilograme greutatea 
capacelor de la turboambreiaj.

La atelierul de turnătorie am 
poposit ceva mai mult. Aici exis
tă o bună experiență în reduce
rea coeficientului de rebut, pre
cum și în aplicarea unor metode 
înaintate de turnare.

Astfel, aplicînd pe scară largă 
turnarea în maselote, numai în 3 
luni s-a realizat o economie de 
metal lichid în valoare de 
118 437 lei. Noua metodă de tur
nare a dus și la reducerea coefi
cientului de rebut cu 1,1 la sută 
față de cel admis.

în discuțiile purtate cu diferiți 
muncitori vîrstnici și tineri, ingi
neri și tehnicieni, am putut ob
serva că există o preocupare per
manentă pentru descoperirea și 
folosirea de noi rezerve interne 
în ceea ce privește economisirea 
metalului.

De pildă, carcasa rotor pompă 
de la turbo-ambreiaj se confec
ționează prin turnare. Inginerul 
Vladimir Gnosienco și cazangiul 
Ion Duță au propus să fie făcută 
prin ambutizare. Inovația se află 
în faza de experimentare și în 
curînd va fi aplicată în produc
ție. Prin aplicarea ei se va rea
liza o economie de aproape 200 
kg metal pentru fiecare bucată.

Descoperirea și folosirea a noi 
și noi rezerve interne va duce ia 
economii însemnate de metal, 
materie primă deosebit de pre
țioasă.

D. PETRE 
controlor de calitate 

C. ȘERBAN 
strungar

Castelul Bran
Foto: Prol. V. ORZA

Din fier vechi-oțel nou!
Acțiunea de colectare a fierului vechi se desfășoară din 

plin în întreaga țară. Zilnic sosesc la redacție numeroase 
scrisori care ne informează că importante cantități de me
tal colectat de tineri prin muncă patriotică iau drumul oțelă- 
riilor.

CLUJ

(De la corespondentul nos
tru). — In aceste zile, tine
rii din regiunea Cluj parti
cipă la numeroase acțiuni 
organizate pentru colectarea 
fierului vechi. Duminică, 19 
mai, mii de tineri muncitori și 
elevi din orașul Cluj au colec
tat 136 de tone fier vechi. în 
aceeași zi, la Turda,, au fost 
colectate 89 de tone, care au 
fost predate la I.C.M.

în curînd, din regiunea Cluj 
va pleca spre oțelării un tren 
marșrutizat încărcat cu fier 
vechi.

IAȘI

(De la corespondentul nos
tru). — Pe locurile care vor 
deveni în curînd șantiere de 
construcții au rămas, după 
demolarea clădirilor vechi, în
semnate cantități de metale 
vechi. De aici Si din alte 
puncte ale orașului Iași, e- 
levii școlilor medii, pionierii 
și școlarii au colectat în dimi
neața zilei de duminică, 19 
mai, peste 30 000 de kg de 
fier vechi. Cele mai mari can

Oșeni din Bixad
Foto : I. DEAC

tități au fost colectate de ele
vii Școlilor medii nr. 1, 2 și 
4, precum și de pionierii și 
școlarii de la Școlile de 8 ani 
nr. 16, 17, 18, 20 și 21.

9 Membrii organizațiilor U.T.M. 
din comunele raionului Bîrlad, 
regiunea Iași, au colectat în pri
mele 18 zile ale lunii mai, peste 
20 de tone de fier vechi și de
șeuri de neferoase. De la începu
tul anului, în raionul Bîrlad au 
fost colectate și predate coope
rativelor de consum de la sate, 
50 000 de kilograme de metale 
vechi.

BABADAG

® Sub lozinca : „Cît mai mari 
cantități de fier vechi — oțelă- 
riilor patriei”, tinerii colectiviști 
din raionul Istria, regiunea Do- 
brogea, desfășoară o largă cam
panie de colectare. Răspunzînd 
cu entuziasm chemării comite
tului raional U.T.M. ei an strîns 
și predat pînă acum cantitatea 
de 58 000 de kg de fier vechi.

Frumoase realizări au obținut 
elevii și pionierii din acest ra
ion. De la începutul anului, ei 
au colectat și predat cooperati
velor sau la I.C.M. peste 52 de 
tone de fier vechi.

Cele mai mari cantități au 
fost predate de tinerii și elevii 
din comunele Zebil, Rimnicul de 
Jos, Mihai Viteazu, de Ia șco
lile medii din Cogcalac ți Ba- 
badag ți de la Școlile de 8 ani 
din Sinoe, Istria, Săcele ți Nun- 
tați. (C. Dolniceanu — cores
pondent voluntar).

PETROȘENI

O parte din timpul liber este 
folosit de tinerii din Valea Jiu
lui pentru organizarea acțiuni-

CINE
Cartagina în flăcări: rulea

ză la : Patria ; Cerul n-are 
gratii: rulează la : Republica ; 
Noaptea pe autostradă: ru
lează la : Magheru, Elena Pa- 
vel, Giulești, Grivița, 23 Au
gust ; Rocco și frații săi: ru
lează la V. Alecsandri, Victo
ria, înfrățirea între popoare, 
V. Roaită, Alex. Sahia, Mio
rița, Arta ; Floarea de fier: 
rulează la București, Gh. Doja, 
Ștefan cel Mare, G. Coșbuc ; 
Țarcul: rulează la I. C. Fri- 
mu, 1 Mai; Cabotinul: rulea
ză la Tineretului, Flacăra, 
Popular, Volga ; Salut, viață : 
rulează la Central, 30 Decem
brie ; Război și pace : (ambele 
serii) rulează la Lumina ; 
Program pentru copii, dimi- 

lor de colectare a fierului ve
chi. In fiecare săptămînă. în
semnate cantități de metal au 
luat drumul spre Hunedoara. 
Pînă în prezent numai de la 
Exploatarea minieră Petrila 
și de la Uzina de reparat uti
laj minier din Petroșeni au 
fost expediate 796 de tone de 
fier vechi.

Cei mai destoinici în acea

Fier vechi... intemperiilor

Curiozitatea copilului, care scotocește de zor în cabina auto
camionului, poate fi determinată în cazul de fată, doar de ne

păsarea celor care întîrzie aprobarea casării fierului vechi

...Nu, în titlu nu 
s-a strecurat nici o 
eroare. In schimb, 
printre acțiunile ce 
se desfășoară în ora
șul Bîrlad pentru 
colectarea fierului 
vechi, s-a strecurat o 
atitudine complet 
greșită, tocmai din 
partea acelui for care 
ar trebui să fie cel 
mai interesat în co
lectarea metalului.

Despre ce este 
vorba ? La direcția 
tutelară din Ministe
rul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Ma
șini s-a trimis în

urmă cu un an, o a- 
dresă clară prin care 
se solicita o aprobare 
de casare. Rezumând 
cele scrise în adresă 
și pentru a reaminti 
tovarășilor din Mini
ster faptele putem 
să dăm următoarele 
detalii:

Numele : Autoca
mion nr. 26121-1 ș.

Locul de muncă : 
Școala profesională 
de ucenici de pe lîn- 
gă Fabrica de rul
menți din Bîrlad.

Caracteristici : Ca
roserie complet me
talică.

M A T O G
neața : Idiotul — după amia
ză : rulează la 13 Septembrie ; 
Program de filme documen
tare : rulează la Timpuri Noi; 
Bunica Sabella : rulează la 
Maxim Gorki ; Legea e lege : 

rulează la Cultural; Camelia : 
rulează la Alex. Popov ; Că
pitanii lagunei albastre: ru
lează la 8 Martie, Olga Ban- 
cic ; Lanterna cu amintiri: 
rulează la C. David ; A fost 

în întâmpinarea 
sesiunii

Sala de lectură și secția de 
împrumut pentru acasă 
a bibliotecii Institutului 

politehnic dm Galați cunosc, 
în aceste zile, o afluență spo
rită de cititori. Tot mai mulți 
studenți vin aici să consulte 
sau să împrumute cărți. Ei 
completează și aprofundează 
notițele luate la orele de curs 
prin studierea și conspectarea 
unui vast material bibliogra
fic și documentar. Biblioteca 
institutului le stă la dispoziție 
cu numeroase opere ideologi
ce, tratate, reviste și publica
ții de specialitate însumînd 
peste 121 000 de volume. Nu
mai în ultimele trei luni fon
dul de cărți și publicații a 
sporit cu peste 3 500 de volu
me. Pentru ca studenții să fie 
la curent cu cele mai noi des
coperiri și lucrări ale științei 
și tehnicii mondiale, institutul 
este abonat la 480 de reviste 
legate de specificul facultăți
lor, dintre care 192 din străi
nătate.

CORNELII! STÎRCESCU 
student

stă acțiune s-au dovedit a fi 
tinerii din organizațiile de 
bază U.T.M. din secțiile de re
parații mecanice, construcții 
mecanice și din secția meca- 
nic-șef a U.R.U.M. Petroșeni, 
precum și tinerii Traian Tru
faș, Petru Jitea, Ioan Gorici, 
de la Exploatarea minieră Pe
trila. (C. Băduță și I. Toma — 
corespondenți voluntari).

Dala scoaterii din 
uz: Toamna anului 
1961.

Ce se solicită : A- 
probarea casării.

Ce ar urma : Tri
miterea la Hune
doara.

Nu ne îndoim că 
lucrurile se vor re
zolva întocmai mă
car la trimiterea a- 
cestei de a doua 
adrese. Oțelăriile aș
teaptă !

Ing. A. IOAN
Foto :
FLORIN ȚAGA 

ajustor

R A F E
prietenul meu : rulează la 
Unirea, M. Eminescu ; Turne
ul veseliei: rulează la T. Vla- 
dimirescu ; Pescărușul negru : 
rulează la Munca, Aurel Vlai- 
cu ; Violența în piață: rulea
ză la Moșilor; Mamelucul: 
rulează la I. Pintilie ; Umbre 
albe: rulează la Floreasca ; 
Frații: rulează la Libertății ; 
Divorț italian: rulează la Lu
ceafărul ; Festivalul Chaplin: 
rulează la G. Baco via ; Mexi
cul cîntă: rulează la Drumul 
Serii; Fata cu ulciorul: rulea
ză la B. Delavrancea ; Pămîn- 
tul îngerilor: rulează la 16 
Februarie.

LA O SEARĂ 
DISTRACTIVA 

A TINERETULUI
„Dragi prieteni, ați citit a- 

fișul de la intrare: „în sală 
intră numai cel ce posedă ve
selie, bună dispoziție. Plicti
seala se lasă obligatoriu la 
garderobă. Deci, să începem. 
Deschidem seara noastră după 
un vechi obicei de carnaval: 
cu valsul. E prea bătrîn 2 
Atunci să cerem orchestrei, în 
numele dumneavoastră, un 
vals tînăr. Maestre, te rog, 
Dunărea albastră I”.

...Așa a început reuniunea de 
la Casa de cultură a tineretu
lui din Iași. Celor două invi
tații — la veselie și la dans — 
tinerii le-au răspuns cu plăce
re, cu zîmbetul pe buze, așa 
cum îi stă bine tinereții. Pe
rechi, perechi pluteau în legă
narea valsului, bucuroși de a- 
ceastă primire plină de voie 
bună.

Unul singur dintre ei lupta 
cu emoția. Era prezentatorul 
— animator al serii — studen
tul Benedict Jelescu din anul 
V filologie. Va izbuti să men
țină pe tot parcursul serii 
nota de atractivitate, de vese
lie 2 Va răspunde sala prompt 
la toate punctele din program 
cîte și le-au propus 2 Deocam
dată liniște! Tinerii dansea
ză... In ritmul ultimului acord 
iată-l pe scenă, la microfon. 
Să se prezinte 2 Încă nu.

— Cunoașteți fabula „Ari
ciul și leul” 2.

Și înainte ca tinerii să se 
dumirească, Benedict începe 
să recite. Spusă cu talent, sa
tira împotriva lingușelii și a 
lăudăroșeniei strînge tinerii în 
jurul microfonului. Stîrnește 
hazul, aplauzele. Drept răs
puns, Benedict se înclină și... 
orchestra începe o melodie cu 
ritm vioi ce invită singură la 
dans. Același ritm îi cheamă 
și pe foto-reporterii cercu
lui de amatori ai casei de cul
tură, pe epigramiștii și carica- 
turiștii talentați. Dar nu la 
dans. Nu-i știe nimeni (doar 
organizatorii — comitetele 
U.T.M. de la Fabrica de anti
biotice și Banca de Stat, aju
tate de activul casei de cultu
ră). Curînd îi vor ști cu toții. 
Blitz-ul însă l-a demascat prea 
devreme pe unul dintre ei dar: 
„...Permiteți 2 un instantaneu... 
o amintire plăcută...”. E bună 
și scuza cîteodată, mai ales că 
cei „prinși” în obiectiv n-au 
de ce se supăra. Viorel Cim- 
poieșu, muncitor la „antibioti
ce”, care abia învață să dan
seze, este mulțumit că va pu
tea păstra imaginea acestei 
clipe. Va zîmbi cu superiorita
te mai tîrziu cînd va fi dansa
tor încercat...

într-o scurtă pauză un arici 
(dar nu din fabulă) își face a- 
pariția. Aparent inofensiv, a- 
duce în țepii lui... proverbe 
comentate: „Tot omul doar
me după cum și-așterne / Pro
verbul e-ndeobște cunoscut / 
De-aceea nu arareori el e vă
zut ! Că doarme bine-n tură... 
fără perne”, sau „E jucător la 
loz în plic / Și-i și student, 
de-aceea cîte-odată / cînd vin 
examenele el visează un pic / 
Să ia măcar, măcar; „Mai 
trage-o dată !”. Adresa 2 Unui 
muncitor de la „antibiotice”, 
unui student de la filologie. 
„Ariciul” ne-a rugat însă să 
fim discreți, să nu dăm nume: 
i-a numit el în reuniune, și i-a 
numit bine.

O glumă bună nu supără 
niciodată. De aceea în hazul 
general intră și cei vizați.

La atmosfera tinerească, vie, 
optimistă a serii contribuie din 
plin și programul. Prezentato
rul invită la microfon pe cei 
ce știu să cînte. E un moment 
de frămintare printre cei 500 

de participanți. Va urca cineva 
pe scenă ? Da. Și nu numai 
unul-doi, ci, rind pe rină, zece 
tineri de la Fabrica de anti
biotice și de la Banca de Stat, 
soliști și soliste îndrăgite, a- 
plaudate adeseori pentru ta
lentul lor. Valentina Burgă, 
Adrian Bunea, Alexandrina 

' Conefce — de la „antibiotice” 
—Vera Cojocaru, Evredica Fi- 
lipovici de la Banca de Stat 
sînt numai cîțiva dintre inter- 
preții celor mai frumoase me
lodii de muzică ușoară.

Ce urmează 2 Desigur, dans. 
Apoi o pauză, la fel de aștep
tată. Tinerii s-au obișnuit cu 
„surprizele” și sînt nerăbdă
tori să știe care va fi urmă- 
toa—a.

— Moment poetic — anunță 
Benedict. Cine recunoaște po
ezia, o recită mai departe, o 
numește, ne spune cîteva cu
vinte despre autor.

Operatoarei Anica Bălan, de 
la „antibiotice", îi place poe
zia, a citit sute de versuri, știe 
cîteva zeci de poezii „pe de 
rost”. De ce să nu se înscrie ? 
Se apropie de microfon și 
spune hotărît: „Mă înscriu la 
concurs!”. O urmează labo
ranta Cornelia Gheorghiu, o- 
peratorul Constantin Gheor
ghiu... Recită din Eminescu, 
din Arghezi, din Beniuc...

Și prietenii muzicii își gă
sesc în acest „program-sur- 
priză” preferințele. Mecanicul 
Aurel Codruță, laboranta Smă- 
răndița Ananescu, planifica- 
toarea Aurelia Iacob cîștigă 
premiile „concertului-ghicitoa
re". Doar ei trei, pentru că 
numai ei și-au spus numele. 
Dar după calculul juriului ar 
fi trebuit să primească peste 
o sută, toți cei care au recu
noscut „Rapsodiile” lui Enes- 
cu, „Balada” lui Ciprian Po- 
rumbescu, aria din „Lăsați-mă 
să cînt”...

Atenția și interesul tinerilor 
sînt captate continuu prin 
fantezia și ingeniozitatea cu 
care a fost' conceput progra
mul. Chiar și pentru „surpri
za" care urmează juriul a fost 
bine ales. Anica Bălan, mun
citoare la „antibiotice", îm
preună cu Valerian Ciubotaru, 
student în anul III la filolo
gie, vor sesiza prompt la mi
crofon incorectitudinile la 
„Dansul eroilor din cărți”. Un 
grup de fete învestesc băieții 
cu numele celor mai îndrăgiți 
eroi din literatură (prin mici 
cărți de vizită prinse la rever). 
La rîndul lor, cițiva băieți dau 
fetelor numele eroinelor. Or
chestra își continuă reperto- 
toriul. Deodată tace : Valerian 
Ciubotaru și Anica Bălan nu 
„iartă” pe nimeni, li aduc la 
cunoștință animatorului—pre
zentator că...

— Hamlet nu poate dansa 
cu Desdemona. De ce ?

Răspunsul îl dau „împrici- 
nații”, roșind pentru o clipă. 
Dar jocu-i joc : cuprinde-n el 
știință și pricepere, bun gust 
și fantezie. Frumusețea lui l-a 
inspirat și pe epigramist ca* 
re-nciudat pe autenticul crea
ției foto-reporterului s-a răz
bunat : „Oricine poate-acum 
să ia aminte / Privind în ju
rul lui cum se dansează : / Că 
tinerii mai bine se distrează / 
Cînd dansul poate fi și mai 
cu... minte!”.

...Ceasurile au trecut pe ne
simțite. Rezultatul acestei seri 
vesele, plină de voie bună ? 
O invitație adresată tuturor 
participanților să dea zbor larg 
fanteziei, priceperii și bunului 
lor gust in organizarea reuni
unilor.

FLORICA POPA

DESPRE EDUCAȚIA
ESTETICĂ A TINERETULUI

(Urmare din pag. I)

fragedă, cu opere reprezentative, orien
tate spre viață, măiestrit realizate. Or, 
școala în procesul de învățămînt artistic, 
poate îndeplini într-o anumită măsură și 
această sarcină. Cu o condiție : de a nu 
schematiza opera de artă, de a nu o re
duce exclusiv la un plan de idei, la rolul 
de schelet destinat studiului anatomic. 
Căci în acest caz, ajungem la rezultate 
contrarii celor scontate. Rolul studierii în 
școală a diferitelor detalii de tehnică mu
zicale este să ajute la răspîndirea gustu
lui pentru muzică, la cultivarea dragostei 
și interesului pentru operele muzicale de 
calitate, iar nu de a fi un obiect în sine. 
Căci viitorul compozitor se va îndrepta 
oricum spre aprofundarea sistematică a 
fiecăruia din elementele laboratorului 
muzical; pe cînd sutele de colegi cu care 
se află, deocamdată, pe băncile școlii de 
cultură generală trebuie să părăsească 
această școală cu o pronunțată afecțiune 
pentru muzică — altminteri, mai tîrziu, 
nici nu vor ști să-i înțeleagă compozi
țiile...

Așadar, fără a subaprecia însemnăta
tea predării teoriei, la masa rotundă se 
sugera ca aceasta să fie subordonată 
unui număr minimal de incursiuni în 
imperiul muzicii, atractiv programa
te, bine conduse, de pe urma că
rora elevii să rămînă cu cîteva jaloane 
de orientare în varietatea și vastitatea 

acestui univers. Cu ajutorul lor, mai tîr
ziu, tînărul va porni să cerceteze singur 
mai departe, avîntîndu-se pe cărări ne
cunoscute dar pline de farmec. Atunci 
amintindu-și cele învățate despre speci
ficul formelor muzicale diferite, va fi 
emoționat să regăsească tema tragediei 
lui Shakespeare, „Romeo și Julieta', în 
opera lui Gounod, în simfonia lui Berlioz, 
în uvertura fantezie a lui Ceaikovski, în 
baletul lui Prokofiev. Re măsură ce va 
intra mai adînc în comorile artei, i se va 
deștepta curiozitatea, solicitînd cunoștin
țe suplimentare.

Tot astfel, în cadrul orelor de desen din 
școli, alături de lecțiile practice, fără a 
le neglija pe acestea, ar fi necesar să aibă 
loc șl un proces gradat, continuu, de fa
miliarizare a tuturor elevilor cu operele 
cele mai reprezentative din istoria arte
lor plastice. Diferite prelegeri care să 
evoce viața și opera artiștilor noștri de 
frunte, cercetarea în clasă a unor albume 
cu reproduceri de artă (eventual anume 
editate pentru a răspunde cerințelor șco
lii de cultură generală), vizite colective 
periodice la muzeele de artă după un 
plan care să le permită elevilor să dobân
dească o viziune de ansamblu — iată 

cîteva sugestii prezentate în cadrul dis
cuțiilor la masa rotundă.

Furnizînd elevilor cîteva puncte de re
per, esențiale pentru orientarea estetică, 
școala trebuie să facă cît mai mult pen
tru dezvoltarea sensibilității adolescen
tului. Actuala opțiune între linia artis
tică și linia științifico-tehnică a dezvol
tării elevului nu trebuie să-i apară aces
tuia ca un zid de netrecut; în fond, prin 
natura lor internă, aceste capacități ale 
oamenilor sînt strîns legate între ele ; 
eliminarea completă a uneia nu poate fi 
decît păgubitoare pentru cealaltă, în ulti
mă instanță.

Nu trebuie uitat că cele mai mari difi
cultăți întîmpinate în opera de educație 
estetică a unor oameni din tînăra genera
ție, provin din lipsă da contact cu alfa
betul diferitelor arte tocmai la vîrsta 
maximei receptivități. în sensul acesta la 
masa rotundă s-a sugerat ideea care ar 
merita, credem, o analiză din partea or
ganelor competente de a se introduce oa 
obiect de studiu muzica și în școlile pro
fesionale.

Desigur, organul cel mai în măsură să 
aprecieze prin ce mijloace pot diferitele 
categorii de școli să-și aducă aportul la 
educația estetică a tineretului este Mi
nisterul învățămîntului. Aici este cazul 
să se clarifice te anume trebuie între
prins pentru ca această latură a muncii 
educative să n,u se răsfrîngă numai asu
pra celor 60— 80 de coriști și 10—15 elevi 
„talentați la desen“ din fiecare școală, 

și să aibă un efect deosebit pentru toți. 
Ar fi, credem, timpul ca îndelungata pe
rioadă de studiere a problemelor de felul 
acesteia să dea ca rezultat cîteva măsuri 
practice, mulțumită cărora să fie întărit 
rolul școlii în procesul de formare a cu
noștințelor estetice, ajutorului pentru 
frumos la toți elevii.

Părăsînd băncile școlii, intrînd în via
ță, tinerii trebuie să ducă cu ei dorința 
vie de a-și asimila valorile artei romî- 
nești și universale școala urmînd deci să 
creeze nu un simplu „compartiment* al 
formației lor intelectuale, ci o necesitate 
Izvorită din dragostea pentru frumos, 
cultivată de-a lupgul anilor.

Cercurile 
de prieteni 

ai artei -
organisme vii 
și eficiente 

■ coala nu poate însă — ea sin
gură — îndeplini toate sar
cinile întregului proces com
plex de educație artistică a 
tinerilor, chiar dacă consi
derăm numai imposibilitatea 
practică de a rezerva ore 

speciale pentru contactul cu fiecare ra
mură a artei. Aici trebuie să intervină 
activ și continuu activitățile obștești din 
viața tinerei generații.

Organizațiile U.T.M. au inițiat sau au 
sprijinit diferite forme de difuzare a co
morilor artei în rîndurile tineretului. Con
cursul permanent „Iubiți cartea” a apro
piat un număr apreciabil de tineri de la 
orașe și sate de cîteva dintre cele mai va
loroase și reprezentative opere ale lite
raturii. Deosebit de utile s-au dovedit a fi 
mai ales cercurile de prieteni ai artei care 
au luat ființă în întreprinderi, școli și in
stituții. Se cunoaște marea lor varietate. 
Există cercuri literare — unde prin efor

turi comune se îmbunătățesc producțiile 
literare proprii, paralel cu discutarea pe
riodică a unor probleme de teorie lite
rară. La rîndul lor amatorii de pictură 
și sculptură își verifică și dezvoltă încli
națiile artistice în cadrul cercurilor de 
artă plastică. De asemenea, cercuri de 
prieteni ai teatrului, prieteni ai muzeului, 
cercurile fotografilor amatori, cineclubu- 
rile și cercurile de prieteni ai filmului, 
cercurile de prieteni ai muzicii comple
tează acest tablou bogat. Toate aceste 
cercuri, dovedindu-și din plin utilitatea, 
merită și trebuie să reunească un număr 
cu mult mai însemnat de tineri decît în 
prezent. De fapt, pretutindeni unde-și 
desfășoară tineretul activitatea există și 
premizele apariției și dezvoltării cercu
rilor de prieteni ai artei. Foloasele pe 
care le aduc sînt evidente. Căci, dacă 
universul spiritual al fiecărui tînăr se 
îmbogățește prin frecventarea individua
lă a sălii de teatru ori de concert, a expo
ziției ori a cinematografului, cu atît mai 
valoroasă este, în cadrul dezbaterii co
lective, participarea directă, activă a tî- 
nărului la adîncirea sensurilor operei de 
artă ori chiar, în atelierul colectiv, par
ticiparea nemijlocită la munca de creație. 
In cadrul unor asemenea organisme elas
tice, vii, fiecare artă oferă iubitorilor săi 
satisfacții profunde. Ele permit descifra
rea treptată a limbajului artistic respectiv 
și, cu ajutorul expunerilor, vizionărilor — 
respectiv audițiilor colective — descoperă 
în fața iubitorilor de frumos mijloacele 
expresive specifice de transpunere a 
ideilor. Sînt mai ales gustate acele ma
nifestări urmate de pasionate și pasio
nante discuții, foarte dinamice, foarte ti
nerești, care au darul să extragă din fe
nomenul artistic analizat învățăminte 
substanțiale și concluzii generalizatoare 
pentru viața de toate zilele.
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IN ACESTE
ZILE PE

rezultatele ei în munca 
au fost cu totul deo-

pe 
sä 

zi
ele de la rațe" a devenit 

cunoscută, a participat

RADÀCIMI 
ADÎNCI

acă n-ați văzut pînă 
acum nisipurile 
zburătoare, micile 
Sahare de pe cîm- 
piilc din jurul Ca
lciului, înseamnă că 
n-o să le mai puteți

vedea niciodată. Asia din pricină 
că au început să dispară. Nu de 
bună voie, ci silite de oameni. 
Așa se întîmplă și la noi la Sa- 
nislău. Dar povestea acestor ni
sipuri sc leagă de povestea a doi 
tineri.

Elena Millim și Klaus Millim, 
amîndoi ingineri agronomi, 
s-au cunoscut pe ogoarele gos
podăriei noastre. Nu sînt de prin 
părțile noastre, dar s-au legat 
de locurile acestea, au prins 
nici... rădăcini adinei. Asta în 
primul rînd pentru că au găsit 
aici o treabă care i-a pasionat. 
Au văzut aceste nisipuri zbură
toare să ajute cu știința lor 
oameni să le învingă. Cum 
stea degeaba atîta teren ? — 
ceau ei. Și cît a fost iarna
iarnă, cei doi ingineri au străbă
tut ogoarele colectivei, identifi- 
cînd punct cu punct nisipurile. 
Au întocmit hărți, și seara a- 
casă, le studiau, lc colorau : „aici 
punem meri, aici pruni, aici 
caiși”. Cît am făcut gropi pentru 
pomi și-am nivelat dunele, cei 
doi ingineri n-au mai avut astîm- 
păr. Sădeau pomi și ei, se opreau 
de la un rind la altul, își în
semnau ceva pe hartă și iarăși 
treceau lingă noi, fotografiau ui’ 
șipurile.

— Luăm amintiri, ziceau ei.

Pe mari suprafețe

succesive
de legume

„Neascultătoarea

Peste cîțiva ani nisipurile vor fi 
doar amintiri.

Pomii au prins de minune și, 
printre ei, tulpinele de coacăze. 
Te miri că pe nisipul fin ca hîr- 
tia tremură umbra verde a livezi
lor tinere care cresc, te miri și 
te bucuri cînd treci peste cîm- 
puri și, obișnuit cu petele albe 
de odinioară, zărești rînduri-rîn- 
duri livezile.

Klaus Millim și Elena Millim, 
s-au cunoscut aici, pe aceste o- 
goare și la îndemnul și cu știința 
lor am pornit să fertilizăm și ni
sipurile. Și am reușit. Pentru ei, 
locurile acestea înseamnă mult : 
un an de proiecte, de visuri, de 
muncă, și de împliniri. Sînt doi 
tineri fericiți.

ION MICULAȘ
colectivist.

viitoarele profesii

vedeți pe fata 
ceasta ? La 
cînd scriem despre 
ea, președintele 
gospodăriei colec
tive din Ostroveni- 
Vîlcea se arată 

cam supărat din cauza ei.
— Mda... nu e fată rea, 

■zic. Ba din contră... Dar e 
ascultătoare, tovarășe !

De unde a venit „supărarea 
președintelui ? E o poveste cu 
fata asta, chiar și cu califica
tivul de „neascultătoare" pe 
care l-a primit. Elena Oiță e o 
tînără din sat. De mică i-a plă
cut să îngrijească păsări să le 
crească. Era elevă în clasa 
a IX-a la școala medie (la „fără 
frecvență") și lucra ca socoti
toare la gospodărie. Bună soco
titoare, apreciată. Iată însă că 
s-a întîmplat un „necaz" — și 
de atunci au început discuțiile 
și tot de atunci președintele se 
arată cam morocănos cînd ci
neva o laudă pe Oiță.

S-a hotărît ca gospodăria 
să-și creeze un sector avicol. 
Există acolo, pe malul Oltului, 
un zăvoi de o mare frumusețe, 
cu un lac care putea deveni un 
rai pentru păsări. Vechea pa
siune a fetei și-a găsit astfel o 
cale de afirmare: „La păsări, 
și-a zis ea, voi fi și mai folosi
toare pentru colectivă, fiindcă 
mă atrage munca asta. Și apoi, 
terminînd școala medie aș pu
tea să mă dedic și mai mult 
acestei munci, să ajung inginer 
zootehnist” (lucru pe care îl și 
face, Oiță pregătindu-se acum, 
să-și treacă examenele clasei a 
X-a).

Au fost atunci multe discuții 
fiindcă prin plecarea ei la fer
ma de păsări se pierdea un so
cotitor bun. De aceea, președin
tele a încercat s-o oprească la 
birou. Ea însă n-a vrut nici în 
ruptul capului. Ea era convinsă 
că acolo va face o treabă bună. 
Și ca toți oamenii care au o 
pasiune și se luptă pentru rea- .

a reușit și Oiță. A

devenit, împreuna cu Margare
ta Nistor, îngrijitoarea a 800 de 
boboci de rafă. A citit cărțile 
de îndrumare, a aplicat cele 
mai bune rețete de lrrănire a 
păsărilor ( și să nu credeți că 
e ușor să hrănești 800 de bo
boci, cărora trebuie să le dai 
mîncare de 5 ori pe zi 1) Fapt 
este că 
aceasia 
sebite.

„Fata 
repede 
la consfătuirea celor mai bune 
crescătoare de păsări din țară. 
Intr-un rînd iar a iost nevoie 
de ea la birouri ca socotitor, 
s-a dus și a ajutat — dar n-a 
stat mult acolo, a stăruit, a 
tervenit și s-a reîntors la 
sări,

— Neascultătoareo 1 — 
supărat președintele.

...Ei, nu credem noi 
chiar așa de supărat 
după cum se arată! Nu 
ceva, dar fata asta are o pa
siune frumoasă, iar faptul că a 

birou 
ci 

si-

in- 
pă-

s-a

că e 
dînsul 

de alt-

renunțat la munca de 
pentru a se dedica pasiunii 
e un fapt de care sîntem 
guri că în sinea lui și președin
tele se bucură.

Uzarea ei,

CATALINA SAMUILA 
activistă a comitetului 

raional U.T.M.

Colectiviștii din comuna Galoș petreu, raionul Marghita, au o suprafață de aproape 90 de hec
tare cu grădină de legume. După ce au valorificat guliile, ridichiile și alte zarzavaturi, ei cul
tivă, pe același teren, roșii de vară repicate în 468.000 ghivece nutritive. In fotografie : Ti- 
tiărul inginer al gospodăriei, Vasile Demian, dă legumicultorilor unele explicații in legătură 

cu tehnica transportării și plan tării în cîmp a răsadurilor
Foto : N. BARBU

La întreținerea culturilor3

Gospodăria noastră colectivă 
este situată în centura de 
aprovizionare a orașului 

Timișoara. în apropiere, la hota
rul terenurilor colectivei, curg 
apele rîului Bega. Iată doi fac
tori care au determinat dezvol
tarea sectorului legumicol și cre
șterea producției la hectar.

Sectorul legumicol s-a dezvol
tat din 1959 și pînă acum de la 
45 de hectare la 100 de hectare, 
din care 32 irigate.

Dar nu numai prin lărgirea su
prafețelor ne-am propus să ob
ținem cantități sporite de legu
me și zarzavaturi, ci, mai ales, 
prin creșterea producției la hec
tar, De exemplu, la roșii am pre
văzut să realizăm 30 000 de ki
lograme la hectar (față de 23 000 
anul trecut), la ardei 28 000 de 
kilograme etc.

Anul acesta ne-a preocupat, 
totodată, într-o însemnată mă
sură, producerea de legume ex- 
tratim purii și timpurii. Din ră
sadnițele în două pante, care 
ocupă o suprafață de 250 m p, 
am obținut ridichi și gulioare 
(în locul cărora avem plantate 
acum roșii). în cîmp am produs
ceapă verde, spanac și salată. \ 
Terenul, bine pregătit și îngră
șat din toamnă, ne-a dat produc- j 
ții bune. Pe baza contractelor i 
încheiate cu unitățile comerciale 
ale statului, am. livrat, începînd j 
din luna martie și pînă acum, a 
peste 20 de tone de ceapă verde, j 
salată, spanac, gulioare, ridichi, 
în jurul datei de 10 iunie, vom S 
trimite către piețele orașului, 
primele roșii din alte răsadnițe 
care cuprind o suprafață de 
2 000 m p. Curînd după aceea, 
la 20—26 iunie,'' vom începe să j 
valorificăm recolta de roșii din 
cultura mare.

De pe fiecare metru pătrat de 
răsadniță, de pe fiecare hectar jj 
ne-am propus să realizăm pro-' ! 
ducții mult sporite față de anul | 
trecut. Pe ce bază le obținem ? I 
Prin respectarea complexului deț 

agrotehnice. în perioada 
dată cu c 
de între- | 
îngrașă- J 

de r

I

OGOARE

dosea, în pauze, îl poți ve
dea pe profesorul C. Popa 
stînd de vorbă cu elevii 

clasei a Vll-a 13 dc la Școala me
die ur. 1 „Alexandru Vlahuță” 
din Rîmnicul Sărat. Tovarășul 
profesor Popa e dirigintele ace
stei clase. El se preocupă în per
manență de activitatea fiecărui 
elev în parte. în Centrul atenției 
sale, în această perioadă, stă pro
blema orientării profesionale a 
viitorilor absolvenți.

într-o oră de dirigenție, profe. 
sorul-diriginte și elevii au discu
tat despre „Frumoasa profesiune 
de agronom”. Pentru a le dezvol
ta și mai mult interesul față de 
munca productivă din agricultu
ră, dirigintele clasei a invitat în 
mijlocul elevilor pe inginerul 
agronom Catrina Gheorghc de la 
G.A.S. Răducești. Acesta le-a 
vorbit elevilor despre frumusețea 
meseriilor din agricultură, des
pre succesele obținute de G. A S. 
in ultimii ani precum și despre 
condițiile minunate de studiu din 
cadrul Centrului școlar agricol 
din localitate. La sfîrșit. nume
roși elevi și-au exprimat dorința 
de a merge să învețe la 
agricolă.

Desigur, profesorul 
nu s-a oprit aici. La o 
tîlnire, elevii clasei a 
au primit vizita tînărului mun
citor fruntaș Anghel George de 
la întreprinderea „Partizanul” 
și a tinerelor muncitoare Căpă- 
țînă Alexandrina și Nicolae Ma
ria de la Fabrica de confecții 
..1 Mai”, toți elevi la școala me
die serală. Fruntașul în producție 
Angliei George, fost elev al școlii 
noastre, dc profesie tîmplar de 
mobilă, le-a vorbit elevilor des
pre meseria lui și, în același 
timp, le-a arătat că i s-au creat 
toate condițiile pentru a studia 
la școala medie serală. Tinerele 
muncitoare Căpățînă Alexandri-

o școală

dirigintc 
altă în- 
VH-a B

na și Nicolae Maria, absolvente 
ale școlii de meserii, au vorbit 
elevelor despre condițiile de stu
diu și de practică din cadrul șco
lii de meserii. Ele au arătat apoi 
că la fabrica unde lucrează au 
fost înconjurate cu deosebită sti
mă și dragoste de către muncitoa. 

oricînd 
meseriei

rele mai vîrstnice, gata 
să le ajute în însușirea 
lor.

Asemenea întîlniri au 
a-i ajuta pe elevi să se orienteze 
cit mai bine în alegerea profe
siei lor viitoare.

darul de

VASILE N. UȚÂ
profesor

rina sa vina
scafandrii...

care exprimă devota- 
apărarea avutului ob-

Un fapt 
ment pentru 
ștesc s-a petrecut zilele acestea în 
portul orașului Brăila. Un tractor 
care remorca o 
în apa Dunării, 
salvate înainte 
să le acopere. Pentru aceasta era 
nevoie de scafandri, lucru care ne
cesita timp mai îndelungat.

„Ne vom scufunda noi sub apă 
și vom ancora tractorul și platfor
ma a spus docherul Toader Turcu 
— apoi macaraua „Șiret“ le va 
scoate la suprafață. I s-a alăturat 
un docher mai bătrîn, Gherase Băr- 
bulescu. Sub privirile a nenumărați

platformă a căzut 
Atelajele trebuiau' 
ca milul Dunării,

tineri și virstnici, cei doi docheri 
au început scufundările. Lucrul nu 
era deloc simplu. Tractorul și 
platforma aflate la o adincime de 
5 m sub apă trebuiau bine anco
rate. Apa era rece. O oră a durat 
această scufundare. Lucrind în 
condiții grele cei doi docher; au 
reușit să ancoreze utilajul pe care 
macaraua „Șiret“ l-a scos la su
prafață. Cei doi, comunistul Toa
der Turcu și Gherase Bărbuiescu, 
au fost felicitati de comitetul de 
partid și de conducerea portului 
pentru pilda lor de patriotism.

ri unde mergi în 
aceste zile în ra
ionul Calafat, spre 
Cujmir, Vrata sau 
Gîrla Mare, spre 
Piscu Vechi, Ghi- 
dici sau spre

Seaca de cîmp, peste tot în 
cele 44 de gospodării colective 
mii și mii de colectiviști și 
mecanizatori participă cu în
suflețire la întreținerea cul
turilor.

Lucrările acestea sînt acum 
la ordinea zilei și colectiviștii 
și mecanizatorii acordă cea 
mai mare atenție efectuării lor 
la timp, și la un înalt nivel 
agrotehnic. Prașila întii s-a și 
efectuat pe întreaga supra
față cultivată cu floarea-soa- 
reiui și este pe punctul de 
a fi terminată la sfecla de za
hăr. într-un stadiu foarte a- 
vansat se află această lucrare 
pe suprafețele însămînțate cu 
porumb ; — nouă gospodării
colective, printre care cele din 
Risipiți, Seaca de cîmp, Piscu 
Vechi, Maglavit, Dobridor etc. 
au și efectuat prașila I la a- 
ceastă cultură și lucrarea se 
apropie de sfîrșit în alte șapte 
G.A.C. Pe întreg raionul s-au 
prășit peste 24 000 de hectare 
cu porumb, ceea ce înseamnă 
mai bine de 90 la sută din 
suprafața repartizată acestei 
culturi.

Cînd am ajuns în comuna 
Gîrla Mare, executarea lucră
rilor de întreținere a culturi
lor era în toi. 
tre Dinulescu 
mitru treceau

Tractoriștii Pe- 
și Nicolae Du
ca sapa rota-

O. TEODOR

Ploile căzute in ultimele zile, apoi căldura, au favorizat dezvoltarea buruienilor și formarea crustei. Pentru ca să nu fie 
„dijmuită" hrana plantelor, pentru ca să nu se piardă apa, membrii brigăzii legumicole de la G.A.C. Iliești, regiunea Calafi, 

lucrează intens la întreținerea culturilor.

tivă pe ultimele 34 de hectare 
în timp ce 700 de colectiviști 
lucrau pe terenurile cultivate 
cu porumb dublu hibrid gene
rația a II-a. Seara, în carne
tele brigadierilor avea să se 
consemneze alte 105 hectare 
pe care se aplicase prașila I, 
iar Ia rubrica observații: 
„Lucrări de cea mai bună ca
litate”.

— Acordăm mare atenție, 
ne-a spus tov. Ilie Bărăitaru, 
președintele G.A.C., efectuării 
întregului complex de lucrări 
de întreținere a plantelor și 
încadrării lor în perioada op
timă. Fiecare lucrare trebuie 
făcută la timp fiindcă orice 
întîrziere se soldează cu pier
deri de recolte. Priviți lanul 
nostru de porumb. Plantele au 
crescut frumos, au cîte 5—6 
frunze. Nici nu zici că pe aici 
nu a plouat de mai bine de 
40 de zile. O lucrare bună a 
solului face însă cît o ploaie 
bună, poate și mai mult. Toată 
primăvara aceasta ogoarele 
noastre au fost foarte bine a- 
fîiiate, aerisite, curate de bu
ruieni, fiindcă imediat după 
semănat am grăpat întreaga 
suprafață și s-a trecut apoi cu 
sapa rotativă, iar acum apli
căm prima prașilă.

Am avut 
un lucru : nici o lucrare dfc 
treținere. fie că e vorba 
grăpat, de prășit cu sapa 
tătivă sau cu cultivatorul, 
este mai puțin importantă. 
Fiecare are influența sa în 
dezvoltarea plantelor. Trebuie 
deci să li se acorde aceeași a- 
tenție.

Ce înseamnă efectuarea lu
crărilor la timp, colectiviștii 
din Gîrla Mare au demon
strat-o în mod practic cînd pe 
circa 30 de hectare semănate 
cu porumb după porumb, s-a 
semnalat atac de dăunători; 
în numai o oră și jumătate, 
100 de colectiviști au și îm
prăștiat pe întreaga parcelă 
aldrin și hexatox.

Aceeași operativitate în e- 
fectuarea lucrărilor am «întîl- 
nit și în multe alte gospodă
rii colective, ca, de pildă, la 
Cujmir, Golenți, Ciupercenii 
noi și altele.

Iată însă că la G.A.C. „Via
ță Nouă” din Poiana Mare 
se acordă o atenție încă insu
ficientă încadrării lucrărilor 
de întreținere în epoca optimă. 
Terenurile acestei 
sînt situate tot în 
nării. Solul este la 
til ca și la Gîrla 
aici nu a plouat de aproape 
30—40 de zile. Există însă o 
mare diferență între lanurile 
de porumb ale celor două gos
podării. Pe cînd la Gîrla Mare 
porumbul este frumos, ă por
nit bine în vegetație, are de 
acum 5—6 frunze, la Poiana

s-au 
s-a 

Iată

Foto.- S. VIOREL

în vedere încă
în
de

ro-,
nu.

gaspodării 
lunca Du- 
fel de fer- 
Mare. Nici

Este notorie pasiunea tineretului pen
tru producțiile celei mai noi arte — cine
matograful. Există însă filme bune, edu
cative, cu un bogat și nobil conținut de 
idei, într-o cristalizare artistică de înaltă 
ținută, după cum există și filme proaste, 
plate sau chiar triviale, de pe urma că
rora nu ne rămîne altceva decît regretul 
pentru două ceasuri irosite. întreprin
derea de difuzare a filmelor este o insti
tuție de publicitate care, nu obișnuiește 
să facă aprecieri critice la filmele pc 
care le introduce în rețea, lăsînd această 
sarcină pe seama cronicarilor cinemato
grafici. Aceștia (nu toți) intervin însă fie 
prea timid, fie prea tîrziu. Drept urmare 
a lipsei de îndrumare sistematică în cul
tura iubitorilor de film, se mai întîmplă 
ră vedem filme artistice de înalt nivel 
concurate și handicapate de niște super
producții strict comerciale, de un senza- 
ționalism ieftin și strident.

Ce se întîmplă însă în cazul existenței 
unui cerc activ de prieteni ai filmului, 
la a cărui activitate participă un număr 
masiv de tineri din întreprinderea, școala 
sau instituția respectivă ? Bune sau 
oarecari, excelente sau submediocre, fil
mele vizionate recent — de pildă în ca
zul ultimei luni — sînt supuse apre
cierii deschise a spectatorilor. Opiniile 
celor mai exigenți dintre ei, clar afirmate 
și judicios argumentate, fără să fie im
puse arbitrar gustului celorlalți, își lasă 
totuși amprenta; simțul de discernă
mânt se formează astfel treptat în masa 
generală a spectatorilor. După o anumită 
perioadă recomandările pro sau contra 
ale unui astfel de prieten al filmului vor 
dobîndi o greutate Cu mult mai mare, iar 
unui film ca „Mongolii" ii va fi greu să 
îndepărteze publicul de la un film ca 
„Insula“...

Cu atît mai interesante sînt întîlnirile

prietenilor filmului cu realizatorii filme
lor romînești. Contribuind la formarea 
unor criterii estetice clare, ascuțind spi
ritul critic, aceste contacte nemijlocite 
permit spectatorului să pătrundă în la
boratorul de creație (de pildă îi fac evi
dentă complexa conlucrare a artelor 
menite să dea naștere unui film : arta 
actorului, arhitectura, scenografia, mu
zica și coregrafia etc.). La rîndul lor ci
neaștii dobîndesc o cunoaștere mai pro
fundă a opticii omului din sală, cu cerin
țele sale legitime izvorîte din experiența 
sa de viață, din idealurile sale estetice. 
Schimbul reciproc de păreri nu poate 
avea decît efecte, fericite : o artă mare 
nu se creează decît pentru un public 
mare, iar un public exigent și competent 
impune ridicarea ștachetei în materie de 
artă.

Cu cîtă emoție face grupul de tineri 
cunoștință, în sălile spațioase și pline de 
lumină ale muzeelor noastre, cu perso
nalitatea distinctă a artistului, vizibilă 
în pînza pe care a creat-o acesta 1 Cu ce 
bucurie descoperă tinerii dimensiunile 
reale, în profunzime, ale peisajului poe
tic semnat de Grigorescu, explozia de vi
talitate din florile atît de sensibil pictate 
de Luchian, concentrarea expresivă pe 
chipurile zugrăvite sobru de Ressu. Chiar 
acolo, între zidurile sălii pline de co
mori ,acolo încep discuțiile, continuate 
apoi în afara mțizeului, îmbogățite prin 
cercetarea și comentarea în colectiv a al
bumelor de reproduceri, ori a unei istorii 
a artelor plastice. Iar faptul cel mai re
marcabil este poate acela că sufletul a- 
cestei activități, organizatorul grupului 
de tineri însetați de frumos nu este altul 
decît unul dintre ei. E mai totdeauna un 
membru al cercului plastic din întreprin
dere, de multe ori și elev la școala popu
lară de artă ; un tînăr care aspiră să 
ajungă, el însuși artist, conștient însă că

pînă acolo, e dator să acumuleze mereu 
— și nu de unul singur.

Asemenea oameni vor putea face și 
mai mult, în viitor, pentru difuzarea 
culturii artistice în rîndurile tineretului. 
Ca și, recent, unor tovarăși de la Uzi
nele „Republica" lor le va aparține iniția
tiva de a-1 invita pe artistul profesio
nist să-și expună tablourile în incinta 
clubului întreprinderii, pentru desfătarea 
a mii de oameni, prelungind și amplifi- 
cînd astfel ecoul unei expoziții perso
nale din centrul orașului. Sau să orga
nizeze, pe marginea unor expuneri de 
istorie a artei, proiecții la epidiascop cu 
reproducerea unor pînze celebre aflate 
în cele mai mari muzee din lume. Și 
cîte alte inițiative.

Nu este mai puțin adevărat că acești 
inimoși prieteni ai artei vor trebui să 
primească un ajutor calificat în orienta
rea nobilei lor pasiuni. La masa rotundă 
s-a subliniat rolul deosebit pe care ar 
trebui să-l aibă în acest sens instituțiile 
specializate de artă. Cît de util ar fi, de 
pildă, ca uniunile de creație să precizeze 
în amănunt metodele cele mai potrivite 
pentru activitatea cercurilor de prieteni 
ai artei respective; ba chiar să editeze 
materiale de popularizare a unor experi
ențe deosebit de valoroase, desfășurate 
sub conducerea și îndrumarea unora din
tre membrii lor. De asemenea, dacă ar 
lua măsuri pentru difuzarea la scara în
tregii țări a ciclurilor celor mai reușite 
de inițiere în artă. Pentru a da un singur 
exemplu : înregistrarea pe discuri „Elec- 
trecord" a lecțiilor de la „Ghidul muzi
cal“ al Radiodifuziunii ar putea servi, în 
mod concret, muncii de educație estetică 
dusă la fiecare club, la fiecare cămin 
cultural.

Legea de căpătîi pentru toți cei dornici 
de frumos se cuvine să fie înaintarea

consecventă fără întreruperi de la ho
tarele frumosului către miezul lui. Cînd 
tinerii muncitori, tehnicieni, ingineri, ci
tesc săptămînal pe afișierul întreprinde
rilor : „Cercul de prieteni ai muzicii vă 
invită să luați parte la seara muzicală 
care va avea loc... în program ; despre 
sonată”; cînd ei știu că expunerea des
pre speciîicul sonatei va fi clară, atră
gătoare, bogat ilustrată cu cele mai re
prezentative lucrări ale acestui gen ; cînd 
ei știu că programul precedent s-a ocu
pat la fel de captivant despre suită și că 
în programul săptămînii viitoare va veni 
neapărat rîndul simfoniei; cînd deci 
există asigurată o continuitate a minu
natei lor călătorii în lumea armoniilor 
sonore — ei da, atunci ei vin cu un in
teres mereu sporit, pentru că la fiecare 
nouă etapă învață continuu, ascendent, 
și trag maxime foloase din această ac
tivitate. Nu la fel stau însă lucrurile în 
cazurile (încă destul de frecvente) cînd 
un colectiv solicită pe un muzicolog să 
țină o prelegere și, doar cu cîteva minute 
înainte de ora fixată, are loc un aseme
nea dialog :

— Despre ce să vorbesc ?
— Despre orice. Ce credeți dumnea

voastră că e mai nimerit.
La prima vedere, faptul de a se lăsa 

alegerea temei la latitudinea acelui invitat 
ar fi un fapt pozitiv : doar dovedește în
crederea în calificarea specialistului 1 
Dar, cum acesta nu are de unde să știe 
ce acțiuni au avut loc în prealabil, nici 
cum se încadrează expunerea sa în cu
noștințele auditoriului, alegerea pe care 
o face, poartă, în chip fatal, amprenta 
improvizației. Prezentînd astfel cîte o 
„felie“ la întîmplare, oferind tinerilor 
cîte o simplă vertebră fără continuările 
care s-o articuleze și s-o transforme în
tr-o coloană vertebrală, unele colective 
de prieteni ai artei înregistrează simple

Mare plantele sînt încă firave. 
Și este explicabilă această di
ferență. Dacă la prima gospo
dărie s-a aplicat pe ogoare în
tregul complex al lucrărilor 
de întreținere, cei din G.A.C. 
„Viață Nouă” de abia au în
ceput prima prașilă și trebuie 
reținut că aceasta este prima 
lucrare ce se aplică după se
mănat pe cele 780 de hectare 
ocupate cu porumb. La în
ceput, se considera că nu este 
necesar să se mai treacă după 
însămînțat pe această supra
față cu grapa reglabilă și cu 
sapa rotativă. Apoi nu a mai 
fost posibil. în aceste condiții 
solul a prins la suprafață o 
crustă groasă, buruienile 
dezvoltat „în voie”, apa 
pierdut prin evaporare,
unde duce subaprecierea unor 
lucrări și neefectuarea Ier la 
timp. Prășitul porumbului a 
început totuși pe unele supra
fețe. Ritmul de execuție tre
buie însă intensificat și în a- 
ceastă acțiune să fie antre
nate toate cele 10 brigăzi de 
cîmp, nu numai 7 cîte au fost 
pînă acum. Apoi va trebui să 
se acorde fiecărei lucrări a- 
tenția cuvenită. Aceeași con
cluzie se impune și pentru 
gospodăriile colective din Ver- 
bița. Izimcea, Desa și altele.

Rezultă de aici necesitatea 
de a se intensifica ritmul lu
crărilor de întreținere a cul- 

.. turilor și aceasta se poate rea- 
liza prin participarea tuturor 
colectiviștilor la muncă în 
G.A.C., printr-p rațională re
partizare a forțelor și-prin or
ganizarea întrecerilor între 
brigăzi și între echipe. Un o- 
biectiv central al întrecerii 
să-l constituie asigurarea unui 
înalt nivel agrotehnic pentru 
fiecare lucrare în parte.

în această perioadă, organi
zațiile U.T.M. din G.A.C. să 
desfășoare o intensă muncă 
politică pentru antrenarea tu
turor tinerilor colectiviști la 
lucrările de întreținere . a cul
turilor, pentru creșterea răs
punderii personale a acestora 
față de calitatea fiecărei lu
crări în parte,

în adunările care se țin la 
brigadă și chiar în discuțiile 
purtate la echipe, acolo, în 
cîmp, să se insiste foarte mult 
asupra elementelor principale 
ale calității — ădîncimea la 
prășit, asigurarea densității 
optime. Să se exemplifice ex
periența bună astfel incit în
treținerea culturilor — această 
etapă hotărîtoare în dezvolta
rea plantelor — să fie făcută 
Ia un nivel agrotehnic cores
punzător.

VASILE BARAC 
corespondentul 

„Scìnteti tineretului" pentru 
regiunea Oltenia

lucrări 
actuală, de exemplu, o 
irigatul ții cu lucrările 
ținere, administrăm și 
minte suplimentare (azotat 
amoniu, must de grajd diluat). (.

Totodată, creșterea producției j 
de legume la hectar o asigurăm 
și prin culturi intercalate și 
succesive. De exemplu, printre 
rîndurile de salată am însămînțat 
rădăcinoase. Pe terenul care va 
fi eliberat de mazăre, vom în- 
sămînța castraveți sau varză. 
După varza timpurie vom însă- 
mînța fasole păstăi și așa mai 
departe.

Astfel vom realiza anul acesta 
o producție totală de peste 1 500 
de tone de legume și zarzavat uri. 
(de pe aceeași suprafață, cu a- 
proximativ 700 de tone mai 
mult decît anul trecut). Contri
buim în felul, acesta la îmbună
tățirea aprovizionării piețelor 
orașului și la obținerea, din le
gumicultura, a unor venituri de 
peste 2 000 000 de lei.

Ing. IOAN NICHITA
G.A.C. Reca>-, regiunea Banat

In satul 
lui

Ion Creangă
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru)
50 de studenți ai Institutului 

pedagogic de trei ani din Galați 
au vizitat satul în care a trăit și 
despre care Ion Creangă a vor
bit în graiul dulce moldovenesc 
iu ale sale „Amintiri din copi
lărie”. Cireșul, scrinul, masa și 
soba, ceaslovul după care a învă
țat povestitorul, toate reînviau 
în fața vizitatorilor.

Studenții au intilnit aici foto
grafii și tăieturi din presa vre
mii. Ele, ca și edițiile apărute în 
anii noștri în zeci de limbi sînt 
o dovadă grăitoare a prețuirii și 
dragostei de care se bucură ope
ra marelui povestitor.

succese de suprafață. Asemenea manife
stări au de obicei o eficiență scăzută, cu
noștințele nu se rețin în mod cuvenit, o 
imagine de ansamblu asupra obiectului 
artei respective nu se poate constitui.

Discuțiile purtate la masa rotundă a 
„Scînteii tineretului“ au subliniat că 
numai alcătuirea și respectarea unui 
plan metodic de predare a cunoștințelor 
fiecărei ramuri a artei, intr-Am sistem 
coerent, logic, orientat de la simplu la 
complex, atractiv și interesant pe tot

parcursul poate evita atitudinea formală 
în opera de educație estetică. Dacă son
dăm, observăm că pretinsa lipsă de recep
tivitate a unor categorii de tineri la mu
zica de factură clasică și locul exagerat 
de mare pe care aceiași tineri îl acordă, în 
schimb, pasiunii despotice pentru muzica 
comercială, uneori greșit denumită jazz, 
se explică prin absența acțiunilor perse
verente, răbdătoare și sistematice, de ini

țiere în limbajul muzical. Și totuși o altă 
cale decît aceea marcată de muncă, per
severență și răbdare — pur și simplu nu 
există.

Exact în același fel stau lucrurile și în 
ce privește dansul. Ni se întîmplă uneori 
să vedem cum activiști ai caselor cultu
rale își ies din fire la vederea unor tineri 
care, tacînd o notă discordantă în reu
niunea dansatorilor decenți, se remarcă 
prin mișcări dezordonate, realmente ine
stetice, disgrațioase. Numai că nu există 
nici un indiciu că acești tineri, pe care ii 
apostrofează vehement, ar ști să danseze 
și altfel sau, pur și simplu, ar ști să dan
seze. Nimic mai dăunător decît a-i socoti 
automat niște elemente recalcitrante, în 
loc de a-ți formula întrebarea simplă 
dacă, pînă în ziua în care au îndrăznit 
să se „aventureze" pe parchetul sălii de 
dans a existat cineva care să le arate : 
iată cum se dansează. Și dacă răspunsul 
este negativ (și deseori este 1) atunci casa 
de cultură va da dovadă de mai multă 
apropiere de masele de tineri, de mai 
înaltă măiestrie pedagogică și, în gene
ral, de mai bună orientare teoretică dacă 
va iniția cursuri practice de dans, an- 
trenînd la învățarea corectă și calificată 
a dansurilor moderne mii și mii de 
tineri.

Abia atunci curentul de opinie deslăn- 
țuit împotriva urîtului în dans va fi cu 
adevărat eficace. Abia atunci cînd tînă- 
rul va ști să compare, el va putea alege, 
conștient, ținuta demnă, mișcarea armo
nioasă, frumusețea reținută a cuplului de 
dansatori în ritmuri mai lente sau mai 
rapide, dar niciodată infernale, dezuma- 
nizante.

Pretutindeni în munca cercurilor de 
prieteni ai artei este, așadar, nevoie de 
multă strădanie. în schimbul efortului

(Continuare în pag. a IV-a)
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| eacțiile fotochimice 
j care iau naștere sub 

influența luminii 
solare sînt cunos
cute încă din anti
chitate. Vestita
purpură extrasă în 

vechime dintr-o moluscă se ob
ținea sub acțiunea luminii prin 
intermediul unei reacții fotochi
mice. Albirea țesăturilor, practi
cată, de asemenea, din timpuri 
vechi, este bazată pe acțiunea 
decolorantă a luminii,

în natura vie sc produc însă 
cele mai ingenioase procese folo- 
chimice cunoscute sub numele de 
fotosinteză. Aceste fenomene 
care fac posibilă asimilarea bio
xidului de carbon și de către 
plantă și transformarea lui par
țială în oxigen, n-ar putea avea 
loc în lipsa luminii.

„Talentele'' luminii
Deși secretele folosintezei nu 

au fost descifrate în întregime, 
oamenii de știință au început 6a 
folosească din ce în ce mai mult 
unele reacții care au loc în foto
sinteză, reacții fotochimice, în 
industrie.

Iată în primul rînd un exem
plu tipic pentru a înțelege im
portanța reacțiilor fotochimice. 
Acidul clorhidric se formează, 
după cum se știe prin combina
rea clorului cu hidrogenul. A- 
ceastă reacție nu se produce însă 
dacă lipsește lumina. Iar în cazul 
cînd deasupra recipientului în 
care are loc fenomenul punem o 
sursă puternică de lumină, reac
ția este foarte puternică puțind 
ajunge pînă la explozie.

Pentru elevii din clasa a Xl-a orele de consultație suit toarte prețioase. In fotografie : elevii 
clasei a Xl-a a Școlii medii nr. 4 din Brăila ascultă cu atenție explicațiile suplimentare ale 

tovarășei profesoare de chimie Andrei Virginia.
Foto : S. VIOREL

Astăzi în industria chimică, 
mai ales în chimia organică, 
reacțiile fotochimice sînt folosi
te pentru obținerea unor sub
stanțe foarte variate.

Insecticidul cunoscut sub nu
mele dc „Gamexan” sau „Hexa- 
cloran” se produce plecînd dc Ia 
clor și benzen, substanță obținu
tă din gazele de cocserie, din 
gudroanele rezultate în procesul 
de cocsificare a cărbunilor și, 
mai ales, din fracțiunile petro

FOTOSINTEZĂ
INDUSTRIE

• Soarele și chimia • Ce sînt reacțiile 
fotochimice? • Mase 1 e p 1 astîce, 
polimerizarea și razele ultraviolete

liere bogate în hidrocarburi aro
matice. în țara noastră, benzenul 
se obține Ia Hunedoara și la 
Ploiești fiind un compus de bază 
pentru industria chimică.

Dacă reacția dintre benzen și 
clor se face la întuneric, în mo
lecula benzenului nu „intră” de- 
cît un singur atom de clor. Pen
tru a introduce în molecula de 
benzen 6 atomi de clor cît are 
gamexanul, benzenul se tratează

cu olor în prezența razelor ul
traviolete („clorurare fotochimi
ca”).

Printr-un procedeu asemănă
tor «e obține de la toluen clo
rura de benzii folosită în in-
dustria chimică pentru diverse 
sinteze organice și la prepararea 
benzil-celulozei.

Vom înlocui plantele?
Un domeniu mai nou de apli

care a reacțiilor fotochimice pe 
scară industrială este cel al ma
selor plastice. Acestea se obțin 
mai ales printr-un procedeu nu
mit polimerizare. Clorura de po- 

livinil, de pildă, se produce prin 
polimerizarea clorurii de vinii, 
clorura de poliviniliden se obți
ne prin polimerizarea clorurii de 
viniliden ș.a.m.d.

Aceste reacții de polimerizare 
pot fi „inițiate” prin iradierea 
produselor de bază cu lumină 
ultravioletă.

Așa cum pentru crearea com
pușilor artificiali, chimiștii au 
împrumutat din laboratorul na

turii metoda polimerizării de 
formare a rășinilor vegetale, tot 
astfel s-a mers mai departe pen
tru imitarea fotosintezei.

Experiențe recente făcute în 
U.R.S.S. și în alte țări au de
monstrat că se poate face sin
teza unor combinații naturale 
existente prin acțiunea radiații
lor ultraviolete asupra soluțiilor 
de acid carbonic.

Au fost făcute, de asemenea, 
experiențe interesante cu lumină 
vizibilă pentru obținerea unor 
combinații naturale din săruri 
ale acidului carbonic cum sînt 
carbonați! de cobalt și nichel. 
Cu toate că randamentul de 
transformare a acidului carbo
nic nu este prea mare, totuși a- 
ceste experiențe constituie o 
„haltă” serioasă pe drumul re
producerii mai complexe a foto
sintezei naturale în laborator., 

Succesele înregistrate de chi
mia modernă promit că nu peste 
multă vreme se va putea realiza 
sinteza hidraților de carbon, a 
proteinelor și a altor substanțe 
organice esențiale, în afara plan
telor verzi. Aceasta înseamnă că 
cel puțin unii hidrați de carbon 
cum este amidonul, vor fi pro
duși nu din cereale sau legume 
cultivate,, ci vor fi creați în in
dustrie. Din materie primă foar
te ieftină, cum sînt bioxidul de 
carbon și apa, cu ajutorul lumi
nii se va putea realiza sinteza 
unor substanțe care astăzi se 
produc numai în plantele verzi 
la lumină.

S-ar părea că am intrat în do
meniul fantasticului, dar progre
sele științei contemporane au a- 
rătat de numeroase ori că grani
ța dintre fantezie și realitate 
tinde să dispară din ce în ce mai 
mult.

Dr. S. MIRONESCU

S-a născut
n-s ritului pedagogic 
din București. So
neria a anunțat în
cheierea ultimului 
au de curs, al ulti
mului an de studen

ție. Ușa amfiteatru
lui s-a deschis și înăuntru au in
trat toți lectorii și asistenții care 
timp de trei ani au împărtășit cu 
dragoste din cunoștințele lor, ce
lor care peste puține zile vor 
porni ca profesori spre școlile de 
pe întinsul țării.

Printre cei invitați se afla Va- 
leriu Pisoski — prorectorul insti
tutului, Alexandru Bistrițeanu, — 
decanul Facultății de filologie, 
Gh. Ionescu — secretarul U.T.M. 
al institutului.

S-au rostit cuvîntări pline de 
căldură, de emoție. Au vorbit 
cadrele didactice, au vorbit și 
studenții exprimîndu-și mulțumi
rea pentru condițiile minunate pe 
care le-au avut în anii de studiu.

Ștefan Ion, Gușetoiu Adriana, 
Ionescu Vasilica și alții au citit 
însemnările făcute în albumul- 
ștafetă, inaugurat în acea zi, care 
va stabili legătura între ei și 
promoțiile viitoare. Rîndurile 
scrise in album exprimă gîndurile 

i și idealurile cu care s-au prezen- 
I lat studenții în primele zile de 
| cursuri, felul cum au evoluat în 
; acești ani de facultate.

AIbumul-ștafetă a fost predat 
apoi studenților anului II, cu ru
gămintea ca la anul să-l comple
teze și să-l transmită, la rîndul 
lor, mai departe. în felul acesta

Tg. Jiu. Coloana Infinitului — 

operă a sculptorului Constantin

Brîncuși

Foto : Prof. V. ORZA

-------®-

o tradHie
se va crea o legătură strînsă între 
toți absolvenții institutului. In 
anii viitori, vor veni în mijlocul 
studenților anului III, cu oca
zia unor solemnități asemănătoa
re, și profesorii care au absolvit 
institutul și care au acumulat, 
deja, o experiență în activitatea 
pedagogică.

...în acea zi, dintr-o frumoasă 
inițiativă, s-a născut o tradiție : 
tradiția va transmite, de-a lungul 
anilor, entuziasmul tineresc, dra
gostea față de profesiunea aleasă, 
elanul cu care tinerii absolvenți 
ale căror chipuri strălucesc astăzi 
pe tabloul de promoție au pornit 
să răspîndească știința și cultura 
în cele mai îndepărtate colțuri 
ale patriei.

GRAUR FLORESCU
— •---- o----

0 nouă formație 
artistică

Mu de mult la Brad, din 
inițiativa comitetului raional 
U.T.M. a luat ființă un an
samblu de cîntece și dansuri. 
Din această formație fac parte 
80 de tineri, muncitori și sa- 
lariați din întreprinderile și 
instituțiile din Brad. Recent, 
ansamblul de cîntece și dan
suri din Brad a prezentat pri
mul spectacol în fața mineri
lor din Zdrâpti.

I. FAUR 
corespondent voluntar

TELEGRAME
Tovarășii Antonin Novotny, 

prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace și Viliam Siroky, pre
ședintele guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, au 
adresat tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne și Ion

Intîlnîrea la București a reprezentantiler 
Comitetor de colaborare balcanică 

(27 - 20 mai 1933)
La întâlnirea de la Sofia din 

1962 a reprezentanților Comi
tetelor de colaborare balca
nică s-a hotărît ca anul aces
ta întâlnirea reprezentanților 
acestor comitete să aibă loc în 
Capitala Republicii Populare 
Romîne.

Comitetul romîn pentru co
laborare și înțelegere recipro
că între popoarele din Bal
cani, în calitate de gazdă, a 
transmis invitații pentru par
ticiparea la întâlnirea ce va 
avea loc la București, între 27

Vizita unui grup de specialiști cehoslovaci
Zilele acestea a părăsit țara 

noastră grupul de specialiști 
cehoslovaci condus de J. Pesl, 
ministrul construcțiilor de ma
șini grele, care a vizitat unele 
obiective industriale, în care »e 
instalează diferite utilaje livrate 
din Cehoslovacia.

Din delegație au făcut parte 
directori de uzine constructoare 
de mașini și de întreprinderi me
talurgice cehoslovace, care li
vrează utilaj tehnologic, precum 
și reprezentanți ai Ministerului 
Comerțului Exterior.

Biblioteca tehnică -
in

(Urmare din pag. I) 

deosebit procesul de producție 
al întreprinderii respective.

în afară de Fabrica de țevi 
din Roman, unde am găsit o 
puternică unitate de docu
mentare (documentarist, bibli
otecar, traducători) la celelalte 
întreprinderi cuprinse în raid 
documentariștii n-au fost încă 
numiți sau au existat, dar li 
s-au dat alte sarcini. Este les
ne de înțeles că și activitatea 
bibliotecilor tehnice se desfă
șoară în acest caz mai greu. 
Bibliotecarele — nespeciali- 
ste — nu pot da indicații a- 
supra publicațiilor în care 
s-ar putea afla rezolvarea a- 
numitor probleme, în cazul în 
care o carte solicitată lipsește 
din bibliotecă. Cititorii — în 
majoritate tineri ■— au nevoie 
de orientare imediată atunci 
cînd, puși în fața unor proble
me tehnice mai grele, trebuie 

Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, telegrame în 
care mulțumesc pentru felici
tările tovărășești primite cu 
prilejul celei de-a 18-a ani
versări a eliberării Cehoslo
vaciei și urează poporului 
frate romîn noi succese în 
opera de construire a socia
lismului și în lupta pentru 
întărirea păcii în întreaga 
lume.

și 29 mai, tuturor comitetelor 
de colaborare balcanică. De 
asemenea, au fost invitați ca 
observatori reprezentanți ai 
mișcării pentru pace și prie
tenie între popoare din Italia 
și Cipru.

Participanții la întîlnire vor 
dezbate probleme care privesc 
dezvoltarea colaborării și prie
teniei între popoarele din Bal
cani, transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți.

Delegația a examinat împre
ună cu specialiștii romîni pro
blema remedierii defecțiunilor 
calitative ale unor utilaje livrate 
cît și a întîrzierilor față de ter
menele de livrare stabilite, în 
vederea înlăturării greutăților 
ivite din această cauză în pune
rea în funcțiune și exploatarea 
acestor obiective.

Vizita a decurs intr-un spirit 
de înțelegere tovărășească.

(Agerpres)

viața uzinei
să știe care anume lucrare le 
este mai de folos pentru ridi
carea nivelului de cunoștințe.

Tocmai de aceea se impune 
ca acolo unde nu au fost orga
nizate încă unități de docu
mentare, aceasta să fie făcută 
fără întârziere.

Organizarea mai bună a 
spațiului existent, trierea căr
ților, reținerea numai a celor 
necesare, sînt alte măsuri care 
permit folosirea integrală a 
fondului de cărți al bibliotecii 
tehnice. Se înțelege că nu 
poate ajuta cu nimic muncito
rilor de la Fabrica de țevi din 
Roman manualul „Procesul 
tehnologic al locomotivei cu 
abur“ sau lucrările despre 
economia de benzină în ex
ploatarea automobilelor, în
treținerea și repararea cau
ciucurilor de autovehicule, re
parația drumurilor etc. Din 
păcate, în fiecare bibliotecă 
există cărți car» nu ajută cu

Cifre grăitoare
Cu 12 ani în urmă, la înfi

ințarea gospodăriei agri
cole colective din Topo- 

log, regiunea Dobrogea, sectorul 
zootehnic se compunea din 6 bo
vine, 50 ovine și două scroafe. 
La sfîrșitul acestui an, numărul 
animalelor va fi de 650 taurine, 
820 porcine, 4 300 ovine și 
2 400 păsări matcă.

Intre 1950—1963 gospodăria 
din Topolog a ridicat peste 28 
construcții zootehnice dintre 
care 5 grajduri pentru vaci și 
tineret taurin, 4 saivane pentru 
oi, 4 puiernițe, 5 maternități, 5 
îngrășătorii etc. Față de anul 
1959, venitul total al gospodă
riei colective a crescut în anul 
1962 cu aproape 3 milioane lei. 
Anul acesta gospodăria va îea- 
liza un venit de 4 500 000 lei, 
adică 150 000 lei la suta de hec
tare. Fondul de bază a crescut 
cu 2 600 000 lei față de 1959. 
La sfîrșitul anului 1962 valoa
rea Iui era de 4 700 000 lei, iar 
în anul acesta va fi de aproape 
6 000 000 lei. In perioada 
1950—1962 în Topolog au fost 
construite peste 180 case ; a- 
proape toți cei 800 de colecti
viști au lumină electrică, în
treaga comună este radioficată. 
In comună sînt 42 aparate de 
radio, 10 televizoare, zeci de 
biciclete și multe motociclete. 
De asemenea, începind din anul 
trecut, în Topolog funcționează 
și o școală medie cu 18 cadre 
didactice. Iată, dragă cititorule, 
cîteva cifre grăitoare care dez
văluie atît de limpede profun
dele transformări care au avut 
loc în comuna Topolog în anii 
puterii populare.

VICTOR ALEXE
inginer

nimic producția și sînt foarte 
puțin solicitate. La nivelul 
orașelor s-ar putea organiza 
de către Consiliile locale ale 
sindicatelor transferul cărților 
de la o întreprindere la alta, 
în funcție de cerințe. Bună
oară, cele amintite la F.T.R. 
sînt absolut necesare la Auto
baza 5-Roman unde lipsesc 
tocmai cărțile de specialitate.

, *
In articolul de față ne-am 

referit, firește, mai mult la 
unele probleme organizatorice. 
In numerele viitoare ale zia
rului nostru vom reda expe
riența unor întreprinderi cu 
privire la activitatea de popu
larizare și de folosire a cărții 
tehnice de specialitate.

Rugăm de aceea conducăto
rii de întreprindere, cadrele 
tehnico-inginerești, membrii 
comitetelor U.T.M. și ale sin
dicatului să-și spună părerea 
împărtășindu-și experiența și 
făcind sugestii în legătură cu 
biblioteca tehnică în viața 
uzinei.

Vizionați filmul
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TINEREȚEA IUI MAIAKOVSKI Fabrica 
de zahăr

La Ambasada Republicii 
Populare Bulgaria din Bucu
rești a avut loc joi la amiază 
o întîlnire cu prilejul Zilei în- 
vățămîntului și culturii bul
gare și a scrisului slav.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine, pre
cum și atașați culturali ai mi
siunilor diplomatice în R. P. 
Romînă.

Cu acest prilej ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria 
la București, Ivan Kinov, a 
vorbit despre însemnătatea 
sărbătoririi Zilei învățămîntu- 
lui și culturii bulgare și a scri
sului slav, de la crearea căru
ia se împlinesc 1 100 de ani.

Au fost prezentate două fil
me documentare bulgare.

★

Joi seara s-a reîntors în Ca
pitală venind de la Geneva

tovarășul Grigore Geamănu, 
reprezentantul R. P. Romîne 
în Consiliul de Administrație 
al Organizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.). El a condus în 
calitate de președinte lucrările 
celei de a VII-a sesiuni a Co
misiei O.I.M. pentru industria 
textilă.

★

In cadrul marilor aniversări 
culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii, joi 
după amiază a avut loc în stu
dioul de concerte al Radiotele- 
viziunii o festivitate consacra
tă împlinirii a 150 de ani de 
la nașterea compozitorului 
german Richard Wagner.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Ion Dumitrescu, 
prim secretar al Uniunii Com
pozitorilor din R.P.R. Despre 
personalitatea și opera lui Ri
chard Wagner a vorbit com

pozitorul Diamandi Gheciu. 
Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii dirijată de Ema- 
noil Elenescu, artist emerit, 
avînd ca soliști pe Elena Di- 
ma-Toroiman și Cornel Sta- 
vru, a “susținut apoi un con
cert cuprinzînd lucrări ale 
marelui compozitor german.

★
Cunoscutul fermier ameri

can Roswell Garst însoțit de 
John Crystal a sosit în țara 
noastră la 21 mai. La aeroport 
a fost întâmpinat de Bucur 
Schiopu, prim vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agri
culturii.

In zilele de 22 și 23 mai oas
petele a vizitat Institutul de 
cercetări pentru Cereale și 
Plante Tehnice — Fundulea, 
gospodăriile agricole de stat 
„30 Decembrie”, Crevedia și 
Băicoi și Uzinele de tractoare 
Brașov.

Domnii Roswell Garst și 
John Crystal au avut un 
schimb de păreri cu cercetă
torii și inginerii de la aceste 
unități.

*
Joi la amiază, dl. Luis Troc- 

coli, președintele Comisiei eco
nomice și financiare a Senatu
lui din Uruguay, a făcut o vi
zită conducerii Grupului Națio
nal Romîn al Uniunii Interpar
lamentare la Palatul Marii A- 
dunări Naționale.

La întrevederea care a decurs, 
într-o atmosferă cordială, au 
luat parte deputății: acad. Mi- 
hail Ralea, președintele grupu
lui, Gheorghe Vasilichi, Stanciu 
Stoian, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu.

A participat Jose Pedro Bas- 
tarrica Magarinos, însărcinat cu 
afaceri a.i. al Uruguayului în 
R. P. Romînă.

Joi seara a sosit în Capitală, 
la invitația Universității din 
București, H. M. R. Keyes, se
cretar general al Asociației 
internaționale a universităților.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întâm
pinat de prof, Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învăță- 
mîntului și rector al Univer
sității din București, de condu
cători ai unor institute de în- 
vățămînt superior din Capi
tală.

★

Teatrul muzical din Galați 
a prezentat joi seara în sala 
de festivități a rafinăriei din 
Ploiești spectacolul cu opera 
„Trandafirii Doftanei” de Nor- 
bert Petri.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

(Agerpres)
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Scenariul : Carlo Gogodze, Konstantin Pipinoșvili
Regia : Konstantin Pipinașvili

Cu : Rodam Celidze, Akaki Horava, Nina Saternikova 
Afanasi Kocetkov

„ȘIRETUL“
B U C E C E A, 

raionul Botoșani, 
regiunea Suceava 

CAUTĂ:
INGINERI 

ChimișH, INGINERI ter- 
moenergetîcil, MAI
ȘTRI și TEHNICIENI 
termoenergetici, MAI
ȘTRI și TEHNICIENI 
electricieni, CHIMISTE 
absolvente ale facultă
ților de chimie alimen
tară sau industrială.

Se asigură salarizare 
și condiții de cazare 
corespunzătoare.

DESPRE EDUCAȚIA
ESTETICĂ A TINERETULUI

(Urmare din pag. a IlI-a) 

acesta de fixare continuă, cărămidă pe
ste cărămidă, a edificiului cunoștințelor 
noastre estetice, obținem dragostea con
stantă, niciodată ofilită pentru artă, ob
ținem satisfacțiile superioare pe care ni 
le oferă participarea conștientă, deplină, 
la fenomenul artistic.

Ce forțe 
mobilizăm ?

■ tl e înțelege că pentru a da via- 
| ță unui program de educație 

I estetică capabil să cuprindă 
|| in formele sale vii întregul 
i' tineret este nevoie de nu

meroase forțe cărora să le în
credințezi greul muncii de în
drumare.

Ideal ar fi ca în fruntea tuturor cercu
rilor literare, a cercurilor de prieteni ai 
teatrului, ai filmului, ai muzicii, cercu
rilor de artă plastică, de dans etc., să se 
afle cei mai calificați oameni, aceia care 
practică în mod curent aceste arte, res
pectiv scriitorii, actorii și regizorii, ci
neaștii, muzicienii, sculptorii și pictorii, 
dansatorii profesioniști, Și în prezent, ei 
sînt solicitați ca în cadrul activității lor 

obștești să păstreze în mod permanent 
legătura cu un colectiv de oameni ai 
muncii, venind cu marele lor volum de 
cunoștințe, cu experiența lor profesiona
lă în ajutorul mișcării artiștilor amatori 
(fapt ce, neîndoielnic, seva răsfrînge po
zitiv și în întărirea legăturilor artiștilor 
cu viața, în cunoașterea la fața locului 
a imensului material inedit, interesant, 
pe care li-1 pune la dispoziție viața). O 
recentă inițiativă a Comitetului Orășe
nesc de Partid București, venind în 
întîmpinarea cerințelor oamenilor de li
teratură și artă din Capitală a organizat 
un număr de brigăzi artistico-literare 
care, alcătuite din numeroși slujitori ai 
scrisului, scenei, ecranului etc., vor lua 
practic parte la activitatea culturală din 
13 mari întreprinderi bucureștene. De 
asemenea, viața cultural-artistică care se 
desfășoară în căminele culturale primeș
te, cu diferite prilejuri, sprijinul deose
bit de competent al scriitorilor și artiș
tilor noștri.

Cu toate acestea, este evident că nici 
în prezent, nici în viitor numărul aces
tora nu va acoperi nici pe departe toate 
unitățile în care mari colective de oa
meni ai muncii reclamă o muncă de în
drumare estetică. La masa rotundă se 
sublinia necesitatea de a se face apel la 
oameni cu o calificare artistică cel puțin 
medie, care să vină cu întreg entuzias
mul tinereții lor la această muncă de 
mare răspundere, izvor de intense satis
facții spirituale.

Este vorba de studenții institutelor de 
artă, este vorba de elevii anilor supe
riori ai școlilor populare de artă. Ei pot 
și trebuie să fie sufletul cercurilor de 
prieteni ai artelor respective. Ferindu-se 
de expuneri seci, rigide, de un limbaj 
prea „tehnic", de strictă specialitate, ei 
vor insufla colectivului, înainte de orice 
pasiunea care i-a îndreptat și pe ei, cu 
cițiva ani în urmă, spre studierea muzi
cii, artei teatrale sau picturii. Ei vor ști 
să combată prejudecățile după care X 
sau Y este condamnat să rămînă nere
ceptiv pe veci la lucrările simfonice ; ei 
vor iniția programe atractive, de-a lun
gul cărora cunoștințele teoretice vor fi 
transmise la început aproape pe nesim
țite, pentru a deveni, cu vremea, din ce 
in ce mai dense, mai profunde, ou o 
participare tot mai mare a cursanților 
la analiza estetică. Vechea zicală după 
care „omul sfințește locul“ va găsi aici 
o aplicație concretă, fiecare student ve- 
rifieind rezultatele muncii sale de în
drumător după dragostea de frumos pe 
care o va vedea lărgindu-se împrejurul 
sau.

Acesta este, desigur, un contingent mai 
masiv de cadre chemate să realizeze 
munca sistematică de formare a gustu
lui estetic. Insă cele mai numeroase ca
dre le pot furniza cercurile însele. Este 
foarte important ca cei 15—20—25 de 
membri ai cercului plastic dintr-o între
prindere să-și perfecționeze tot mai mult 
înclinațiile plastice ; dar este cel puțin 
tot atît de important ca fiecare dintre 
ei să devină, la rîndul său, un propagan
dist activ pentru cunoașterea comorilor 
picturii romînești și universale, omul 
care pune în mișcare toată energia pen
tru a-și determina tovarășii de muncă 
să cerceteze sistematic muzeele, pinaco
tecile noastre, să-i convingă să-și împo-

dobească locuința cu obiecte de adevăra
tă artă, să aibă o opinie proprie bine 
argumentată despre decorațiunile care 
împodobesc clubul întreprinderii ori casa

raională de cultură pe care o frecven
tează etc. Tot astfel, este foarte însem
nat ca cei care-și încearcă sfios condeiul 
să își îmbogățească propriile cunoștințe 
literare și să ajungă, cît mai curînd. 
să-și vadă numele tipărit în publicațiile 
de literatură. Dar este cel puțin tot atît 
de însemnat ca fiecare dintre ei să poată 
îndemna zeci și sute de al ți tovarăși să 
citească numeroase cărți bune, prezen- 
tîndu-le cu competență și căldură ; să 
inițieze variatele acțiuni ale muncii cu

cartea, de la recenzie la simpozion și da 
la concursul-fulger la procesul literar; 
să pună talentul său în slujba agitației 
partinice, militând pentru ridicarea ni
velului textelor folosite de brigada artis
tică de agitație din întreprindere etc.

Cu un cuvînt, condiția necesară pen
tru ca membrii cercului să devină in
strumente de educație estetică este aceea 
ca ei să nu rămînă în limitele acestui cerc 
închis. Toată experiența muncii care i-a 
atras și pe ei spre o anumită ramură a 
artei poate și trebuie transmisă celor din 
jurul lor.

Iată ceva din experiența prietenilor 
muzicii de la Uzinele „Republica" despre 
care s-a vorbit pe larg în dezbaterea de Ia 
masa rotundă a „Scînteii tineretului". Cu 
o vreme în urmă Radioteleviziunea a ini
țiat la clubul acestei întreprinderi o audi
ție muzicală. Un muzicolog, a vorbit în 
fața unei săli pline, despre genurile mu
zicale, ilustrîndu-și expunerea cu în
registrări pe bandă de magnetofon. 
A început cu cîteva prelucrări fol
clorice, apoi a trecut la muzica u- 
șoară, muzica de operetă și cea de 
operă. După trei săptămîni de la prima 
audiție a urmat o a doua, apoi o a treia 
la același interval. Ciclul a culminat cu 
un concurs pe tema „Muzica de-a lun
gul veacurilor“ ; după selecționări preli
minare, au rămas în concurs 7 tovarăși. 
La fiecare întrebare adresată concu
rentului, orchestra Radioteleviziunii și 
soliști ai Operei de Stat interpretau lu
crări muzicale tematic corespunzătoare 
(uverturi din opere, arii, duete...). A fost 
o manifestare artistică foarte reușită. 
Lucrurile s-ar fi oprit poate aici, dacă 
numeroși tovarăși nu ar fi venit la res
ponsabilul cultural din întreprindere,, cu 
întrebarea : „Ne-a plăcut concursul, am 
ieșit cîștigători, dar ce facem cu audiții

le 7* Ca urmare, s-a luat din nou legă
tura cu Radioteleviziunea și tovarășii ds 
acolo au acceptat să vină în continuare, 
și la fiecare 3—4 săptămîni prezintă o 
audiție comentată. După cum spunea 
responsabilul cultural în comitetul 
U.T.M. al uzinei, „acum avem 45 de to
varăși care întotdeauna sînt prezenți la 
această manifestare“. Se naște întrebarea: 
„dacă fiecare din acești 45 de noi prieteni 
ai muzicii ar hotărî să răspîndească atît 
pasiunea cît și experiența dobîndită, cîte 
alte sute de muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la „Republica“ nu ar veni pe 
viitor la manifestările muzicale cu ace
eași punctualitate ?"

Regula aceasta de trei simplă merită 
să stea în atenția organizațiilor de bază 
.U.T.M. din întreprinderi,, școli și facul
tăți. gospodării agricole colective, sta
țiuni de mașini și tractoare, pretutindeni 
unde există un număr de oameni îndră
gostiți de frumusețile și bogăția patriei.

Desigur, acesta nu poate fi un proces 
spontan. Pentru ca membrii cercurilor 
să poată deveni buni propagandiști și a- 
gitatori, militanți ai educației estetice în 
mase, se cere nu numai pasiune, ci și un 
volum de cunoștințe în continuă crește
re. Se impune predarea unor noțiuni de 
istorie a artei teatrale în cadrul cercu
lui de teatru, noțiuni de istotie a artei 
filmului pentru „prietenii filmului", și 
așa mai departe. Cîteva elemente de 
metodică din domeniul organizării mun
cii culturale, predate de instructorii 
cercurilor ar ajuta și mai mult la for
marea acelui larg activ.

Pretutindeni, în fiecare loc de muncă 
din țara noastră, avem numeroși tineri 
de-a dreptul îndrăgostiți de frumusețile 
artei, capabili să facă eforturi deosebite 
pentru a-și adinei cunoștințele și, ceea 
ce e deosebit de important, dornici să



ICum se va desfășura
praetìea de vară

studenților ?
a Institutul poli
clinic din Capita- 
i pregătirile în 
ederea bunei or- 

/ani zări a practicii 
in producție a stu
denților au început 
în acest an uni

versitar mai devreme ca deobi- 
cei : încă din luna noiembrie. 
Aceasta datorită faptului că 
pentru prima oară studenții din 
anul II — Facultatea de meca
nică și Facultatea de tehnolo
gia construcțiilor de mașini — 
și din anul IV — Facultatea de 
mecanică agricolă — au efec
tuat practica în producție în 
timpul iernii, întrerupînd 
cursurile. La sfîrșitul celor șase 
săptămîni de practică conduce
rea institutului a făcut o anali
ză amănunțită asupra felului în 
care s-a desfășurat practica de 
iarnă. în urma acestei analize 
s-au desprins concluzii prețioa
se. Considerăm că practica 
efectuată în timpul iernii a 
avut un grad sporit de eficaci
tate datorită, în primul rînd, 
iaptului că uzinele au fost mai 
puțin aglomerate (se știe că 
vara sînt cazuri cînd o singură 
uzină trebuie să asigure instru
irea practică a cîtorva mii de 
studenți — de specialități dife
rite — sarcina uzinei fiind mai 
dificilă). Am întîmpinat însă și 
greutăți în repartizarea cadre
lor didactice îndrumători de 
practică — fiind nevoiți să tri
mitem în uzine asistenți, lec
tori sau șefi de lucrări care 
erau prinși și în procesul de 
învățămînt la ceilalți ani. Acest 
fapt ne-a determinat să ne giu
dica încă de pe acum asupra 
cadrelor didactice care vor în
druma practica în producție a 
studenților în iarna anului vii
tor. Vom căuta — în măsura 
posibilităților — ca acestea să 
primească norme didactice nu
mai la anii a căror practică o 
vor îndruma.

Acum toate forțele sînt în
dreptate în vederea trecerii cu 
succes a sesiunii de examene. 
Totodată, însă, comisia de prac
tică — finind seama de conclu
ziile desprinse de conducerea 
institutului la sfîrșitul practicii 
de iarnă — lucrează intens în 
vederea unei cit mai bune pre
gătiri a practicii din vară. Au 
fost încheiate contracte cu cele 
mai puternice întreprinderi in
dustriale din țară : Uzinele „23 
August", „Semănătoarea", , 
dor Vladimirescu", „Vulcan 
din Capitală — Uzinele „Stea-

gul Roșu" și „Rulmentul' ‘— 
din Brașov — Combinatele si
derurgice de la Reșița și Hune
doara, Uzinele „Progresul" din 
Brăila ele. Am căutat să înche
iem contracte cu cit mai multe 
uzine și fabrici (toate însă bine 
dezvoltate din punct de vedere 
tehnic și încadrate cu specia
liști de înaltă calificare) în sco
pul de a nu aglomera prea 
mulfi studenți într-o singură 
întreprindere.

Cum se va desfășura practi
ca ? In vara aceasta vor face 
practică —■ începînd de la 10 
iulie — studenfii anilor I și IV 
(de la toate facultățile) și stu
denfii anilor II (de la facultă
țile care n-au făcut practică în 
iarnă). Studenfii anilor I și II

Ne răspunde: prof. 
univ. Suzana Gîdea, 

prorector ol Institutu 
iui politehnic din 

Capitală

vor efectua timp de șase săp
tămîni o practică tehnologică. 
Ei vor trebui să-și însușească 
noile procedee tehnologice, să 
cunoască caracteristicile noilor 
mașini. Studenții vor fi reparti
zați pe lingă muncitori la ma
șini, iar unde va fi posibil vor 
fi încadrați în echipe ale mun
citorilor.

In ce-i privește pe studenții 
anilor IV, aceștia vor efectua o 
practică de specialitate cu du
rată lungă (timp de zece săptă
mîni în aceeași uzină). Am îm
părțit practica în două etape, 
în prima etapă (cu o durată de 
patru săptămîni) se va urmări 
ca studenții să cunoască speci
ficul uzinei, organizarea pro
ducției, diferite procedee teh
nologice etc. In această etapă 
practica va fi îndrumată și con
trolată de către institut. In cea 
de a doua etapă (cu o durată 
de șase săptămîni) studenții 
vor fi încadrați în producție 
(vor trece pe rînd prin diferite 
funcții — de la ajutor de mai
stru pînă la șef de secție). 
Acum practica va fi îndrumată 
exclusiv de către specialiștii

din întreprinderi, cadrele didac
tice din institut avînd numai 
sarcina să controleze felul în 
care studenții vor îndeplini 
sarcinile lor productive.

O deosebită atenție 
acordată 
didactice 
controla 
Criteriile 
la repartizarea cadrelor didac
tice sînt: să fie cunoscători ai 
procesului de producție din 
uzina în care vor fi repartizați, 
să fie de specialitate, să aibă 
calități pedagogice. Totodată, 
noi urmărim ca această perioa
dă de îndrumare a studenților 
de către cadrele didactice să 
constituie și un stagiu de per
fecționare a cadrelor didactice 
în producție (în timpul anului 
universitar nu avem posibilita
tea să trimitem la perfecționa
re în uzine și fabrici cadre di
dactice — acestea fiind ocupa
te în procesul de învățămînt).

Colocviul de practică se va 
desfășura în întreprindere, în 
fața unei comisii formate din 
cadre didactice și specialiști 
din producție. Acest sistem de 
examinare ne va da posibilita
tea să desprindem concluzii 
clare cu privire la modul în 
care studenții și-au însușit cu
noștințele căpătate în practică.

Practica din vara anului tre
cut și 
nu în 
denții 
ticipe 
U.T.M.
peste tot a existat o preocupare 
permanentă pentru organizarea 
unor acțiuni variate, plăcute, 
care să-i atragă pe toți tinerii 
— studenți și muncitori — deo
potrivă. Comitetul U.T.M. al 
Institutului politehnic din Bucu
rești va întocmi planuri comu
ne cu fiecare organizație U.T.M. 
din întreprinderile de practică, 
planuri care vor prevede : re
partizarea studenților în brigă
zile de producție, participarea 
lor la adunările generale și la 
toate acțiunile organizației 
U.T.M., la concursurile pe teme 
profesionale, la munca cultu- 
ral-artistică. Astfel, zilele de 
practică vor deveni nu numai 
zile de învățătură ci și zile de 
educație, de 
neri noi, cu

a fost 
repartizării cadrelor 

care vor îndruma și 
practica studenților, 

de care se fine seama

din iarnă, ne-a arătat că 
toate întreprinderile stu- 
au fost antrenați să par

ia viața organizației 
din întreprindere, nu

Sormare a unor ti- 
trăsături înaintate.

--------s--------

Ștrandurile
își așteaptă 

oaspeții
Ștrandurile de pe cuprinsul re

giunii Banat sînt gata pentru a 
primi oaspeții. Pentru a asigura 
miilor de oameni ai muncii con
diții cit mai bune de recreeze și 
de odihnă sfaturile populare au 
luat din vreme măsuri pentru rea- 
menajarea cabinelor și a instalații
lor, curățirea bazinelor de înot ele.

La ștrandul tineretului din Timi
șoara, de pildă, a fost placat fun
dul bazinelor cu plăci de beton pe 
o suprafață de 12 000 mp. De ase
menea, au fost aduse mari canti
tăți de nisip fin, care permite ex
tinderea plajei. In jurul ștrandului 
s-au plantat flori și arbuști deco
rativi, s-au amenajat locuri de 
parcare pentru mașini, motociclete 
și biciclete. S-au luat masuri și 
pentru satisfacerea cerințelor pu
blicului cu diferite obiecte de 
ștrand : scaune pliante, umbrele 
solare, ambarcațiuni ușoare pentru 
plimbări pe apă, echipament de 
baie etc.

Amenajări corespunzătoare s-au 
făcut și la ștrandurile de la Arad, 
Lugoj și Reșița. Unele din aceste 
ștranduri au tost dolale cu noi in
stalații sportive, cu dușuri, pompe 
pentru filtrarea apei ele.

MOLDOVAN

VICTOR MOLDOVAN

n ziarul regional 
„Pentru socialism' 
(Baia Mare) din 23 
aprilie a.c. a apă
rut o fotografie în- 
fățișînd un mo
ment sărbătoresc 

pentru colectiviștii din comuna 
Mireșu Mare : colectiviștii 
tractoriștii din brigada a 
de tractoare condusă de 
Moldovan erau primii din 
giune care treminaseră 
mînțările. Colectiviștii îi feli
citau pe tractoriști și le mul
țumeau.

Tractoriști și colectiviști la
olaltă au dezbătut îndelung 
cifrele de plan, au întors, cum 
se spune, pămîntul și l-au privit 
din toate părțile, atent și 
migală, iar pînă la ur
mă au hotărît : vor 
mări producția cu în
că 500 de kg de po
rumb boabe la fiecare 
hectar.

O condiție a împli
nirii acestor angaja
mente era însă termi
narea Ia timp a însă- 
mînțărilor. Si 
tractoriștii și-au înde
plinit datoria : la 23 
ultima semănătoare ieșea 
pe brazdă. La capătul ogoare
lor aburind în lumina proaspă
tă de primăvară, se încheia 
procesul verbal de bun sfîrșit 
a! însămînțărilor. Semnau : Va
sile Dorea, președintele gospo
dăriei colective, Ion Moldovan, 
șeful brigăzii a V-a de tractoa
re, Emil Moldovan, tractorist, 
Aurel Moldovan, tractorist, Vic
tor Moldovan, tractorist.

și 
V-a 
Ion 
re- 

însă-

CU

iată,

nu sînf frați 1 Ba da, sînt patru 
frați mecanizatori, fii ai bătrî- 
nului Moldovan, din Lucăcești.

Vă veți mai întreba însă, 
cum s-a întîmplat ca toți patru 
frați să îndrăgească această 
meserie și toți să lucreze în a- 
ceeași brigadă și încă să fie în 
fruntea tuturor celorlalte bri
găzi ale S.M.T. Satulung ? Ba, 
peste două săptămîni în briga
dă va intra și al cincilea Mol
dovan, Vasile, fratele cel mal 
mic.

Absolvent al școlii profesio
nale din Carei, Ion Moldovan 
cel mai mare dintre frați, a 
fost repartizat ca mecanic agri

AM

tigat Încrederea și tot respectul 
tovarășilor de muncă.

Surpriza mare a fost cînd la 
conducerea stațiunii s-au pre
zentat însă și Emil și Aurel 
Moldovan. Pasiunea muncii de 
mecanizator cuprinsese întrea
ga familie. Frații între ei hotă- 
rîseră: ne facem toți mecani
zatori. Și așa s-a întîmplat. Dar 
cit s-au rugat Aurel și Emil de 
șeful brigăzii să-I ia Ia el în 
brigadă „că nu-1 fac de rușine, 
să nu-i fie teamă". Șeful bri
găzii greu s-a înduplecat.

— Mai lucrați pe motoarele 
stabile, la siloz, acolo unde v-a 
repartizat conducerea. Să în- 
vățați bine de tot meseria.

țase. Cînd a văzut porumbul 
răsărit, a alergat la fratele său:

— Porumb I A ieșit porumbul t
N-avusese liniște, se între

base mereu dacă a semănat 
bine, dacă or să răsară toate 
firele. Șeful brigăzii îi spusese: 
„îmi ești frate, dar să știi, dacă 
o zi numai nu-mi faci treabă, 
te dau jos de pe tractor".

— Porumb 1 A ieșit porumbul, 
l-a strigat.

Izbîndise și își striga bucuria 
adînc peste toate ogoarele.

4

aprilie, 
de

Poate vă întrebați : Emil, 
Aurel, Victor și Ion Moldovan

și al cincilea
col la S.M.T. Satulung, sat ve
cin cu Lucăcești. Aici, după 
cîtva timp i s-a Încredințat con
ducerea unei brigăzi de trac
toare și tot de atunci lucrează 
pe ogoarele gospodăriei colec
tive din Mireșu Mare. In școa
lă, pe ogoarele gospodăriei, la 
arat, la însămînțat, la secerat, 
pretutindeni, pasiunea acestei 
meserii se descoperea mereu, 
tot mai frumoasă și plină de 
răspundere. Așa a înțeles-o Ion 
Moldovan și așa i-a descris-o șl 
fratelui său, Victor. In curînd 
și acesta s-a înscris la aceeași 
școală din Cărei, a
șl a fost repartizat apoi la a- 
celași S.M.T. în brigada con
dusă de Ion Moldovan.

Anii au trecut, brigada a de
venit fruntașă pe întreaga sta
țiune iar cei doi frați și-au cîș-

absolvit-o

Meserie știau băieții, dar Ion 
Moldovan altceva voia: să 
descopere în ei cit mai adîncă 
dorința de a lucra pămîntul, de 
a răspunde pentru fiecare braz
dă, pentru fiecare rînd de po
rumb însămînțat sau prășit, 
pentru fiecare rînd de grîu. 
Numai cînd porți această răs
pundere, munca e mai frumoa
să și tot mai mult arzi în do
rința de a i te dărui.

In campanie cei doi frați au 
fost („în sfîrșit!" — exclamă el) 
repartizați să lucreze pe cîmp, 
în brigada lui Ion Moldovan. 
După ce au terminat de însă
mînțat porumbul, au trecut la o 
gospodărie colectivă vecină, să 
ajute și acolo la însămînțat. 
Unul din ei, povestesc ceilalți 
membri ai brigăzii, făcea ce fă
cea și tot la două zile trecea pe 
la tarlaua pe care o lnsămîn-

Acum brigada a V-a de trac
toare a intrat cu cul
tivatoarele în cîmpie, 
execută prima prașilă 

t mecanică a porumbu-
* lui. Porumbul verde

verde, de la capăt Ia 
altul al ogoarelor, tre
mură lin și frumos în 
lumină ; sub tăișul 
cultivatoarelor scoar
ța ogoarelor se surpă 
ușor și aburi calzi iz

bucnesc afară, aburi moi cu 
miros de (ărînă udă și proas
pătă. La capăt de ogoare, un 
băiat subțirel își face pal
ma streașină Ia ochi și pri
vește tractoarele. Tractoarele 
se apropie și el o rupe Ia fugă 
spre ele. E Vasile Moldovan, 
fratele cel mai mic al celor pa
tru mecanizatori. Vine cîte- 
odată pe cîmp șl privește, se 
urcă pe tractor și-l roagă fru
mos pe șeful brigăzii :

— Nene, lasă-mă să întorc eu 
tractorul la capăt.

Peste două 
Moldovan își 
pentru a se 
zator.

săptămîni, Vasile 
susține examenul 
califica mecani-

A. VASILESCU

A. I. ZÄINESCU

AUREL MOLDOVANEMIL MOLDOVAN

VIOREL

fl’ORÎTPORTÎPORT

din Brăila, 
de antre-

Foto : S.

o fotografie ; dar Ion, fratele celP.S. — I-am cerut ți lui Vasilică 
mare, șeful brigăzii, ne-a spus rlzînd :

— Lăsați-I mai întîi să vedem ce poate. Dacă va merita, o s-o 
trimitem noi...

Echipa da handbal a Grupului 
școlar petrol chimie 
în timpul unui meci 

nament

Ieri, pe stadionul „23 August“
din 

în 
pes- 

de 
s-au 

joi
meciuri

(Agerpres)

Ultimele sile înaintea sesiunii de examene. în biblioteci studenții se pregătesc Intens. In 
fotografie, studenții Lipovicescu Maria și Militaru Vasile, din anul II, grupa 227 a Insti

tutului politehnic din Galați, studiind în bibliotecă.
Foto: S. VIOREL

Pe stadionul 
23 August 
Capitală, 
prezența a 
te 50 000 
spectatori, 
disputat 
două

internaționale de fotbal.
în prima partidă, echipa 

Progresul București a întîlnit 
formația uruguaiană Cerro 
Montevideo care și-a început 
turneul în țar,a noastră și în 
Europa. Prestînd un joc plin 
de nerv, cu atacuri iuți și pă
trunzătoare, fotbaliștii de la 
Progresul au repurtat o meri
tuoasă victorie cu 4—-1 în 
unei echipe cotată printre 
mai bune din America 
sud.

Cel de-al doilea meci

cuplajului s-a disputat între 
echipele Lokomotiv Moscova 
și Rapid București angajate în 
lupta pentru calificarea în fi
nala turneului internațional 
feroviar. Fotbaliștii sovietici, 
care cîștigaseră și prima în- 
tîlnire, au obținut victoria și 
de data aceasta : 2—1 (0—0), 
la capătul unui meci specific 
de cupă. Echipa Rapid a domi
nat majoritatea jocului, dar 
înaintarea s-,a încurcat în pro
priile combinații, iar apărarea 
în zi slabă, s-a lăsat surprinsă 
de contraatacurile oaspeților.

fața 
cele 

de

al

• Echipa vest-germană de fotbal 
Mannheim și-a început turneul în 
țara noastră jucînd Joi pe stadio
nul „1 Mai“ din Timișoara în com
pania echipei Știința. Fotbaliștii 
romîni au terminat învingători cu 
scorul de 1—0 prin punctul marcat 
de Lereter. Jocul a fost urmărit de 
15 000 de spectatori,

„C ursa
BERLIN 23 (Agerpres). — 

Cea mai lungă etapă a „Cursei 
Păcii”, desfășurată joi între 
orașele Dresda și Erfurt, pe o 
distanță de 245 km, a pus la 
grea încercare rezistența fizi
că și voința concurenților. Du
ritatea parcursului a făcut o 
triere severă în rîndul celor 
92 de cicliști rămași în com
petiție. Dintre aceștia numai 
23 printre care se aflau și ro- 
mînii C. Dumitrescu și I. Stoi
ca, au reușit să facă față tre- 
nei infernale imprimată de 
echipele R. D. Germane și 
U.R.S.S.

Clasamentul etapei: 1. Le- 
bedev (U.R.S.S. )a parcurs 245 
km în 6h 04’42” (medie ora
ră 40,200 km) ; 2. Ampler
(R.D.G.) 6h 05:19”; 3. Schur 
(R.D.G.) 6h 06’36” ; 4. Kudra
(R. P. P.) ; 5. Cerepovici5.

(U. R. S. S.) ; 6. Kapitonov
(U. R. S. S.) ; 7. Bobekov
(R. P. B.) toți același timp ; 
8. Dumitrescu (R. P. R.) 
6h06’45”; 9. Weissleder (R.D.G.) 
6h 06’46” ; 10. Vyncke (Belgia) 
6h 07’02” ; 11. Stoica (R. P. R.) 
6h 07’29”.

Clasamentul general indivi
dual înaintea ultimelor două 
etape : 1. Ampler (R.D.G.)
51h 50’56” ; 2. Verhaegen (Bel
gia) la 6’21” ; 3. Vyncke (Bel
gia) la 7’45” ; 4. Dumitrescu 
(R.P.R.) la 8’57” ; 5. Cerepovici 
(U.R.S.S.) la 11’15” etc.

Clasamentul general pe e- 
chipe : 1. R. D. Germană
158h 24’34” ; 2. U.R.S.S. la
2’44” ; 3. Belgia la 3’41” ; 4. 
R. P. Polonă la 9’59” ; 5. R. P. 
Romînă la 
Bulgaria ; 7.
via.

28'14” ; 6.” R. R
Italia, 8. Iugosla-

★

lor de fru-răspindească împrejur setea 
mos. De ce nu s-ar organiza pentru ei, 
periodic, cursuri eficiente, care să le sa
tisfacă aceste năzuințe ? Un rol de seamă 
revine în această privință instituțiilor de 
artă. Casele raionale de cultură ale tine
retului sînt în măsură să se adreseze ti
nerilor actori și regizori, artiști lirici și 
balerini, tinerilor scriitori și artiști plas
tici, solicitîndu-i să conducă cursurile de 
inițiere în alfabetul artei respective de
stinate «torva serii de cursanți care, la 
rîndul lor, vor propaga cunoștințele ar
tistice în masa largă a tineretului.

Adevărați creatori ai curentului de o- 
pinie estetică în rîndurile maselor, pro
pagatori artiști și entuziaști ai frumosu
lui, artiștii amatori, membrii diverselor 
cercuri de prieteni ai artei vor forma 
armata de un milion de activiști ai mun
cii de educație estetică. Cadre există, 
se cere doar priceperea de a le mobiliza 
energiile nelimitate.

Spectatorul învață
nstituțiile specializate de 
artă sînt, firește, solicitate 
să aducă un aport calificat 
la răspîndirea cunoștințelor 
estetice în felul arătat mai 
sus, adică pe baza participă
rii voluntare, în cadrul mun

cii obștești, la îndrumarea amatorilor, 
însă rolul lor de bază rămîne desigur a- 
cela de a răspîndi dragostea pentru fru
mos, gustul pentru calitate, prin însăși 
activitatea lor directă.

Atente la nivelul artistic al fiecărui 
spectacol în parte, al fiecărei emisiuni 
radiofonice în parte, al fiecărui concert 
în parte etc., instituțiile de artă trebuie 

să țină seama că desfătarea oferită pu
blicului este indisolubil legată de pro
cesul formării culturii artistice. Ele tre
buie să-i prezinte, așadar, posibilitatea 
de a învăța chiar acolo, așezat în foto
liul sălii de teatru ori de concert, în fața 
micului ecran sau al aparatului de radio. 
Există în această direcție nu puține ex
periențe care s-au dovedit rodnice. To
varășii care au luat cuvîntul la dezba
terea organizată de ziarul nostru au fost 
de părere că s-ar cuveni să fie mai activ 
popularizate în masa tineretului cursurile 
de inițiere în muzică din programele de 
radio, filmele de artă însoțite de confe
rințe prezentate la „serile prietenilor fil
mului“ de la cinematograful „Vasile 
Alecsandri", concertele-lecții oferite de 
formațiile filarmonicii, recitalurile din 
opera poetică a clasicilor noștri prezen
tate ocazional de teatre etc. Nu este fi
resc oare să ia extindere în toate marile 
orașe ale țării înzestrate cu muzee de 
artă inițiativa Muzeului de artă a R.P.R. 
de a organiza cicluri de conferințe, pe 
marginea istoriei artelor plastice ? Nu ar 
fi oare util să se reia și să se extindă 
inițiativa de acum cîțiva ani a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale“ de prezentare 
sistematică, la matinee duminicale, a 
momentelor celor mai de seamă din is
toria teatrului romînesc ? Desigur că și 
opera, și teatrul muzical, și teatrul de 
păpuși ar putea realiza anumite manifes
tări artistice-educative, fixînd și organi- 
zînd cunoștințele disparate ale spectato
rilor, ajutîndu-i să se orienteze în arta 
respectivă.

în instruirea publicului spectator un 
rol de seamă îl joacă și programul de 
sală. Iată un instrument de propagare a 
cunoștințelor artistice și 
gustului estetic încă slab 
dacă nu chiar, în unele 

de formare a 
utilizat la noi, 
cazuri, descon-

siderat cu totul. Multe, teatre (mai cu 
seamă în regiuni), nu ajută cu nimic la 
orientarea spectatorului, la înțelegerea 
mai profundă a mesajului piesei repre
zentate, la contextul social-istoric în 
care se desfășoară evoluția eroilor, la 
coordonatele gîndirii și eventual limite
le autorului piesei. în loc de toate aces
tea, secretariatul literar prepară cîteva 
rînduri de serviciu care, împreună cu 
lista actorilor distribuiți, cu fotografiile 
acestora și eventual cu cîteva reclame 
pe ultima pagină compun un program 
de sală sărac și inexpresiv, dacă nu chiar 
inutil.

Și mai net se prezintă situația în do
meniul filmului. Sînt mulți ani de cînd 
Direcția Difuzării Filmului a renunțat 
la tipărirea programului de sală, deși ni 
se pare evidentă necesitatea acestuia. 
Bineînțeles, nu în maniera în care exis
ta un astfel de program odinioară — a- 
dică o searbădă rezumare a subiectului, 
care nu spunea nimic spectatorului în 
cel mai bun caz, iar în cazul cel mai rău 
îl enerva, pentru că-i răpea elementul 
de surpriză. Un bun program de sală la 
spectacolul cinematografic trebuie să-i 
facă spectatorului cunoștință — fie și 
sumar — cu realizatorii filmului; să în
cadreze judicios pelicula în ansamblul 
cinematografiei naționale respective ori, 
în cazul unei capodopere, în tezaurul 
mondial cinematografic; să pună în 
lumină mijloacele artistice, expresivita
tea operei, ajutîndu-1 pe spectator să le 
sesizeze, dar lăsîndu-i nealterată de di
dacticism emoția descoperirii. Este deci 
o sarcină complexă necesitînd răspunde
re și competență, o sarcină pe care o 
ridică formarea culturii cinematografice 
a publicului nostru.

Programele de sală la concertele filar
monicii, îndeobște întocmite de cadre cu 

înaltă calificare muzicală, ar servi într-o 
mai mare măsură răspîndirii dragostei 
pentru muzică dacă ar cîștiga în simpli
tate. Evitarea unor termeni de prea 
strictă specializare, adoptarea unui lim
baj mai larg accesibil celor veniți la con
cert cu intenția de a învăța, treptat, să 
înțeleagă imaginea muzicală, arhitectura 
sonoră a operei, sînt cerințe care nu fri
zează nici schematismul, nici didacticis
mul. în programul de sală al filarmonicii, 
îndrăgostitul de muzică trebuie să vadă 
nu un sfinx, ci un prieten învățat, o 
călăuză.

Spectatorul învață, la toate vîrstele și 
în cele mai diferite împrejurări. Fără să 
primească nici cînd o „diplomă de ab
solvire", cu fiecare manifestare artistică 
la care ia parte el devine tot mai stăpîn 
pe cunoștințele pe experiența și pe gus
tul său. Ajutat, el va înainta mai repede 
pe acest drum ispititor.

Literatura 

estetică
n biblioteca personală a ti
nerilor noștri, apare, tot mai 
adesea, și o carte în care 
este vorba despre un mo
ment din istoria artelor. Nu 
numai ochiul, ci și mina se 
bucură cuprinzînd volumul 

frumos editat, ilustrat generos, cu infi
nită grijă pentru calitatea reproducerilor 

care aduc în casa noastră cea de toate 
zilele, perfecțiunea Venerei din Millo 
sau surîsul Giocondei, efortul edecarilor 
de pe Volga sau visarea ciobănașului 
din Argeș.

Literatura estetică a cunoscut la noi 
în ultimii ani un avînt neatins înainte. 
Au văzut lumina tiparului lucrări despre 
genurile artei, diferite lucrări de popu
larizare a creațiilor plastice în colecții 
precum „Maeștrii artei romînești”, 
„Maeștrii artei universale“, „Scrieri des
pre artă“ broșuri și cărți destinate ma
selor largi în colecțiile „Muzica pentru 
toți" șt „Arta pentru toți" care și-au în
deplinit în parte rolul de inițiere în alfa
betul muzicii și artelor plastice. Nume
roase monografii închinate pictorilor și 
compozitorilor au pregătit apariția unor 
lucrări monumentale, de sinteză, mul
țumită cărora cititorii pot face incursiuni 
documentate în istoria artei.

Dimensiunile revoluției noastre cultu
rale necesită în perioada actuală un 
efort mai susținut de sistematizare a 
muncii editoriale în domeniul literaturii 
estetice. Elaborate într-o ordine mai bine 
chibzuită, lucrările din cadrul colecției 
„Muzica pentru toți“, de pildă, trebuie 
să corespundă menirii lor educative, în- 
găduindu-le tinerilor să-și formeze edi
ficiul cunoștințelor în arta sunetelor și 
ta istoria muzicii tatr-un mod logic, por

nind da la elementele de bază. Și lim
bajul, modalitățile de expresie ale acestor 
lucrări de popularizare trebuie să țină 
seama de lărgirea treptată a cunoștințe
lor : erudiția autorilor nu poate fi de fo
los cititorilor decît cu condiția unui stil 
atrăgător și clar.

Este necesar — au subliniat participan- 
ții la masa rotundă — ca în orientarea 
tematică a planurilor editoriale pentru 
literatură estetică să fie larg consultate 
masele de muncitori. Ele își vor spune 
cuvîntul și asupra ghidurilor de care re
simt nevoia în apropierea de opera de 
artă.

îi sînt 
pentru 
Educa- 
educa- 
un om 
învăța,

Tineretului din patria noastră 
oferite toate condițiile materiale 
a se putea dezvolta multilateral, 
ția estetică, parte componentă a 
ției comuniste, tinde să formeze 
sensibil la frumusețe pentru a-1 
în ultimă instanță, să creeze în domeniul 
său de activitate, după legile frumosului. 
Nimic nu separă, totul unește cunoaște
rea, prețuirea și asimilarea valorilor ar
tei de munca noastră, de viața noastră. 
Cu această idee de bază urmează să fie 
dezbătute în continuare problemele edu
cației estetice și culturii artistice a tine
retului, în cadrul unui larg schimb de 
experiență la care sînt Invitați atît spe
cialiștii cît și masele de cititori ai zia
rului.



Miting al prieteniei dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii Cuba

MOSCOVĂ 23 (Agerpres). -— 
Un mare miting al prieteniei 
dintre popoarele Uniunii Sovie
tice și Republicii Cuba a avut 
loc, la 23 mai, pe stadionul cen
tral „Lenin" din Moscova.

Mitingul a fost deschis de 
'Vladimir Promîslov, președin
tele Comitetului Executiv al 
Sovietului orășenesc Moscova 
de deputatl ai oamenilor mun
cii.

Au adresat cuvinte de salut 
lui Fidel Castro și tovarășilor

Cuvintarea lui
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : Luînd cuvîn
tul, N. S. Hrușciov a declarat: 
Popoarele Uniunii Sovietice 
au fost întotdeauna, sînt și vor 
fi alături de poporul Cubei 1

în timpul vizitei lui Fidel 
Castro în U.R.S.S. — a arătat 
vorbitorul — poporul sovietic 
a cunoscut și mai bine gîndu- 
rile și aspirațiile poporului 
Cubei, a înțeles și mai bine 
sarcinile care stau în fața Re
publicii Cuba în domeniul 
construirii socialismului. Acum 
popoarele noastre sînt și mai 
aproape unul de celălalt, s-au 
unit și mai strîns.

Dv., luptători curajoși pen
tru libertatea Cubei, — a spus 
vorbitorul adresîndu-se lui Fi
del Castro și persoanelor care 
îl însoțesc — ați aprins în e- 
misfera occidentală flacăra sa
cră a Marii Revoluții din Oc
tombrie, pentru ca viața po
porului muncitor să devină o 
viață liberă, mai frumoasă și 
mai luminoasă.

Pentru noi, Cuba este cînte- 
cul de. luptă aF tinereții țării 
noastre sovietice, cîntecul pri
melor ei victorii !

în Cuba, sub conducerea 
Partidului Unit al Revoluției 
Socialiste, se înfăptuiesc u- 
riașe transformări revoluțio
nare. Care altă țară din Ame
rica Latină poate vorbi despre 
asemenea prefaceri revoluțio
nare săvîrșite într-o perioadă 
atît de scurtă ?

După ce a ridiculizat afir
mațiile politicienilor și ideolo
gilor imperialismului, potrivit 
cărora mișcarea revoluționară 
din America Latină ar fi diri
jată de o pretinsă „mînă a 
Moscovei”, N. S. Hrușciov a 
spus : Oricît de paradoxal ar 
fi, principalii promotori ai 
propagandei revoluționare în 
America Latină sînt monopo
lurile Statelor Unite ale Arne- 
ricii, care jefuiesc bogățiile a- 
cestor țări, le sortesc înapoie
rii și mizeriei.

Experiența Cubei arată că 
revoluțiile nu se aduc din a- 
fară, în vîrful baionetelor. 
Revoluția o fac masele popu
lare, atunci cînd condițiile de
vin coapte pentru aceasta. 
Nici măcar cei mai înrăiți ad
versari ai' revoluției cubane 
nu pot nega că regimul dicta
torului Batista era putred pînă 
în măduva oaselor, că revolu
ția din Cuba bătea la ușă. Re
voluția cubană s-a copt în rîn- 
durile maselor populare.

O revoluție împotriva tira
niei, exploatatorilor și a ju
gului străin este un drept 
sfînt al fiecărui popor, o che
stiune internă a lui.

Monopoliștii din S.U.A. și-au 
arogat de fapt funcțiile de 
jandarm internațional. în 
lume există forțe generate de 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie și acestea sînt în 
primul rînd Uniunea Sovieti
că, puternica comunitate so
cialistă capabilă să pună la 
respect pe agresorii imperia
liști, să pună la respect jan
darmul internațional. Orîndu- 
irea burgheză nu este eternă, 
ca și predecesoarea ei, cea fe
udală. Va veni timpul și toate 
popoarele vor pune capăt pen
tru totdeauna capitalismului.

Criza din regiunea Mării 
Caraibilor a constituit una 
dintre cele mai aprige cioc
niri între forțele socialismului 
și imperialismului, între for
țele păcii și ale războiului din 
întreaga perioadă postbelică. 
Din locală, această criză s-a 
transformat în mondială și a 
fost nevoie să se caute o ieșire 
din situația care s-a creat, pe 
baza unui compromis rezona
bil. Această rezolvare a crizei 
a însemnat zădărnicirea pla
nurilor clicii militariste ame
ricane. Aceasta a fost o victo
rie a politicii de pace, de co
existență pașnică. Ea a apărat 
cuceririle revoluționare ale 
cubanilor, a ridicat și mai 
mult prestigiul țărilor socialis
mului, a înlăturat primejdia 
unui război mondial termo
nuclear. Pregătind o invazie 
armată în Cuba, cercurile a- 
gresive americane scontau că 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste nu vor putea a- 
corda un ajutor eficient Re
publicii Cuba.

Speranțele imperialiștilor de 
a înăbuși revoluția cubană 
au fost zădărnicite, datorită 
poziției ferme a guvernului 
Republicii Cuba, în frunte cu 
tovarășul Fidel Castro, dato
rită unității combative a po
porului cuban, datorită ajuto
rului militar din partea Uniu
nii Sovietice, precum și dato
rită puternicului sprijin poli
tic și moral din partea țărilor 
socialiste, a tuturor popoarelor 
iubitoare de pace, care s-au ri
dicat în front unit în apărarea 
eroicei insule a libertății.

Dacă guvernul S.U.A. nu va 
da dovadă de luciditatea ne
cesară și de înțelegerea situa- 

săi de luptă : strungarul Nikolai 
Kuzmin de la uzina construc
toare de mașini-unelte ,,Kras- 
nîi Proletarii", conducătorul 
unei brigăzi de muncă comu
nistă, laureat al Premiului de 
Stat, Nikolai Basov, membru- 
corespondent al Academiei de 
științe a U.R.S.S., laureat al pre
miului Lenin, Boris Pastuhov, 
prim-secretar al Comitetului 
Orășenesc Moscova al U.T.C.L.

Au luat apoi cuvîntul Nikita 
Hrușciov și Fidel Castro.

N. S. Hrușciov
țlel și se va lăsa antrenat pe 
o cale periculoasă — a spus 
vorbitorul în continuare — în 
lume se poate ivi o situație și 
mai amenințătoare decît cea 
din octombrie anul trecut. 
Dacă o asemenea situație va 
fi creată de forțele agresive 
ale imperialismului, va fi în 
mod evident mult mai greu 
de rezolvat criza, așa cum s-a 
reușit în 1962.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că dacă guvernul S.U.A. nu va 
respecta cu fermitate înțele
gerea realizată șl va agrava 
situația, în cazul acesta „noi 
vom trebui să ne îndeplinim 
datoria internaționalistă, obli
gațiile noastre față de poporul 
frate cuban și îi vom veni în 
ajutor. Noi trebuie să spunem 
cu toată seriozitatea : nu vă 
jucați cu focul, domnilor, și 
nu glumiți cu destinele po
poarelor !*’

Considerăm că normalizarea 
situației în regiunea Mării 
Caraibilor ar putea fi obținu
tă pe baza aplicării celor cinci 
puncte bine cunoscute formu
late de Fidel Castro, primul 
ministru al guvernului revo
luționar al Republicii Cuba, a 
spus vorbitorul. Dezideratele 
juste ale poporului cuban sînt 
sprijinite de Uniunea Sovie
tică, de toate țările socialiste, 
de întreaga omenire progre
sistă.

Importantele evenimente de 
pe arena Internațională care 
au avut loc în perioada post
belică arată că omenirea se 
îndreaptă neabătut pe calea 
spre victoria comunismului în 
întreaga lume.

Marxist-leniniștii nu ascund 
nimănui că încearcă să atragă 
pe toți oamenii de pe pămînt 
de partea socialismului. Con
siderăm. că aceasta este una 
din principalele noastre sar
cini pe arena mondială. Dar 
pe ce cale pășim spre acest 
țel ? Ne îndreptăm spre el nu 
pe calea dezlănțuirii unui 
război, nu impunînd rînduie- 
lile noastre altor popoare. 
Prin muncă creatoare, prin 
uriașa forță constructivă a po
poarelor eliberate, prin ener
gia revoluționară a oamenilor 
muncii ridicăm prestigiul so
cialismului. schimbăm neabă
tut raportul de forțe din lume

Noul raport de forțe de pe 
arena mondială a permis, pen
tru prima dată în istorie, să 
se traseze sarcina, pe deplin 
realistă, a preîntîmpinării unui 
război termonuclear mondial.

Singurul principiu rezonabil 
al relațiilor reciproce dintre 
țările cu sisteme sociale dife
rite — a spus vorbitorul — 
este coexistența pașnică. Acea
stă politică pe care ne-a indi
cat-o Lenin, am considerat-o și 
o considerăm linia noastră ge
nerală de politică externă.

Salutând lupta popoarelor 
Asiei, Africii, Americii Latine 
împotriva jugului colonial, 
N. S. Hrușciov a declarat : 
„Uniunea Sovietică și toate 
țările socialiste consideră că 
datoria lor intornaționalistă 
este de a acorda un sprijin 
deplin și un ajutor multilate
ral -mișcării de eliberare na
țională".

Vorbitorul a chemat la întă
rirea unității clasei muncitoare 
din toate țările lumii sub lo
zinca nepieritoare „Proletari 
din toate țările, uniți-vă”, și la 
luptă hotărîtă împotriva dez
binării forțelor revoluționare, 
indiferent de forma sub care 
s-ar face această dezbinare.

In continuare vorbitorul a 
arătat că naționalismul poate 
constitui una din sursele vede
rilor revizioniste și dogmatice. 
Sarcina noastră comună o 
constituie unirea tot mai 
strînsă, întărirea pe toate 
căile a unității mișcării co
muniste și muncitorești mon
diale pe baza învățăturii 
marxist-leniniste.

In presa burgheză apar nu 
puține născociri absurde des
pre relațiile dintre partidele 
comuniste ale Uniunii Sovie
tice și Chinei. Precum știți, 
într-un viitor apropiat va 
avea loc o întâlnire între de
legațiile P.C.U.S. și P.C. Chi
nez. Vom depune toate efor
turile pentru ca această întâl
nire să ducă la unirea forțe
lor noastre, să înlăture deose
birile în interpretarea anumi
tor probleme. Ne exprimăm 
speranța că această întâlnire 
va duce la unirea mai strînsă 
a partidelor noastre, a între
gii mișcări comuniste și mun
citorești internaționale. Mă
reața cauză a comunismului 
va învinge toate barierele ce 
stau în calea înaintării sale și 
va triumfa în întreaga lume.

P.C.U.S. nu-și va precupeți 
forțele pentru a întări frontul 
unic antiimperialist, pentru a 
dezvolta colaborarea și întra
jutorarea dintre țările socia
liste, a ajuta mișcarea de eli
berare națională.

N. S. Hrușciov a subliniat 
cu satisfacție că vizita lui Fi
del Castro în U.R.S.S. a con
tribuit la consolidarea unită
ții nu numai între popoarele 
sovietic și cuban, între cele 
două partide ale noastre, ci 
și-a adus contribuția la întă
rirea unității întregii comuni
tăți socialiste și a întregii 
mișcări mondiale comuniste.

Sub raportul volumului pro
ducției — a spus vorbitorul — 
Uniunea Sovietică deține pri
mul loc în Europa și al doilea 
în lume. Facem însă aici o 
rezervă în sensul că sîntem 
doar „deocamdată” pe locul 
al doilea. Deocamdată ne pu
tem împăca cu locul al doilea, 
dar vor trece încă cinci-șapte 
ani și vom declara : „Noi sîn
tem pe primul loc !” Ne vom 
situa fără doar și poate pe 
acest loc. Astăzi aceasta este

Cuvintarea lui
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : Luînd cu
vîntul. conducătorul revoluției 
cubane a adus poporului so
vietic calde mulțumiri pentru 
primirea ospitalieră. Asupra 
noastră — a spus vorbitorul — 
s-a prăvălit o avalanșă de 
dragoste.

Fidel Castro a subliniat că 
Uniunea Sovietică acordă re
voluției cubane un ajutor ho- 
tărîtor și de neprețuit. Vizita 
în Uniunea Sovietică a fost ex
trem de instructivă pentru de
legația noastră.

Stafia comunismului rătă
cește prin America Latină, a 
spus Castro în continuare. Ex
ploatatorii încearcă să o folo
sească ca o sperietoare a po
poarelor. Ei calomniază Uniu
nea Sovietică, prezentînd-o 
drept dușman al patriei, al so
cietății, libertății, familiei, 
personalității. Dar pentru bur
ghezie, patria, societatea, liber
tatea, familia și personalitatea 
s-au îmbinat totdeauna într-un 
singur tot — proprietatea pri
vată. In numele acesteia ei își 
vînd patria, destramă familia, 
sugrumă libertatea, aservesc 
personalitatea.

Victoria revoluției în Cuba, 
situată la numai 90 de mile de 
cel mai mare focar al imperia
lismului, confirmă o dată mai 
mult principiul neclintit al 
marxism-leninismului, potrivit 
căruia imperialiștii își sapă ei 
înșiși în mod inevitabil mor
mântul și dau naștere proprii
lor lor gropari.

Cuba a înmormîntat pentru 
totdeauna vechea societate ca
pitalistă ca pe un cadavru care 
nu va reînvia niciodată.

Revoluțiile nu se fac în la
borator. Aceasta este o creație 
a maselor în condiții extrem 
de grele — a declarat Fidel 
Castro. Revoluția cubană, care 
a avut loc în imediata apro
piere a imperialismului ameri
can, a putut rezista, deoarece 
în lumea contemporană s-a 
afirmat un nou raport de forțe 
în favoarea popoarelor care 
luptă pentru libertatea și in
dependența lor. Revoluția cu
bană a confirmat încă o dată 
învățătura marxist-leninistă 
potrivit căreia în lumea con
temporană raportul de forțe 
s-a statornicit în favoarea la
gărului socialist.

Referindu-se la criza din re
giunea Mării Caraibilor din 
octombrie 1962, Fidel Castro a 
declarat că S.U.A. au pregătit 
într-adevăr o agresiune împo
triva Cubei. Planurile impe
rialiste de invadare a Cubei au 
eșuat. S-a dovedit că este po
sibilă evitarea războiului. A- 
vertismentul oportun și ener
gic al guvernului sovietic din 
martie 1963 a temperat cape
tele înfierbîntate ale elemen
telor războinice.

în legătură cu sosirea dele
gației noastre în U.R.S.S., im
perialiștii au putut să vadă 
cît este de puternică solidari
tatea Partidului Comunist, a 
guvernului sovietic, a poporu
lui sovietic cu poporul Cubei 
revoluționare.

Apare evident în întreaga 
sa măreție gestul Țării Sovie
tice, care, în numele apărării 
unui popor mic, care trăiește 
la mii de mile depărtare, a pus 
în joc bunăstarea făurită în 
45 de ani de muncă eroică și 
de jertfe uriașe.

Uniunea Sovietică, care în 
timpul războiului împotriva 
fascismului a suportat pier
deri în oameni mai mari de
cît întreaga populație a Cubei, 
nu s-a temut acum să-și asu
me riscul de a apăra mica 
noastră țară. Istoria nu cu
noaște încă astfel de exemple 
de solidaritate.

Tocmai acesta este interna
ționalismul 1

Tocmai acesta este comunis
mul !

Aceste acțiuni ale Uniunii 
Sovietice, a spus în continuare 
vorbitorul, confirmă de ase
menea, în modul cel mai stră
lucit, principiul că pe baza în
vățăturii marxist-leniniste se 
stabilesc relații cu totul noi 
între popoarele mari și mici. 
Se ridică pe culmi noi noțiu
nea de suveranitate și egalitate 
între popoare.

Prietenia dintre U.R.S.S. și 
Cuba, a spus Fidel Castro, este 
cu adevărat edificatoare. Aju
torul economic acordat la timp 
de către Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste a dus 
la eșuarea blocadei foametei, 

o chestiune a viitorului apro. 
piat.

Cu zece ani în urmă, pro
ducția industrială a Uniunii 
Sovietice reprezenta 33 la sută 
din cea americană. Or, astăzi 
ea reprezintă de pe acum a- 
proximativ 63 la sută.

Producția industrială în 
Uniunea Sovietică și în cele
lalte țări membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc a crescut în intervalul 
1950—1961 în medie anual cu 
11,7 la sută, în timp țe în ță
rile capitaliste ea a crescut 
doar ceva mai mult decît cu 
5 la sută.

Comunismul este singura 
forță social-politică care re
zolvă cel mai consecvent și 
complet problemele sociale 
pentru om, pentru binele lui, 
distruge înstrăinarea și neîn
crederea dintre oameni.

Fidel Castro
pe care imperialiștii au încer
cat 8-o organizeze.

Imperialiștii din S.U.A. au 
recrutat mercenari, au orga
nizat o agresiune împotriva 
Cubei. Cu toate acestea, arma
mentul primit din partea 
Uniunii Sovietice și a altor 
țări socialiste, ne-a ajutat să-i 
zdrobim pe agresori.

Imperialiștii au eșuat pe în
treaga linie. în toate împreju
rările, alături de noi a fost a- 
jutorul sovietic.

Totuși, înfrîngerea imperia
liștilor nu înseamnă că ei 
ne-au lăsat în pace. S.U.A. 
continuă să mențină blocada 
economică împotriva Cubei. 
Ele exercită presiuni asupra 
tuturor țărilor tributare lor, 
pentru a împiedica comerțul 
cu Cuba. Imperialiștii fac pre
gătiri militare și diversioniste, 
continuînd să strecoare agenți 
în țara noastră. Navele mili
tare și avioanele militare ale 
S.U.A. violează îh mod siste
matic apele teritoriale și spa
țiul aerian al Cubei.

Toate acestea servesc scopu
rilor diversioniste.

Subliniind că S.U.A. conti
nuă să ocupe o parte a terito
riului cuban unde se află si
tuată o bază militară a lor, 
de unde se comit diferite pro
vocări, Castro a spus: „In. 
fața acestei politici provoca
toare, Cuba și-a proclamat 
dorința de a trăi în pace și de 
a întreține relații prietenești 
cu toate țările continentului 
american, inclusiv S.U.A. E- 
xemplificînd aceste relații, el 
s-a referit la relațiile cu Ca
nada, Mexic, Brazilia și cu alte 
țări.

Fidel Castro a constatat că 
politica S.U.A. împotriva revo
luției cubane a suferit un fa
liment total și a dus guvernul 
acestei țări la mari înfrîngeri 
politice. Politicieni lipsiți de 
principii șantajează actuala 
administrație a S.U.A. și în
cearcă să o împingă în pra
gul prăpastiei.

Puterea lagărului socialist 
leagă mîinile amatorilor de a- 
venturi militare, garantează 
pacea și creează cele mai pri
elnice condiții în vederea 
luptei tuturor popoarelor pen
tru libertate și progres. Cu 
cît mai strînsă va fi tmitatea 
lumii socialiste, cu atît mai 
puternică va fi ea !

Unitatea mișcării comuniste 
internaționale este lozinca tu
turor marxist-leniniștilor.

Sosirea noastră în U.R.S.S. 
a permis să se aprecieze mă
reția creațiilor poporului so
vietic. Uniunea Sovietică pro
duce impresia unei fortărețe 
inexpugnabile. Ea se caracte
rizează prin unitatea poporu
lui, organizarea perfectă a sta
tului, economiei naționale. 
Lenin s-ar mîndri cu tot ce a 
făcut Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice ! — a excla
mat Castro.

In U.R.S.S. — a spus vorbi
torul — am putut simți legă
tura strînsă a partidului cu 
poporul, am putut releva sim
plitatea și modestia conducă
torilor lui, faptul că ei își 
consacră pe de-a întregul for
țele sarcinii construirii comu
nismului.

Sîntem absolut convinși, a 
spus Fidel Castro, că. în timpul 
cel mai scurt economia națio
nală a Uniunii Sovietice va 
întrece inevitabil nivelul Sta
telor Unite ale Americii.

Stafia comunismului, care 
a rătăcit cîndva numai prin 
Europa, rătăcește astăzi pre
tutindeni pe pămînt. Nu este 
departe ziua cînd vor dispare 
pe vecie aceia cărora această 
stafie le inspiră o teamă reală 
— exploatatorii poporului 
muncitor.

Fidel Castro și-a exprimat 
convingerea că vizita delega
ției cubane în Uniunea Sovie
tică va contribui la o întărire 
și mai mare a prieteniei cu- 
bano-sovietice. Vom lua pen
tru totdeauna cu noi amintiri 
despre milioane de mîini care 
s-au ridicat în timpul întâlni
rilor cu noi, zîmbetele fericite 
și aclamațiile de salut adresate 
poporului cuban.

El a adus mulțumiri ace
luia care a făurit neobosit 
prietenia dintre popoarele so
vietic și cuban, tovarășul 
Nikita Sergheevici Hrușciov.

Fidel Castro a rostit cuvin
te de salut în cinstea comu
nismului și și-a încheiat cu- 
vîntarea prin cuvintele : „Pa
tria sau moartea ! Vom învin
ge 1”

Sosirea Ia Viena 
a Orchestrei simfonice 

a Filarmonicii 
„Gcorge Enescu“

VIENA 23 Corespondentul 
Agerpres transmite : La 23 mai 
a sosit la Viena colectivul Or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu” din București, 
care va da o serie de concerte 
în capitala Austriei și în alte o- 
rașe din țară.

Cu prilejul turneului său în 
Austria, Filarmonica din Bucu
rești va da două concerte la Vie
na în cadrul „Săptămînilor festi
ve ale Vienei”. în cele patru 
săptămîni festive vor concerta la 
Viena orchestre cu renume mon
dial ca : orchestra simfonică din 
Londra, orchestra radio-difuziu- 
nii din Bavaria, orchestra radio
difuziunii din Berlin, Filarmoni
ca vieneză, orchestra simfonică 
vieneză, orchestra Mozarteum 
din Salzburg, iar printre dirijori 
se numără Herbert von Karajan, 
Karl Bohm, și alții.

Primul concert al Filarmonicii 
din București, care va avea loc 
la 24 mai la Viena, va fi dirijat 
de maestrul George Georgescu, 
artist al poporului și va avea ca 
solist pe violonistul Ion Voicu, 
artist emerit.

Spectacole cu „Q scrisoare 
pierdută" la Ankara

ANKARA 23 (Agerpres). — 
Intre 13 și 24 mai teatrul „A- 
rena” din Istanbul a organizat 
un turneu la Ankara în cadrul 
căruia a dat o serie de repre
zentații cu piesa „O scrisoare 
pierdută” de I. L. Caragiale.

Spectacolele au suscitat un 
deosebit . interes, fiind apre
ciate și aplaudate de un nu
meros public.

La 20 mai în localul amba
sadei R. P. Romîne din An
kara, a fost organizată. în cin
stea artiștilor, o gală de filme 
romînești urmată de un cock- 
teil. Au participat colectivul 
teatrului și critici de artă din 
Ankara.

Colectivul teatrului va conti
nua turneul în orașele Konya, 
Adana, Mersin, Diyarbakir, 
Erzurum, Samsum și Izmir.

Filmele premiate la Cannes
Fitaul românesc „Codin“ distins 

cm premiu® pentru cei mai bun scenariu
CANNES 23 (Agerpres). — La 

23 mai au fost anunțate premii
le decernate la Festivalul cine
matografic de la Cannes. Marele 
Premiu (Palme d’Or) a fost ob
ținut de filmul italian „Ghepar
dul”, realizat de Luchino Vis- 
conti.

Filmul „Codin", coproducție 
romîno-franceză, regizor Henri 
Colpi, prezentat la festival de 
R.P. Romînă a obținut Premiul 
pentru cel mai bun scenariu.

Premiul Special al juriului a 
fost atribuit filmului japonez 
„Hara-kiri”, realizat de cinea
stul Masaki Kobayashi și filmu
lui cehoslovac „O zi, o pisică”, 
realizat de cineastul Vojtech 
Jasny.

Premiul pentru cea mai bună 
evocare a unei epopei revoluțio
nare — filmul sovietic „Tragedia 
optimistă”, realizat de Samson 
Samsonov.

Premiul Garry Cooper (pentru 
valoarea umană a subiectului 
tratat) — filmul american „Tă
cere ți umbre”, realizat de Ro- 
bert Mulligan.

Premiul pentru cea mai bună 
interpretare feminină — Marina 
Vlady, interpreta principală din 
filmul italian „Albina matcă”, 
realizat de Marco Ferreri.

Premiul pentru cea mai bună 
interpretare masculină — Ri- 
chard Harris, interpretul princi-

Expoziție culturală românească 
la Montevideo

MONTEVIDEO 23 (Agerpres). 
— La 21 mai a avut loc în holul 
Teatrului Național de Comedie 
„Solis“ din Montevideo, sub 
auspiciile comisiei municipale a 
teatrelor, deschiderea oficială a 
expoziției de scenografie și artă 
teatrală romînească. Expoziția 
trimisă de Institutul Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea, cuprinde peste 80 de 
lucrări de scenografie, fotografii 
și afișe. Cu această ocazie Trai an 
Moraru, însărcinatul cu afaceri 
a.i., al R.P. Romîne în Uruguay, a 
vorbit despre dezvoltarea multi

Recepție la Kremlin 
în cinstea lui Fidel Castro

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au oferit la, 23 mai, 
Ia Kremlin o recepție în cin
stea conducătorului Cubei re
voluționare, Fidel Castro.

La recepție au participat 
Nikita Hrușciov și alți condu
cători ai partidului comunist 
și ai guvernului sovietic, re
prezentanți ai vieții publice 
din Moscova.

In timpul recepției, lui Fidel

Delegația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne isi continuă vizita 

in U. R. S. S.
KIEV 23 Corespondentul A- 

gerpres transmite : Joi, membrii 
delegației Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne au continuat 
vizitele în capitala Ucrainei So
vietice. Ei au fost oaspeții Uni
versității „Taras Sevcenco”, 
unde au fost primiți de Ivan 
Șveț, rectorul Universității și de 
membri ai corpului didactic.

în cursul aceleiași zile mem
brii delegației Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romîne au fost 
oaspeții muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor de la Combina
tul de fibre sintetice din Kiev.
Aici ei au fost salutați de Liu-

Nationale a IL P. Romme in Anglia
LONDRA 23 (Agerpres). — 

Delegația M.A.N. a R. P. Ro
mîne condusă de Roman Mol- 
dovan, membru al Consiliului 
de Stat, însoțită de H. J. Bre- 
wis și J. Silverman, membri ai 
Parlamentului englez, a vizitat 
în dimineața zilei de 22 mai 
Institutul de Cercetări Ato
mice de la Harwell.

La sosirea în incinta institu
tului, delegația M.A.N. a fost 
salutată de dr. A. II. S. Mat- 
terson, director 'științific, și de 
alți specialiști ai institutului. 
După vizitarea unor labora
toare, conducerea Institutului 
de Cercetări Atomice de la 
Harwell a oferit un dejun în 
cinstea delegației. La încheie-

Succesul Teatrului de Operă și Balet 
din București la Paris

PARIS 23 (Agerpres). — La 23 
mai presa franceză a continuat 
să publice cronici elogioase des
pre spectacolele colectivului 
Teatrului de Operă și Balet din 
București care se află în turneu 
Ia Paris. Cunoscutul critic mu
zical Bernard Gavoty (autorul

pal din filmul englez „Această 
viață sportivă” („Prețul unui 
om”) realizat de Lyndsay Ander- 
son.

Au fost, de asemenea, decer
nate următoarele premii pentru 
filmele de scurt metraj :

Marele Premiu — filmelor 
„Flori de piatră”, realizat de ci
neastul elvețian AIcx Seiler, ți 
„Fasolea”, realizat de cineastul 
francez Desmond Secham.

Premiul special al juriului — 
filmul iugoslav „Apartamentul 
meu”, realizat de Vonimir Ber- 
kovic.

Mențiuni: filmul italian „Du
minica”, realizat de Luigi Baz- 
zoni, și filmul maghiar „Ție”, 
realizat de Gyula Macskassy.

PE SCURT
PARIS 23 (Agerpres). — 

Săptămânalul „L’Eveil” din 
Nanterre publică în ultimul 
său număr un articol intitulat 
„înfrățirea Nanterre-Craiova” 
— 10 zile în România”,

Pe prima pagină a ziarului 
se află fotografia Casei de cul
tură a Sindicatelor din Craio- 
va. In ultima pagină a ziaru
lui, sub diverse titluri, sînt pu
blicate articolele delegaților 
municipalității din Nanterre :

Articolul lui Jacques Pineau

laterală a teatrului în R.P.R. și 
a prezentat exponatele.

La deschidere au participat 
reprezentanți de seamă ai vieții 
artistice din Montevideo, nume
roși oameni de cultură și ziariști. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe al Uru- 
guayului și șefi ai misiunilor di
plomatice.

Expoziția suscită, un deosebit 
interes din partea presei, a ra
dioului și a televiziunii, care elo
giază orientarea creatoare și re
alizările teatrului din R.P. Ro- 
mină.

Castro Ruz i-a fost conferit 
titlul de Erou al Uniunii So
vietice, cu înmînarea Ordinu
lui Lenin și medaliei „Steaua 
de Aur”.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
La 23 mai, la Kremlin a fost 
semnată Declarația comună 
sovieto-cubană.

Declarația a fost semnată de 
Fidel Castro Ruz șl Nikita 
Hrușciov, 

bov Slcsarcnco, fruntaș al muncii 
comuniste și Ivan Șimko, direc
torul combinatului.

Deputatul Cornel Fulger, se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid București, a mulțumit 
pentru călduroasa primire fă
cută.

Joi după-amiază, Sovietul Su
prem al R.S.S. Ucrainene a ofe
rit o recepție în cinstea delega
ției Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne.

Membrii delegației au părăsit 
Kievul joi seara, îndreptîndu-se 
spre Moscova.

rea vizitei la Institutul Atomic, 
Zoe Rigani. a mulțumit în nu
mele membrilor delegației 
M.A.N. pentru primirea ce li 
s-a făcut, precum și pentru 
explicațiile ce le-au fost date 
privind activitatea institutului.

Z. Rigani a relevat în cuvîn
tul său importanța care se a- 
cordă în R.P.R. activității de 
cercetare științifică pentru fo
losirea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

In seara aceleiași zile, dele
gația M.A.N. a R. P. Romîne a 
asistat la un spectacol de balet 
la teatrul Couvent Garden. La 
încheierea spectacolului, dele
gația romînă a oferit artiștilor 
buchete de flori.

unei cărți despre George Ene
scu) scrie sub pseudonimul Cla- 
renton în ziarul „Le Figaro" : 
„Orchestra dirijată de Mihai 
Brediceanu arată calități deose
bite, iar cîntăreții în ansamblul 
lor sînt excelenți. Vocea cu un 
timbru bogat a baritonului Da- 
vid Ohanesian dă un relief pu
ternic lui Oedip. Corul, remar
cabil, este de o desăvîrșită 
eficacitate". Criticul apreciază 
interpretările valoroase ale so
liștilor Ion Hvorov, Zenaida 
Pally, Dan Iordăchescu și Va
lentin Teodorian.

La rîndul său Marcel Schnei- 
der scrie în „Combat” că „or
chestra, suplă și disciplinată a 
fost dirijată cu măiestrie de Mi
hai Brediceanu. Corurile sînt 
excelente, ca de altfel distribu
ția în ansamblul ei prin care se 
detașează David Ohanesian, tra
gedian și cîntăreț deopotrivă de 
puternic, Ion Hvorov, un Thy- 
resias majestaos. Rolul 'Joca- 
stei este susținut cu succes de 
Elena .Cernei, cunoscută la Pa
ris ca interpretă a lui ‘Anine- 
ris, iar cel al Sfinxului de Zena
ida Pally. Decorurile lui Roland 
Laub care înlocuiesc cartonul 
prin efecte de lumină sînt 
demne de elogii. Foarte intere
sante au fost efectele de lu
mină, de ceață, de furtună. 'Aș
teptăm cu interes spectacolele 
cu „Bărbierul din Sevilla" pen- 

este intitulat „Delegația din 
Nanterre a pecetluit un pact 
de prietenie”. „Semnificația și 
învățămintele unei primiri” 
este titlul articolului semnat 
de pastorul Raymond Lerch, 
„România industrială” cel al lui 
Marguerite Chomier, „De la 
Watferd la Craiova” cel ai lui 
Georges Lachenal.

MOSCOVA. — în dimineața zi
lei de 23 mai, un avion cvadrimo- 
tor „IL-18“ a decolat de pe aero
portul Șeremetievo îndreptîndu-se 
spre Damasc. Cu această cursă a 
fost inaugurată noua linie aeriană 
internațională — Moscova-Damasc. 
Avionul va străbate distanța de 
3 000 kilometri dintre cele două 
capitale In cinci ore, fără escală.

rAMMAN. — La 22 mal, la 
'Amman a fost dat publicității un 
decret regal prin care este apro
bată hotărîrea guvernului iorda
nian cu privire la organizarea Ia 6

Sesiunea specială 
a Adunării Generale a

Dezbaterile din
NEW YORK 23 (Agerpres).

Comitetul nr. 5 al sesiunii spe
ciale a Adunării Generale 
continuă să discute problema 
cu privire la „situația financia
ră a O.N.U.”.

După cum se știe, această 
problemă se examinează în 
legătură cu încercările puteri
lor occidentale de a constrînge 
pe toți membrii O.N.U. să plă
tească cheltuieli legate de a- 
gresiunea pregătită și înfăptui
tă de puterile coloniale împo
triva Republicii Congo și de 
consecințele acestei agresiuni.

La ședința din 22 mai a Co
mitetului nr. 5 a luat cuvîntul
N. T. Fedorenko, reprezentant 
permanent al U.R.S.S. la
O. N.U., care a declarat că atît 
„operațiunea O.N.U.” în Con
go cît și crearea forțelor arma
te speciale ale O.N.U, în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu 
s-au realizat sub presiunea pu
terilor occidentale treeîndu-se

Ca prilejul împlinirii 
a 100 de ani 

de la înființarea primei 
catedre de limba romînă

Festivitățile

de la Torino
ROMA 23 Corespondentul Ă- 

gerpres, Grigore Pastore trans
mite : La Torino au luat sfîrșit 
festivitățile cu prilejul împlinirii 
a o sută de ani de la înființarea 
primei catedre de limbă romînă 
la Universitatea din acest oraș. 
Inițiatorul acestor cursuri de 
limbă romînă în anul 1863, a 
fost profesorul Giovenale ,Ve- 
gezzi Ruscalla.

La festivitățile de Ia Torino 
au luat parte numeroși oameni 
de artă și cultură în frunte cu 
Mario Allara, rectorul universi
tății Torino, oficialități, printre 
care Carlo Scaraccio Mignoza 
— subsecretar de stat la Mini
sterul Instrucțiunii publice, Giu- 
seppe Migliori, prefectul provin
ciei Torino, Giancarlo Ansel- 
metti, primarul, orașului Torino, 
Sabetta, director general ad
junct al Relațiilor Culturale cu 
Străinătatea din Ministerul de 
Externe. Au fost prezenți, de a- 
semenea, ca invitați, academi
cienii C. Daicoviciu, I. Iordan 
și E. Petrovici, ministrul R. P. 
Romîne la Roma, Mihai Marin, 
membri ai legației romîne.

Ministrul R. P. Romîne la 
Roma, Mihai Marin, a înmînat 
darul guvernului romîn pentru 
biblioteca universității din To
rino : peste 400 de volume de 
istorie, literatură și artă romî- 
nească.

La 21 mai, primarul orașului 
Torino a oferit un dejun în cin
stea oaspeților romîni. In seara 
aceleiași zile, ministrul R. P. 
Romîne, Mihai Marin, a oferit 
o recepție.

tru a judeca ansamblul din 
București interpretînd o operă 
clasică".

In cronica ziarului „L'Huma
nité" se poate cili : „Spectaco
lul trupei romînești, atît pe plan 
orchestral, cît și pe plan dra
matic și mai ales vocal, este re
marcabil. In primul rînd trebuie 
felicitat Mihai Brediceanu pen
tru riguroasa sa conducere mu
zicală în fruntea unei orchestre 
cu o foarte frumoasă ținută".

PARIS 23 Corespondentul A- 
gerpre« T. Vornicu transmite : 
Joi seara a avut loc la Teatrul 
„Champs Elyșees" spectacolul 
Teatrului de Operă și Balet din 
București cu opera „Bărbierul 
din Sevilla* de Rossini.

Acest spectacol face parte din 
cadrul festivităților organizate cu 
prilejul semicentenarului teatru
lui „Champs Elysees".

în fața unei săli arhipline, ar
tiștii romîni au repurtat un suc
ces excepțional. De la prima arie, 
artistul poporului Nicolae Herlea 
și ceilalți soliști au fost aplaudați 
la scena deschisă.

în pauză, critici muzicali sub
liniau că Herlea este unul din 
cei mai buni baritoni, care au 
cîntat vreodată la Paris. Publicul 
parizian așteaptă cn mare ne
răbdare spectacolul de rnîine cu 
„Cavalerul Rozelor“ de R. 
Strauss.

■ aaMir «»»3
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Iulie a unor alegeri generale pen
tru Camera deputaților. După cum 
s-a mai anunțat, Parlamentul a fost 
dizolvat Ia sfîrșitul lunii aprilie, 
după ce primul ministru S. Riiai 
nu a reușit să obțină votul de În
credere, iar conducerea guvernu
lui de tranziție a fost preluată de 
Hussein lbn Nasser, unchiul rege
lui Hussein.

DJAKARTA. — La 23 mai, pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, a 
plecat într-o călătorie peste hotare 
în timpul căreia va vizita Filipi- 
nele, Japonia, Austria, Iugoslavia 
și Italia.

PARIS. —■ După Întrunirea Con
siliului de Miniștri din 22 mai. 
Alain Peyrefitte, purtătorul de 
cuvînt al guvernului francez, a 
confirmat că generalul de Gaulle 
va face în cursul lunii iulie o vizi
tă in Germania occidentală, unde 
se va lntllni cu cancelarul A do 
nauer.

Ov Nv
Comitetul nr. 5
peste Consiliul de Securitate, 
ceea ce reprezintă o încălcare 
flagrantă a Cartei O.N.U.

Ambele operațiuni, a subli
niat N. T. Fedorenko, au fost 
amînate si au atras după sine 
pierderi considerabile pentru 
Organizația Națiunilor Unite, 
exclusiv din vina puterilor co
loniale și tocmai aceste puteri 
trebuie să suporte întreaga 
răspundere materială.

Reprezentantul U.R.S.S. a 
subliniat că comitetul nu exa
minează o problemă „tehnică” 
sau „financiară”, ci o proble
mă politică de o importantă u- 
riașă, deoarece este vorba 
dacă este sau nu permis să se 
încalce Carta O.N.U., să se ig
noreze Consiliul de Securitate 
la rezolvarea unor probleme 
importante și prin aceasta să 
se încalce principiul funda
mental al activității Consiliului 
de Securitate — principiul u- 
nanimitătii.
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