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înt file hotârîtoare pentru incceru! Hr îngerii recoltei. 
Activitatea fiecărui om, a fiecărei macini în parte tre
buie aă ae desfășoare cu precizia unui ceasornic, pentrv 
că acum o lingură oră, un ringur minut capătă valori 
deosebite.

E toiul lecerișului 1
Cu ocazia raidului pe care l-am organizat la afîrțitu]

laptămînii trecute în regiunile Galați, Ploiefti |i București im întîl- 
mt în majoritatea unităților agricole loeialiate fapte caro ilnitrao 
preocuparea mecanizatorilor din S.M.T., *. muncitorilor din G.A.S., a 
colectiviștilor pentru acurtarea perioadei de recoltare a păioaaelor. 
Și rezultatele erau dintre cele mai bune, pe măiur< aceitor preo
cupări.

Am întilnit ți neglijențe, mirunl, In «perențl. Mie deo inel Ie 
întârzieri mari.

...La goipodăria colectivă din Bilxcln, raionul Unicenl, n-am găsit 
nici o combină ; nici în lucru, nici la marginea linurilor.
. “7 Ieri am tras cîtbva brazde de probă — ne explică tovarășul 
inginer Ion Cristian. Boabele aînt încă moi, umedei rămîn multe 
■pica netreierate. Am luat atunci legătura cu conducerea S.M.T. și 
operativ cele 12 combine care ne fuseseră repartizata au foit mutate 
la vecinii noștri din Sâri^eni. Ei au suprafețe mai miri cu loiwri mai

precoce |L, în piui, pe terenul Iar n-a planat în ultimele sile, ei» 
■-a întâmplat la noi. Cînd voia începe fi aici, ne vor veni înapoi 
toate combinele, piua vrea eiteva de Ia ei, astfel incit vom redate 
perioada planificată pentru ieeerif.

Această întrajutorare fi-a arătat îndată roadele. La Sărățeni vi
teza de lucru a iporit ]a peste 100 de hectare pe zi. In următoare!» 
patru 2ile griul de pe cele 800 de hectare ale gospodăriei colectiva 
de aici va fi în magazii.

Conștienți de valoarea zilelor, a orelor, acum, în toiul se ceri faini, 
colectiviștii din comuna Căldăruyanca, raionul Buzău lucreaaă ca 
toate forțele alături de mecanizatori. Pentru a preveni pierderile 
prin scuturare provocate prin supracoacere, ei folosesc cu întreaga 
capacitate aecerătarile-pologitori proprietate obștească. In urma a- 
cestora inopii aînt atrînși rapid în clăi.

Asemenea acțiuni hune am întâlnit în numeroase gospodării calee- 
tive din cele trei regiuni. Pe aceste cai colectiviștii, mecanizatorii 
urgentează ritmul lucrărilor, asigurînd astfel atringerea la timp și 
fără pierderi a recoltei.

Am întâlnit însă și altfel de situații. La gospodăria colectivă C. A. 
Rosetti din raionul Făurei, de exemplu, în ziua de 5 iulie au lucrat 
numai 5 combine din cele 11 existente aici; restul au stat din caua 
unor defecțiuni mai mici sau mai mari. Faptul acesta a duz ]i sei- 
derea cu peste cincizeci la sută a vitezei zilnice de lucru planificata

li, deci, li aerioaie înt în ieri. Defecțiunile lînt provocate de nenni- 
faraiitatei terenului. Se confirmă aici din plin adeviral proverbului 
„Cum îți vei așterne, a«> vei dormi”. în toamna trecuta tot aceiași
■ •caniaatari eare recolte azi acum, au arat terenul și au înaamînțat 
grinl. Și dt da__ amfora l-au arat atunci, așa U au acum. Deci, 
atenție la calitatea arătările r din var® fi din toamna a cea toi an 1 
Dar, peutra perioada în care ae aflăm, faptul Mte con zum at și ae 
cer miruri prin care al ae rezolve operativ rituația exiztentă. Pe 
de • parte, coaabinerii ia lnerexe ea mult mai multă atenție decît ar 
face-a pe un teren fără desivelăn, iar pe de altă parte acolo unde 
neuniformitatea eite mai accentuată și paiul griului ezte mai acurt,
■ ă fie fnloaite toate mj'.'oaeela gospodăriei colective. Se cîșligă în 
felul aceata și timp și boabe-

...Agrotehuica recomandă ea îndată după seceriș să ae efectueze 
arături de vară în toate miriștile. Aplicarea acealei reguli le impune 
mai alei acum ciad, datorită căldurilor mari, apa ae evaporă din sol 
in cantități foarte mari. Pentru a ae putea insa ara cate nevoie mai 
talii u fîo evacuate rapid paiele de pe miriști și să se asigure schim
bul doi la un număr cil mai mare de tractoare.

La toate acestea s-an gindit colectiviștii din coama Plopu. raionul 
Făurei, ea și vecinii lor d:n satul Oprișeaefti. La Plopu au fort con
fecționate din vreme pentru fiecare combină ce left o a ru-s inie despăr
țite în două compartimente — nuni pentru paie, altul pentru pleavă, 
în felul aceata culertiviftii de aici an un dnh'.u ditig. în primul rind 
și-an asigurat atringerea întregii cantități da pleuvă (peste 17 va

goane), care constituie o valoroasă rezervă de nutrețuri, în al doilea^ 

rînd, odată cu secerișul a-a făcut și eliberarea miriștilor altfel că a 
tractoriștii au putut intra imediat ]a arat. Pînă sîmbătă, la această I 
lucrare erau antrenați numai cei patru mecanizatori din achimbul ■ 
doî; viteza de lucru era îneă mică și atunci conducerea goipodăriei ■ 
colective a-a adresat tinerilor colectiviști care cunoic meseria del 
tractoriit, cerîndu-le aa lucreze la arături. în felul aceita, de la 14* 
hectare, ae ajunge, la peite 50 de hectare arate zilnic. ■

Preocupări asemănătoare am întâlnit și la secția Cîoranca a gos-l 
podăriei de stat Stîlpu din raionul Buzău. în urma combinelor paiele* 
«înt strînse cu presele de balotat ți transportate cu remorcile, iar 10 j 
tractoare ară cu o viteză zilnică de 50 de hectare. L

Mai puțin goipodari în ceea ce privește măsurile pentru preve
nirea pierderii apei din sol prin evaporare BÎnt colectiviștii din co-■ 
mnni Costești, din același raion. Aici miriștile aînt pline de paie, I 
din care cauza arăturile înaintează destul de greu. Pînă în ziua de* 
5 iulie, din cele aproximativ 400 de hectare de pe care se strînseie I 
recolta de grîu nu erau arate decît 80. în asemenea condiții solul I 
■e uiucă, crapă și iei bolovani cit roata carului. Sa pot confecționa, 
cel puțin acum, grătare simple eare să fie atașate la spatele combi
nelor ; aceitea, manipulate printr-o frînghie da unul din oamenii I 
care manipulează sacii pe platforma combinei, pot lăsa pripit; din " 
loe în loc pe teren, fapt care ușurează mult strîngerea lor.

Ing. N. SIMIONESCU 
(Continuări tn pag. a IJI-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia 
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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La gospodăria colectivă 
din Sărățeni, idionul Ur- 
zicenl, viteza de lucru 
la seceriș a ajuns la 100 
de hectare zilnic. Cele 20 
de combine care lucrează 
aici „Înghit’’ In cîleva 
ore un ian Întreg (foto
grafia 1). Boabele clntă- 
iile și încărcate rapid în 
camioane si căruțe sint 
dirijate direct de pe cîmp 
spre magaziile G.A.C. și 
spre bazele de recepție 
(fotografia 2). Pentru ca 
nici un bob din noua re
coltă să nu se piardă, 
pionierii de la școala de 
8 ani din comuna C. A. 
Rosetti, raionul Făurei, 
participă acum la o Im
portantă acțiune patrio
tică — stiînsul spicelor.

(fotografia 3).

Foto: 1. CUCU

Emisiuni noi la 
radio și televiziune

La posturile de radio și la 
i televiziune au fost inițiate noi 

emisiuni.
Duminică a avut loc Prima 

emisiune din ciclul „Roluri Și 
interpretă", organizat de radio
difuziune. care prezintă iubi
torilor de muzică selecțiuni 
dintr-o operă într-una din cele 
mai valoroase interpretări 
realizate de-a lungul anilor. 
In cadrul primei emisiuni au 
fost transmise selecțiuni din 
opera „Carmen” de Bizet, în 
interpretarea cunoscuților cîn- 
tăreți italieni Aurora Buades 
8i Aureliano Porțile. Emisiunea 
se transmite lunar, duminica, 
pe programul II. In viitoarea 
audiție se vor prezenta selec
țiuni din opera „Manon” de 
Massenet — Germaine Feral- 
dy și Georges Thill In princi
palele i-oluri.

In ultimul timp televiziunea 
a început să transmită emisi
uni de De litoral. Pînă a* 
cum i-8U transmis programe 
de la Constanta. Eforie și Ma
maia. Incepînd din aceasta 
săptămînă telespectatorii vor 
putea viziona în fiecare marți, 
în transmisie directă, aspecte 
de la Muzeul arheologic din 
Constanța, în cadrul noii emi
siuni, „Incursiuni în arheolo
gie”. Pe ecranele televizoare
lor se vor prezenta de către 
specialiștii muzeului cele mai 
importante și interesante piese 
descoperite de arheologi în re
giunea Dobrogea.

(Agerpres)

NOI CONSTRUCȚII ȘCOLARE 
ȘI CULTURALE

Anul acesta în ra
ionul Făurei ie vor 
construi atît prin 
fondurile alocate de 
stat, cît și prin con
tribuția voluntară a 
cetățenilor, 33 lăli 
de clasă și 9 cămine 
culturale. în prezent 
majoritatea acestor 
construcții «e află în 
stadiu de finisare 
■ au cu lucrările mult 
avansate.

Bunăoară în comu
na Ianca unde se 
conltruiește o nouă

școală medie ea 16 
săli de clasă, cu la
borator și cancelarii, 
lucrările s-au termi
nat ți la centura.

Avansate sînt lu
crările ți la cele dona 
săli da clasa din sa
lul Zamfircțti, comu- 
na Drogu ți la cele 
4 săli de clasă din 
comuna Făurei la
care >e lucrează în
prezent la acoperiș.

Peste 80—85 la
iotă reprezintă ți
■ tadiul lucrărilor de

la noile cămine cul
turale din comunele 
Droga, Zavoaia, la
tele Cultura ți Ga- 
brieleicu ți altele. La 
toate acestea pe lin
gă folosirea unor ma
teriale procurate pe 
plan local, tinerii 
mobilizați de or
ganizația U. T. M. 
participă la efectua
rea unor lucrări de 
mnncă necalificală 
prin prestarea de ore 
de muncă patriotică.

T. OANCEA

Inaugurarea stației de filtre 
rapide Arcuda

Luni dimineața a fost inau
gurată statia de filtre rapide 
Arcuda, din apropierea Bucu- 
reștiului, care orin construirea 
a încă 14 filtre rapide, a in
trat în funcțiune Ia întreaga 
capacitate prevăzută în pro
iect

Lucrările de construcție și 
montai ale noii surse de apă, 
executate de întreprinderea 
de lucrări hidrotehnice și fo
raje a Sfatului Popular al Ca
pitalei, au fost terminate cu 
patru luni mai devreme.

Darea în funcțiune a celei 
de a doua etape a acestei sta
ții moderne aduce Capitalei 
un plus zilnic de apă potabilă 
de circa 80 000 mc.

La festivitatea care a avut 
loc cu acest prilej au partici
pat tovarășii Gheorghe Stoica, 
șeful Direcției pentru proble
mele organelor locale ale ad
ministrației de stat șl Ion 
Cozma, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei.

(Agerpres)

Succesele textiliștilor gălățeni
Textiliștii gălă- 

|eni au încheiat bi
lanțul primului se
mestru din acest an 
cu succese remar
cabile în producție. 
Ei au dat peste plan 
54 000 kg de fire și 
44 000 mp țesături.

Au fost depășite 
și sarcinile planifi

cate în ce privește 
calitatea produse
lor. S-au produs în 
această perioadă 
mai mult cu 11900 
kg fire și 81 000 mp 
țesături de calita
tea A.

Cei peste 1 000 de 
tineri care lucrează 
aici au contribuit

din plin la realiza
rea șl depășirea 
sarcinilor de plan, 
printre evidențiați 
fiind și tinerele țe
sătoare Maria Cru
ceau u, Florica Mi
hai, Maria Vătafu și 
alții.

(corespondentul 
nostru)

în excursie prin țară

în tabăra
de pe lingă G.A.S.

IAȘI (de la co
respondentul nos
tru). — O casă 
mare, așezată îhtre 
arbori umbroși, pe 
un dîmb împrej
muit cu dealuri 
cultivate cu cerea
le. Acesta este locul 
în care o parte din
tre elevii Scolii me
dii dîn Murgeni, 
regiunea Iași, vor 
petrece 2 săptămîni. 
Clădirea aparține 
secției Iepureni a 
G.A.S. Murgeni. în 
fata clădirii se 
află 60 de hectare 
cu port-altoi. 120 de 
elevi ai școlii medii 
amintite au hatărît 
ca 14 zile de va
cantă să le petrea
că aici, la muncă 
patriotică. Pe ziua 
de 24 iunie, secția 
și-a primit oaspeții. 
Elevii sint organi
zați in 4 brigăzi de 
muncă patriotică. 6 
cadre didactice în
drumă activitatea 
lor, 2 specialiști ai

gospodăriei asigură 
asistenta tehnică. 
Si lucrul se desfă
șoară cu spor- Pe
tru Bujoreanu, A- 
lexandru Negară, 
Maria Balaban, Ja- 
neta Chiricuță, Va
lentina Leahu sînt 
cîtiva din fruntașii 
taberei. Echipele pe 
care le conduc ei 
alcătuite din cîte 3 
versoane, leagă, zil
nic 850—900 de bu
tuci. adică cu 
100—150 mai mulți 
decît vrevede nor
mativul.

Programul tabe
rei prevede însă si 
multe activități e- 
ducative și recrea
tive. Vizionarea a 2 
filme (filmul Pla
neta furtunilor a 
si fost vizionat), 
serbarea cimpenea- 
scă. pregătită îm
preună cu tinerii 
din sat, o excursie 
la Stanța — locul 
unei interesante a- 
șezări neolitice —

două seri literare, 
un meci de fotbal și 
unul de volei — 
iată doar cîteva 
dintre manifestări
le prevăzute. Prima 
seară literară și 
programul dumini
cii cultural-spor li
ve sint în plină 
pregătire. Paralel, 
în timpul liber, ele
vii brigadieri învață 
cîntece. joacă șah, 
citesc cărți. Și zile
le trec frumoase, 
vesele.Amintiri plă
cute se înscriu în 
jurnalul de tabără. 
Tovarășii de la 
G.A.S. laudă hărni
cia tinerilor briga
dieri și calitatea 
muncii iot. După ce 
vor vie ca din tabă
ră. ei vor putea fi 
întâlniți oe drumu
rile patriei, într-o 
frumoasă excursie 
'de 12 zile) cu tra
seul : Iași — Vatra 
Dornei — Cluj — 
Brașov — Valea 
Prahovei — Birlad.

Luni dimineața, 46 de stu- 
denți fruntași la învățătură și 
în activitatea obștească ai Cen
trului universitar Cluj au ple
cat cu autocarele într-o excur
sie de 10 zile prin țară. Cu 
această ocazie vor vizita ora
șele București. Brașov, Galați, 
Sibiu, Pitești si litoralul Mă
rii Negre.

în vacanta din această vară 
peste 300 de studenți din Cluj 
vor pleca în excursii de cîte 
10 zile prin tară. Totodată un 
număr mare de studenți vor 
participa la excursii de cite 
două-trei zile prin regiune.

(Agerpres)

: ANCHSIA
! NOASTRĂ
! PE TEMA:

MaMMU m avut recent o
I discuție cu cadrele

care răspund de 
■ bunul mers al ac-

i jfm tivității biblioteci-
" I. ior tehnice din di

verse întreprin
deri, cu muncitori, ingineri și 
maiștri din atelierele de 
strungărie. La întrebările noa
stre în legătură cu criteriile 
pe baza căruia sînt înzestrate 
bibliotecile cu literatură de 
specialitate, șt modul în care

răspunde curtea pentru strun
gari nevoilor producției au 
răspuns: ing Petru Teodo- 
rescu — președinte al co miri ei 
inginerilor și tehnicienilor și 
Constantin Lang — mautru, 
de la Atelierele de reparat ma
terial rulant din Pașcani; Ni- 
colae Adam — contabil șef. Te
odora Stoeneacu — bibliote
cară și Tudor Amuza — strun- 
aar, de la Șantierul naval 
Giurgiu ; ing. Nicolae Ange- 
lescu — șeful cabinetului teh-

nic, ing. Petre Pleșoianu — 
tehnologul secției uzinaj. ing. 
Nicolae Galbur — șeful secției 
sculerie centrală, de la Uzinele 
..1 Mair din Ploiești; ing. 
Sergiu Torjescu documentarist 
și ing. Gh. Ciodu — șeful ate
lierului de strungărie, de la 
Uzinele „Semănătoarea” din 
Capitala.

Iată eiteva concluzii:

Un procedeu bun
In discuții s-a subliniat pe 

bună dreptate ideea că la bi- 
bloteca tehnică este. înainte 
de toate, necesară o cunoaștere 
amănunțită a planurilor edi
turilor de specialitate, a tot ce

0 interesantă 
expoziție 

de fotografii
Pus în mîinile omului mun

cii, aparatul de luat vederi a 
devenit o unealtă de creație, 
un frate mai mic al penelului, 
al daltei de sculptor sau con
deiului. Tot mai mulți sînt ar
tiștii adevărați care se ridică 
în întâmpinarea acestei arte 
noi.

Iată la ce mă gîndeam în 
momentele deschiderii întâiu
lui salon regional, inaugurat 
duminică la Cluj, sub auspi
ciile Comitetului de Cultură si 
Artă și ale Palatului Culturii, 
de către cercul de artă foto
grafică. Prezenți aproape în 
unanimitate, cei 64 de autori 
se lăsau cuprinși nu numai de 
mîndria de a-și vedea operele 
expuse pe marile panouri ale 
Muzeului de Artă, dar și de 
aceea de a fi inițiatorii acestui 
gen de manifestări pe plan re
gional. Printre ei am numărat 
în majoritate tineri: ingineri 
și cercetători din institutele 
științifice clujene, muncitori 
?i tehnicieni de la Cimpia 
Turzii, profesori din Bistrița.

Ar fi greu de enumerat aici 
lucrările cele mai valoroase : 
juriul însuși s-a decis greu 
pînă să acorde premiul I la 
patru participant: chimistului 
Marius Terdic, inginerilor Li- 
viu Ungureanu și Sabin Pop, 
tehnicianului Iosif Horvath. 
Cele trei cupe onorifice au 
fost decernate cercurilor de 
foto-amatori de la Institutul 
de Fizică Atomică, de la Sin
dicatul Muncitorilor Sanitari 
din Cluj și de la Uzinele „In
dustria Sîrmei* din Cîmpia 
Turzii.

Ceea ce merită a fi reținut, 
este evidenta pasiune și ne
contestata ei transpunere teh
nică, pe care vizitatorul o gă
sește pînă și în cel mai mic 
colț de peliculă. Este trăsătu
ra care poate rezuma cel mai 
bine acest debut entuziast al 
unei arte.

ROMULUS RUSAN

Indicațiile Inginerului Florea 

Crăciun, de la Uzinele „Hr 

dromecanlca" Brașov, tint 

de un real lolo» pentru ti

nerii Penzeș Will moș, Fol- 

bert Eugen șl Borhacs losll. 

Foto: O. PLECAN

Înzestrarea- 
BIBLIOTECILOR

apare nou în literatura teh
nică. Numai pe această bază 
se poate face dotarea cores
punzătoare a întreprinderii cu 
cărțile necesare.

— La noi. spunea inginerul 
documentarist Sergiu Torjescu 
de la Uzinele ..Semănătoarea” 
București se ține, în aceasta 
privință, o legătură strînsă a- 
tit Cu centrul de librării și di' 
fuzarea cărții cît și cu Edi
tura tehnică. Asupra oportu
nității apariției unor cărți și 
uneori la stabilirea tirajelor, 
uzina noastră Drin cabinetul 
tehnic, este de asemenea con
sultată.

Este desigur un Drocedeu 
bun. Pe baza cunoașterii pla
nurilor editurilor, a tot ceea ce

apare nou. uzina își poate 
dota, nu la voia întâmplării bi
blioteca tehnică. Nu e de aceea 
de mirare că în primul seme
stru al acestui an în biblio
teca tehnică de la „Semănă
toarea” au intrat circa 500 de 
volume noi.

Bibliotecă I
Prima noastră întrebare a- 

dresată bibliotecarei de Ia 
Șantierul naval-Giurgiu a stîr- 
nit mirare.

— Criterii? — s-a întrebat 
nedumerită tovarășa Stoe- 
nescu. Primim ce ne trimite li
brăria din localitate.

Intr-adevăr, aici așa « pro

cedeul. Si ca urmare, de apro
ximativ doi ani. în biblioteca 
tehnică a șantierului nu a in
trat în afara abonamentelor la 
diverse reviste de specialitate 
— decît o singură carte ; Dic
ționarul tehnic poliglot.

In timp ce la Șantier se lu
crează cu mașini moderne, se 
aplică procedee noi (sudarea 
automată si semiautomată etc) 
biblioteca se laudă cu o sin
gură carte tehnică adusă în- 
tr-un răstimp de doi ani I 

Editurile scot anual sute 
sute de cărți de specialitate

Ing. ARTHUR IOAN 
IORDACHE BODEA

(Continuare în pag. a IlI-a)



Cîteva concluzii pe marginea campionatelor

școlare de gimnastică și atletism
destul de ve- 

finale nu
seanța de vară reunește șl în acest an pe cei mal 
buni sportivi școlari la startul ultimelor examene : 
finalele campionatelor republicane. Ediție cu 
ediție aceste Întreceri cultivă pasiunea sportivă a 
elevilor pentru disciplina preferată, iar din masa 
largă a participanțHor promovează elemente deo
sebit dotate pentru sportul de performanță.

Atleții și gimnaștil șl-au desemnat zilele acestea campionii 
după dispute pasionante. Duminică la Deva și Rîmnicu Vilcea 
au fost cunoscuți campionii voleibaliștilor și handbaliștilor, ale 
căror finale au solicitat patru zile de concurs, lată cîteva 
observații privind Întrecerile finale ale atleților și gimnaștilor 
făcute de tovarășii profesori Vladimir Simionescu și Mihai 
Tîmoveanu. din Direcția activității educative a Ministerului 
Invățămîntulul, piezenți la aceste întreceri.

Profesor
Vladimir 

Slmioneccu:

Trebuie să tindem

spre mai

„Orașul Timișoara, gazda 
întrecerilor atletice a trăit la 
începutul lui iulie un eveni
ment mult așteptat. Evoluția 
atleților școlari a amintit de 
marile întreceri atletice tradi
ționale acum cîțiva ani pe ma
lul Begăi, cînd mulți atleți 
fruntași și-au însemnat în pal
maresul recordurilor, numele 
orașului Timișoara. Asemenea 
însemnări și-au făcut de astă 
dată foarte mulți elevi, căci 
mulți dintre atleții școlari au 
confirmat un real talent, cu
cerind performanțe valoroase. 
Alergătorii de garduri s-au de
tașat la toate cele patru cate
gorii prin performanțe remar
cabile : Viorel Suciu (Iași). Ht>_ 
ria Ilieșiu (București), Marga
reta Costin (Oradea). Valeria 
Bufanu (Bacău), Andrei Sepcy 
(Cluj), Tibor Serester (Tg. Mu
reș), s-au comportat aproape 
de nivelul recordurilor țării la 
juniori. Și încă cîtev* exem
ple : Gheorghe Catrinescu. a 
sărit la înălțime 1,95 nr și ne-a 
dovedit că în curînd va putea 
sări ușor peste 2 m. Elena 
Vîrlan : 1,60 m. performanță cu 
care a ajuns la 2 cm. de norma 
de maestru al sportului la să
ritura în înălțime femeL Am 
sesizat o caracteristică îmbu
curătoare : succesele atleților 
școlari se datoresc în primul 
rînd unei selecții mai bune, ca 
și însușirii elementelor de teh
nică modernă în antrenamente. 
O bună parte a atleților 
școlari posedă o pregătire mul
tilaterală promițătoare. A- 
ceasta de altfel constituie o 
chezășie a performanțelor su
perioare.

Au existat la Timișoara și 
capitole deficitare in atletis
mul școlar. Probele de sprint 
dominate de bucurefteni ne-a j 
arătat o comportate mediocră, 
inconstantă a reprezentanților 
din restul țării- Trei sportivi 
din regiunea Oltenia creditați 
cu 11,4 la 100 m. n-au reușit 
să alerge decît peste 12 sec. 
Cum se explică ? Pregătirea 
sprinterilor se face încă neco
respunzător și ca o consecință 
și săritorii în lungime sau înăl
țime evoluează mediocru în 
probele respective. Se lucrea
ză încă foarte puțin pentru 
dezvoltarea vitezei de alergare. 
Aceleași slăbiciuni și la sări
tura cu prăjina. Experiența' 
acumulată de unii profesori ca 
Dumitru Gîrleanu care au dat 
performeri de talia sportivilor: 
Astafei, Savin, Simionescu, Fo- 
dcreanu etc, nu este încă su
ficient extinsă. Profesori de 
educație fizică cu pregătire 
specială cum este cazul to
varășilor Ion Paul-București, 
Simion Blaga-Bacău, sau a 
antrenorului Cornel Cotor- 
București. nu dovedesc o exi
gență corespunzătoare în pre
gătirea elevilor, se mulțumesc 
cu rezultate mediocre. în 
etapele raionale, regionale o 
parte a atleților școlari promi
teau performanțe, la întrece
rile finale însă s-au dovedit 
departe de a confirma rezul-

țațele stabilite cu puțin timp 
în urmă. în proba de disc — 
fete I : Doina Borgovan și Ma
ria Robotă (Iași), au realizat 
în finală 22,73 și respectiv 
24,04. Standardul de partici
pare la finală prevedea 32 m. 
Un decalaj de aproape 10 m. 
este de neînțeles.

Se desDrinde de la orima ve
dere o lipsă de exigență in 
trecere* standardul-.lor ca și 
în înregistrarea performanțe
lor regionale.

A 14-a ediție a campionate
lor republicane de atletism a 
cunoscut în finali cee mai am
plă participare. Atleții ploieș- 
teni s-au clasat in finală pe 
locul 14 pentru că ji in „cli- 
samentul” etapei de masă se 
află, de asemenea, pe un loc 
codaș Ultimul loc a fast cu
cerit de atleții regiunii Bucu
rești, firesc pentru că în etapa 
de masă n-au avut decît a- 
proape 3 500 participant- În
trecerile finale au cunoscut 8 
atleți din r^giun^a București 
cu o comportare submediocră. 
Se înțelege ușor că atunci 
c±nd etapa de masă nu se 
bucură de o largă participare 
pentru întrecerile superioare 
nu există posibilitatea unei 
selecții a elementelor va loco a-

nasticii școlare 
che. Nici la aceste 
s-a reușit reducerea decalaju
lui existent încă între fete și 
băieți la categorii superioare. 
In vreme ce la categoria mae
stre evoluează 15 eleve, la 
maeștri lipsesc total concu- 
renți, iar la categoria seniori 
I sint doar 3, incomparabil cu 
42 fete. E drept exercițiile bă
ieților sînt foarte dificile, și 
reclamă timp mai îndelungat 
de pregătire. Ce soluții se im
pun ? Gimnastica trebuie să 
se bucure mai ales în timpul 
iernii de mai multă atenție din 
partea profesorilor de educație 
fizici. Toamna și mai cu 
seamă iarna, cînd orele de edu
cație fizică se desfășoară în 
sala de gimnastică, oferă cea 
mai propice perioadă pentru 
antrenarea unui și mai mare 
număr de elevi în practicarea 
gimnasticii, în cunoașterea și 
selecționarea elementelor do
tate pentru acest sport pe cit 
de complex pe atît de dificil 
în realizarea performanțelor. 
Numai o pregătire multilate
rală le poate asigura o „tram
bulină” corespunzătoare pen
tru cucerire* unei clasificări 
superioare. Numai o muncă
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Gabriela Raduiescu (Bucu
rești) dublă campioană șco
lară în probele 60 m și sări
tură In lungime, este nu nu
mai o sportivă talentată dar 
și o elevă foarte sîrguin- 

cioasă.
★

Florin Moldoveana și An
drei Sepcy (Cluj) în timpul 
unei probe de ștafetă. In 
pleiada atleților școlari care 
promit performanțe apre
ciabile încă în acest sezon 
(întrecerile de la Timișoara 
au confirmat în bună mă
sură) se mai află și vitejiștii 
Hor ia Ilieșiu. Ana Dimca, 
Dan Hidioșan, Maria Bolea 
(București). Elena Vasj (Ti

mișoara).

• . A

Profetor 
Mihai Tîrnoveanu:

0 muncă

in perspectivă
-Dintr-un Început cîteva ci

fre comparative : finalele anu
lui 1M2 au avut la start 283 
concurenți iar la ediția actuală 
s-au întrecut 333 gimnaști șco
lari. Și. r.eindoelnic, cifrele 
sînt edificatoare : în timp de 
un an a-au format IM gimnaști 
școlari de talie republicană. 
Examenele etapelor prece 
dente au cuprins in selecție o 
bază mai largă de sportivi ai 
ramurei, mii și mii de debu- 
tanți ai ediției Si comparația 
□re o semnificat:? mai ampîâ : 
?n I9C Ia te-.:^-re an concu
rat 6 sportive iar arum 42 j 
categona maestre 6 elrve îar 
în 1M3. 15 eleve. Și ’ncâ o 
cifră : peste 100 eleve prezent? 
în finala competiției nu depă
șesc 16 ani.

Departe de a socoti că există 
motive să credem că în gim
nastica școlară totul merge ca 
pe roate. Nici vorbă. Cine a 
urmărit întrecerile a constata: 
doar 3 sportivi la categoria 
seniori I, o problemă a gim-

In campionatul 
categ. A de fotbal
în penultima etapă a campio

natului categoriei A de fotbal 
Știința Timișoara a obținut o 
performanță valoroasă, învingînd 
pe stadionul Republicii cu 1—0 
echipa campioană a țării Dinamo 
București. Timișorenii au jucat 
cu avîntul caracteristic înscriind 
punctul vietorici în minutul 80 
prin Lereter. în minutul 77, Ști
ința a ratat o lovitura de la H 
m executată de Georgeicn |i a- 
părată de Datcu. Scorul zilei a 
fost realizat de Steagul Roșu 
Brașov care a surclasat cu 8—0 
pe Minerul Lupani. Alte rezulta
te : Dinamo Bacău— Farul Con
stanța 3—1; C.S.M.S. Iași—Pe
trolul Ploiești 1—1 } Steaua—Ști
ința Cluj 4—1 ; Crișana Oradea— 
Rapid București 4—2 ; U.T. A- 
rad—Progresul București 1—1.

★

Miercnri ie var deifă^nra semi
finalele „Cupei R.P.R." : Con
stanța : Steaua—Petrolul Plo
iești ; Ploiești s Siderurgistul Ga
lați—C.S.M.S. Iași.

(Agenprci)

rintre scrisorile 
primite de redac
ția „Scînteii Tine
retului4', una, sem
nată de elevul 
Valeriu Pândele 
Antonian din cla

sa a VlI-a, Școala elementară 
nr. 46 din raionul „23 August”, 
ridică problema ilustrațiilor de 
carte și mai ales a copertelor. 

Referindu-se la cărțile pe 
care le-a citit, pentru lărgirea 
cunoștințelor literare, cores
pondentul își exprimă părerea 
că, uneori, tipăriturile cuprind 
ilustrații neatractive și vădesc 
„tendințe spre abstractism". 
Dîndu-și seama și de însem
nătatea copertelor de carte, co
respondentul obiectează necla
ritatea unor coperte, dînd ca 
pildă aceea făcută de graficia
nul Marcel Chirnoagă la po
vestirea „Oșteanul de la Baia 
(Pintea Viteazul)’ de Tudor 
Mihail.

In coperta făcută de Chîr- 
noagă, Pintea apare în propor
ții mari și în prim plan, pe 
un fundal care sugerează, în 
stil de stampă veche, episoade 
din bătăliile conduse de el — 
oșteni pedestrași și alții că
lări, asaltînd cetatea Băii Mari. 
Apar și tunari de-ai lui Pin
tea. cum și parte din cetatea 
cu zidurile, pe care s-au așe
zat tunuri și cu clădirile în 
stilul epocii.

Coperta a fost bine gîndită 
șl are o desfășurare dinamică. 
Corespondentul însă obiectea
ză că nu se deslușește limpe
de cine sînt personajele fun
dalului și nu recunoaște „de 
partea cui" luptă acea căpete
nie călare care, întors spre 
călărași, ține un stindard și 
cu cealaltă mînă trage, îndem- 
nîndu-i la luptă. Mai conside
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Campionii handbaliștilor
și voleibaliștilor școlari

Costache Harfsis (Școala medie nr. 35 Bucuieșii), Gheorghe Pdunescu (Școala medie nr. 1 
Craiova) doi dini ta ialentații gimnaști pcolari.

fotografiile : .V, RANGA

I
4 și 7 iulie orașul Deva a 
gazda finalelor campionate-

asiduă le poate oferi o evolu
ție meritorie la categoria se
niori sau maefitri. In pregă
tirea gimnaștilor școlari o 
contribuție și mai consistentă 
ar putea aduce federația de 
gimnastică. Ar fl foarte ulii 
ca specialiștii federației să 
eșaloneze exercițiile pe cate
gory și cu o valabilitate de 
mai SR’jiti ani. In *e‘'

zntiesjrd ar pu»ea wcra kt 
pers pecii vă cu t-m-naș.-
A?es> remarci T-.zează pre- 
£a^rea gxmaaștLrr «fcn șco
lile profesionale. Akn exu*A 
o mare rezervi de • leșier.- 
te talentate. necunoscute, 
deoarece gimnastica euprin- 

•neă in in treceri foar- 
pu;mi ucenici. de a-

de 
te 
ceea nu întâmplător in finale 
n-au fo*t pcererTe deci: 
echipe din școli profetice.ale. 
Un lucru apare cert: dacă nu

există o corespunzătoare bazi 
de masă nu pot exista nici per
formeri și în cazul de față 
n-au putuț fi în finală mai 
multe formații din școli profe
sionale. Acolo unde gimnastica 
îșl are locul potrivit perfor
manțele sînt de-a dreptul ex
celente : gimnaștu jcolii profe
sionale a Uzinei 23 Aueust iu 
cucerit titlul de c*»p/.>ni. Ia;-, 
rrf sta: ecr.vk-.giwr •
că eserriiț>?ent>te,
catMO e de Me-

deoseo.:e iv-.r pffcfffiGrt-
l-or Felix Pntcal «4 -leen Să 
vu-cscu care au în
pra-jcare*
lirză oe ele%.. de unde au 
seiec'.îceia'J »• c«i
mai bunf*.

♦

Gimroj* >/ atleți’ și-au
UT.M. ta ~gă’or:l Ccrr.rionll, 
hri. r j și toți participant In

de-

de
se

acesta competiții, profesorii 
educație fizică, trebuie să 
glndească Încă de pe acum la 
ediția anului 1964. Vacanța le 
oferă cel mat nimerit prilej de 
continuare a activității sportive, 
a unei pregătiri multilaterale, 
temeinice. Odată cu înce
perea școlii elevii sportivi 
iau și primele starturi In com
petițiile cu caracter local. Alle- 
ți: gisuiaetii și toți sportivii din 
•rrw, care ic_ Irwsepfa: spre 

uzine mu pe ogoare 
vor găsi acoio asociam sportive 
cu o boga’c. activitate unde 
să fi desâ. irșeascd pregătirea 
sptvtivă. Jn ajutorul lor trebuie 
să se simtă mobilizați conducă
torii asociațiilor și cluburilor 
sportive, să-1 angreneze Ir 
secțiile pe ramură de sport. In 
acest fel talentele vor putea 
confirma performanțe și mal va
loroase.

VA8ILE RANGA

ACTUALITATEA SPORTIVA
• Tenitmtnii ra- 

mini au arul • /ru- 
Tiosiă comportare £n 
turneul internațional 
încheiat duminică 
Zinnouitx (R.D. Ger
mană). Proba da lim- 
plu maiculin a rerc- 
nit campionului țării 
noastre care In fina
la l-e înrini cu 6 1;
B—6,- 1—6; 6—4 pa 
Ciu Ctn-hu (R. P. 
Chineză). Tiriac |i 
Marmureanu am ci|h- 
șat probe da dublu

in trezind i» ultima! 
jac eu 6— 1; 1—6.
5—1; 6 4 ft
Sedoroe (U.RSS-).

• In cc| de-ol trai-

țsra BMStri aclbipa 
sel«£țMMlă d« Jaltal 
a arMaiai Haaai 
/ R. D. Viatuam) a 
jacai La Madi^f oi 
fchtfs ImU Gas Mt- 
lm. Fatbaiiștii rv^iai 
ms tr—• îariafi- 
tari rai scand da 
3-1 (2-t).

• .Jătrtla 
ai \t^siuUr‘ gin 
eadrad eaacaraadiM i«- 
înriMpaM/ da eălăria 
da la Aarhaa * jaat 
tiștigat da aciupa

Jt F. CtriMM ea I 
pauaete pa»ult:ara. Pa 
locurile 1 oara
«-«■ «ribi'pela
Italici fi Fixației. E- 
chipu R. P. Române a 
acupat lecui 7. L'lti- 

probă „Marele 
Prasua Aer hm" a ra
re nit ita/ioan/ni Rai
mondo fl axeo.

• T«r«eu| inferai* 
țioail da |ik La 
Miikilc a coatiDoil 
ea deififurare* par
ti de Ier dia runda

• Il-i. Mieitral ro- 
■ in Ghițrica ■ i*at

piesele ilhe în parti
de ea Facha (R.D.G.) 
dar comițind o gre- 
leali în jocol de mij
loc • foit nevoit

cedeze. Ssiha ■ etșli* 
gat la Honfi, Dely U 
Barcxa fi Lengyel la 
Lokrenc.

După două nade, 
conduce în claiament 
Sxaba (R.P.U.) ea 2 
puncte armat da 
Bronstein (U.R.S.S.), 
Bilek (R.P.U.) |i De- 
iy 
1»5

(R.P.U.) cu cite 
puncte.

(Ager preț)

ntre 
fost 
lor republicane școlare de volei. 
Pe terenul Școlii medii „J. A. 
Komenski“ și-au disputat întâie
tatea echipele de fete al# Școlii 
medii nr. 2 din Tg. Mureș. 

Școala media nr. 4, Brașov, Școala me
die nr. 1, „Mircea cel Bătrin” din Constan
ța, Școala medie nr. 14, București, Școala me
die nr. 1 Bacău și Școala medie „J. A. Ko- 
menski* (secția pedagogică) din Deva. Pe te
renul Școlii medii „Decebal" s-au întâlnit 
echipele de băieți ale Centrului școlar „23 
August44 din București, ale Școlilor medii nr. 
1 din Oradea și Giurgiu, a Școlii medii nr. 2, 
Bacău, Școala medie „lacob Mureșan“ din 
Blaj și Liceul nr. 1 din Timișoara.

Încă din prima zi a finalelor campionatului 
s-a putut remarca puterea și voința de luptă 
a tinerilor sportivi, dorința fiecărei echipe de 
a ieși învingătoare. De altfel încă de la pri
mele înfruntări devenise aproape cert că cele 
mai multe șanse pentru a ocupa locul I revin 
elevelor din Deva și respectiv voleibaliștilor 
bucurețteni. Și într-adevăr la sfîrșitul com
petițiilor aceste pronosticuri s-au adeverit. 
Echipa feminină a Școlii medii „J. A. Ko- 
menski" din Deva și formația masculină a 
„Centrului școlar profesional „23 August* din

nr.

au cucerit titlul de campirynd re* 
școlari pe anul 1963.

*La Rîmnicu Vîlcea a luat sfîrșit cea de-a 
V-a ediție a campionatelor școlare de hand
bal in 7. In finală au evoluat formațiile șco
lilor medii nr. 6 ■— Ploiești, nr. 4 — Timișoara, 
nr. 27 — București, Liceului nr. 1 — Timișoa
ra. Scolii medii din Cărei și Scolii pedagogica 
Suceava la fete, iar la băieți Școlii medii nr. 
2 — Sighișoara, Școlii medii nr. 13 — Bucu
rești, Liceului Cîmpulung Moldovenesc, Școlii 
pedagogice Craiova, Școlii medii nr. 4 — Ti
mișoara și Școlii medii nr. 1 din Rîmnicu 
Vîlcea.

în cele 30 de meciuri, în majoritate foarte 
disputate, s-au comportat bine echipele șco
lilor medii nr. 6 — Ploiești (la fete) șt nr. 2 — 
Sighișoara (la băieți), cîștigătoarele competi
ției. întrecerea feminină a fost dominată net 
de echipa ploieșteană și de cea a Școlii medii 
nr. 4 din Timișoara. La băieți însă, disputa 
a fost foarte pasionantă. Acest lucru ni-l do
vedește faptul că din cele 15 meciuri dispu
tate cinci s-au terminat la egalitate și două 
au fost cîștigate la diferență de numai un 
punct.

Faptul că au reușit să se califice în finală 
la o disciplină în plină ascensiune, cu sute 
echipe școlărești participante în fazele ante
rioare, constituie o notă bună atît pentru 
participanți cit și pentru profesorii antrenori.

București 
publicării

1d parcul din Sinaia. Un grup de tineri muncitori din Arad 
ai!a0 la odihnă

Cinematografe
O moțtenire cu bucluc : Pa

tria (bd. Magheru 12—14), I. C. 
Frimu (bd. 6 Martie 16) ; 
Misterele Parisului — cine
mascop : Republica (bd. Ma- 
gheru 2), București (bd. 6 Mar
tie 6), 23 August (bd. Dimitrov 
118), Ștefan cel Mare (șos. Ște
fan cel Mare — colț cu str. 
Li2eanu), G. Coșbuc (piața G. 
Coșbuc 1), Stadionul Dinamo 
(șos. Ștefan cel Mare), Arenele 
Libertății (str. 11 Iunie), Gră
dina 13 Septembrie (str. Doam
nei 9), Patinoarul 23 August; 
Clubul cavalerilor — cinema
scop : rulează la cinematogra
fele Magheru (bd. Magheru 
29), 1 Mai (bd. 1 Mai 322), 
Arta (calea Călărași 153) ; 
Estrada, estrada: V. Alecsan- 
dri (str. Grigorescu 24), Elena 
Pavel (bd. 6 Martie 14), Grivi- 
ța (Calea Griviței — lingă po
dul Basarab), Floreasca (str. 
J. S- Bach 2). Stadionul Giu- 
lești (șos. Giulești), Grădina 
Progresul (str. Ion Vidu nr. 5) ; 
Rocco și frații săi — ambele 
serii : Tineretului (Calea Vic
toriei 48) ; Ordinul Ana: Vic
toria (bd. 6 Martie *7). Gh. 
Doja (Calea Griviței 80) ; Ce- 
reomușki • Central (bd. 6 Mar
tie 2), C-tin David (șos. Crîn- 
gași 42) ; Căpitanul Fracasse — 
cinemascop: Lumina (bd. 6 
Martie 12) ; Program special

ră că această căpetenie cllara 
s-ar afla Intr-o poziție neve
rosimilă. In schimb, prețuiește 
coperta făcută de același gra
fician la volumul ..Agurida* da 
C. Ignâteacu. Notăm că aceas
tă a doua carte cuprinde și 
ilustrații (bătălii între cavaleri 
feudali și oșteni din popor), o- 
ferind deci putința de a cer
ceta niai amplu calitățile gra
ficianului Marcel Chirnoagă.

Este foarte meritoriu și fo
lositor ca cititorii cărților să 
cerceteze măsura în care co- 
perțile și ilustrațiile interioare 
ajută la valorificarea textului 
tipărit și din acest punct de 
vedere este binevenită scri
soarea tînărului corespondent 
Iar observația sa că imaginea 
de pe coperta cu Pintea și oș
tenii săi nu se dovedește des
tul de clară este, în parte, în
dreptățită. Confuzia privitoru
lui provine din aceea că în 
coperta respectivă există două 
stiluri de tratare. în timp ce 
pe Pintea îl arată mai întîi în 
prim plan conturat viguros, cu 
linii de grafică modernă, sce
nele mai estompate cu bătălii 
și personaje încrîncenate în 
luptă, colorate în vișiniu, și în 
care din nou apare Pintea, a- 
cum în fruntea oștilor ce asal
tează cetatea, sînt tratate în 
stilul mai naiv, mai stîngaci, 
al stampelor vechi, făcute de 
unii artiști din popor. Această 
deosebire de tratare, acest con
trast voit, care are ceva din 
procedeele cinematografice — 
personajul în prim plan și res
tul în fundal, mai estompat — 
a pricinuit nedumerirea. Dacă 
ar fi fost aceeași tratare sau 
dacă Pintea reapărea în fun
dal cu tipologia, costumul și 
ținuta cu care este caracteri
zat, cind e arătat în mare,

sensul Întregii imagini ar fl 
foit mai clar. Corespondentul 
Insă greșește cînd crede că 
poziția — înadins trecută spra 
fabuloeul legendar — In care 
este evocat acel călăreț ar a- 
vea ceva ..de circ". Calul năz
drăvan, In Lor» spre ceata de 
călăreți și poziția călărețului, 
care îndeamnă la atac, totoda
tă trăgînd eu pistolul și fiu tu- 
rînd flamura, sint sugeativ* |i 
reamintesc unele schițe de 
epocă.

Nouă ni «e pare că, dimpo
trivă, figura In mare a erou
lui nu este destul de interio
rizată, cum, referindu-ne la 
ilustrațiile volumului „Aguri
da", socotim că unele perso
naje din popor nu sînt îndea-

tfc-educativ, Ințelea In sens 
superior. Ilustratorul tre
buie să țină sema de ca
racterul cărții, căci altfel 
ilustrezi o povestire istorică și 
altfel una științifico-fantasti- 
că ; altfel un volum de poeme 
și altfel un volum de călă
torii De asemenea, trebuie ți
nut seama cui se adresează în 
primul rînd cartea — copiilor, 
tineretului, cititorilor In gene
ral. Unele texte au nevoie de 
imagini în mai mare măsură 
documentare, pe cînd în altele 
artistul poate simplifica și sin
tetiza mai mult, dacă accentul 
cărții este pus pe sentimente
le și trăirea oamenilor și nu 
pe o întreagă atmosferă istori
că, maâ puțin cunoscută. Dar

element decorativ, un obiect 
simbolic sau elemente de pei
saj pe care le accentuează mai 
cu forță, construind viguros 
forma și subliniind-o printr-un 
colorit viu.

Există o infinitate de moda
lități pentru a obține această 
dublă funcțiune a copertei : 
să rezume semnificativ conți
nutul ei și, totodată, să atra
gă, prin calitățile ei artistice. 
Coperta la „Oșteanul de la 
Baia" posedă acest caracter 
pregnant, prin felul în care 
este configurat în mare și cu 
forță (dar nu și cu destulă ca
racterizare tipologică și inte
riorizare) eroul povestirii. Co
perta la povestirea „Cînd era 
Horia împărat’ de Vlaicu Bîr-

GRAFICA DE CARTE m
juns de adîncite în viața lor 
lăuntrică și, în trăsăturile ti
pologice. De asemenea, deși 
unele desene din „Agurida" au 
dinamism, iar personajele sînt 
viguros construite, elementele 
documentare, acele detalii u- 
tile privitoare la arhitectura 
și stilul epocii, la felul de îm
brăcăminte și comportare al 
forțelor în conflict, nu sînt 
îndeajuns de valorificate. Și 
tocmai în cărțile care descriu 
sau evocă lupte din trecut. în 
povestirile istorice — în speci
al pentru tineret — sînt mai 
necesare decît oriunde și ele
mentele ilustrative care să ca
racterizeze diferite medii so
ciale, tipologia forțelor în con
flict, portul și comportarea ca
racteristice. Numai astfel ima
ginile răspund scopului artis-

în toate este nevoie ca ima
ginile să fie perceptibile și 
sugestive, îmbogățind sau sub
liniind esența cărții, evocînd 
atmosfera ei și definind per
sonajele sau situațiile caracte
ristice.

Intre copertă și imaginile 
din interiorul unei cărți există 
o mare deosebire. Coperta are 
aproape funcția unui afiș, deci 
se cuvine să fie concisă și se
sizabilă de la distanță, atră- 
gîndu-ți privirea cînd te în- 
tîmpină în vitrine sau o ză
rești într-un interior. Coperta 
de obicei, rezumă ceea ima
ginile interioare ale cărții pot 
descrie sau evoca mai amplu. 
De aceea, graficienii folosesc 
adesea pentru coperte o figu
ră sau un grup de figuri, cîte 
un chip sau chiar numai un

na, datorită lui Gh. Adoc, pre
zintă chipul în mare al erou
lui, lucraț în linii groase și a- 
păsate de gravură în lemn, so
luție foarte potrivită și pentru 
a sugera vigoarea eroului, și 
pentru a face legătura cu arta 
poporului (cioplituri și crestă
turi în lemn), din rîndurile că
ruia s-a ridicat răzvrătitul Ho
ria. Dimpotrivă, pentru volu
mul de poeme al lui Mihai Be- 
niuc „Culorile toamnei", gra
ficianul Ion Stati a alea o 
metaforă poetică, aceea a ar
borelui desfrunzit, dar puter
nic și care va mai înfrunzi. O 
imagine concentrată, stilizată, 
în care ramurile viguroase su
gerează forța naturii și au 
totodată un plăcut aspect de
corativ. Același grafician, fo
losește la coperta la volumul

<5e versuri al tetițieî Papu 
„Noi, cei vii", tot silueta nea
gră a unor arbori peste soarele 
adus, simbolic, în centrul ima
ginii. Pentru „O nouă poveste 
a vorbei" de Marcel Breslașu, 
graficiană Angi Petrescu Tipă- 
rescu a ales soluția unui fun
dal cu crengi de copaci tineri, 
abia înfrunziți și cu păsărele 
stilizate ca în scoarțele țără
nești, fundal pe care a plasat 
foarte vizibil, în trei registre, 
cuvintele din titlul volumului 
Alteori, copertele se rezumă 
doar la indicarea titlului și au
torului. dar și aici există so
luții fericite și altele contrare. 
Coperta la volumul de poeme 
al lui Ion Brad „Mă uit in 
ochii copiilor” nu are figuri, 
dar impresionează prin mo
dul în care Iulian Olariu a 
orînduit literele narea gravate 
în lemn, dc un fond cu linii 
variate, sugerind apele și vi
brațiile unei plăci de lemn.

Dar sînt și coperți banale, cu 
individualizări și atitudini ste- 
reotipe ca aceea făcută de E- 
caterina Draganovici centru 
cartea „Uluitorul zbor al ra
chetei Excelsior I" — repre- 
zentind un grup de pionieri și 
pioniere — și aceea semnată 
de Coca Crețoiu Șeinescu, ară- 
tînd bustul unei fetițe, căreia, 
deși i s-au făcut ochi mari și 
buze țuguiate, pentru a fi ex
presivă, nu are viață, cum nu 
au nici copiii și bătrînii din 
imaginile interioare. redați 
printr-o expresivitate forțată, 
exterioară, am zice de păpuși, 
tot de către aceeași ilustratoa
re pentru volumul ^Ionica’ de 
Nina Stănculescu.

Exemplele s-ar uutea înmul
ți și chiar la același autor gă
sim coperți și Ilustrații cores- 
ounzătoare si altele dimpotrivă.

Mihu Vulcănescu a făcut nu
meroase coperte, de pildă, la 
volumul „Cercuri de copac* de 
Dan Deșliu (o imagine simplă 
și sugestivă, fin colorată : în 
centru, secțiunea unui copac 
cu cercurile anilor și cîteva 
frunze, alături) sau la volumul 
lui Victor Tulbure, unde titlul 
„Aur" este puternic înscris în 
imaginea împodobită marginal 
cu cîteva gingașe ramuri și o 
frunză. Dacă acestea sint reu
șite și transmit sintetic ideea 
autorului, în schimb povestiri
le turcești ale Vioricăi Dinescu 
adunate sub titlul „O chestiu
ne de afaceri" au o copertă 
de Mihu Vulcănescu mai greu 
de descifrat.

Cei care au vizitat expozi
ția lui Val Munteanu au putut 
urmări variatele soluții în al
cătuirea copertelor, de la aceea 
mai simplă, dar clară pentru 
volumul „Donul liniștit" de 
Șolohov la copertele mai com
plexe : „Ghidul Bucureștilor", 
„Săptămîna patimilor" de Ara
gon și „Dunărea revărsată" de 
Radu Tudoran. Asemenea co
perte — unele mai picturale, 
altele de-un sobru grafism — 
atrag șî sugerează ideea sau 
măcar caracterul cărții, lumea 
sau stilul lumii în care se pe
trece acțiunea. In ultima vre
me, au fost cel puțin ze
ce-douăsprezece expoziții de 
grafică, în care s-au pre
zentat numeroase ilustrații de 
carte sau coperte, iar numărul 
cărților ilustrate este așa de 
mare îneît merită a se analiza 
mai îndeaproape realizările, 
deficiențele și problemele de 
viitor, pe care le ridică ilus
trația de carta.

PETRU COMARNESCU

pentru copii — dimineața : 13 
Septembrie (str. Doamnei fl); 
Adorabile și mincinoase : 13 
Septembrie — după-amiază 
(str. Doamnei 9), Moșilor (Ca
lea Moșilor 221) ; Program de 
filme documentare; Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18) ; Misterul 
celor doi domni „N” : rulează 
la cinematograful Maxim Gor
ki (str. 13 Decembrie 5—7) ț 
Pe urmele bandei: Giulești 
(șos. Giulești), Unirea (bd.' 1 
Mai 143), Olga Bancic (Calea 
13 Septembrie 196) ; Doctor în 
filozofie : înfrățirea între po
poare (bd. Bucureștii Noi), 
Alex. Sahia (Calea Văcărești 
21), Libertății (str. 11 Iunia 
75) ; O viață: rulează Ia cine
matograful Alex. Popov (Ca
lea Griviței 137) ; Dracul și 
cele 10 porunci — cinemascop: 
8 Martie (str. Buzești fl—11) ; 
Omul cu două fețe: Cultural 
(piața Ilie Pintilie 2) ; Avîntul 
tinereții — cinemascop : V. 
Roaită (bd. 1 Mai 57) ; Tăunul: 
Flacăra (Calea Dudești 22) ; 
Descoperirea lui Julian Boll: 
rulează ia cinematografele T. 
Vladimirescu (Calea Dudești 
97), Ilie Pintilie (șos. Colentina 
84) ; Tu ești minunată : Miori
ța (Calea Moșilor 127), Volga 
(șos. Ilie Pintilie 61), Grădina 
Alex. Sahia (Calea Văcărești 
21) ; Pompierul atomic: Mun
ca (șos. Mihai Bravu 221) ; 
Noua prietenă a tatii: Popu
lar (str. Mătăsari 31), M. Emi- 
nescu (str. M. Eminescu 127) ; 
Noaptea pe autostradă : 16 Fe
bruarie (bd. 30 Decembrie 89) ; 
Colegii: Luceafărul (Calea 
Rahovei 118), Drumul Serii 
(str. Drumul Serii 30) ; Legea 
e lege : rulează la cinemato
graful G. Bacovia (șos. Giur
giului 3) ; Tintin și misterul 
„Linei de aur" : 30 Decembrie 
(Calea Ferentari 88).



în vacanță

Studenții- oaspeți deiieearezi 

ai casei de cuitură

♦ MIFORMATII* INFORMAȚII*
* w

■
 rilejuind odihna fi

rească după efor
turile unui an de 
studii și ale exa
menelor — vacan
ta este, In același 
timp, pentru toți 

studenții, anotimpul unei tine
rești și multilaterale activități 
cultural-educative.

Iată de ce, intr-un asemenea 
focar al muncii educative stu
dențești cum este Casa de cul
tură a studenților din București 
ni s-a părut pe deplin firească 
preocuparea conducerii casei 
de cultură pentru a stabili din 
timp planul activităților de va
canță. Iar din cuvintele cu care 
conducătorii casei ne prezen
tau acest plan ne închipuiam 
activitatea însăși în zilele de 
după examene, în zilele va
canței.

„In această seară ’ film'* — 
afișul va menționa titlul exact 
al filmului aparținînd unuia din 
cele trei cicluri: ,,Din lupta 
partidului clasei noastre munci
toare” (organizat în cinstea zi’ 
lei de 23 August], „Bogățiile 
și frumusețile patriei noastre”, 
„Ecranizări ale operelor literare 
clasice romînești și universale’1. 
Astfel* în fiecare marți, proiec
tarea unor filme romînești ca 
„Setea” sau „Erupția” și a unor 
documentare despre frumusețile 
patriei sau a unor filme apar- 
ținînd cinematografiei de peste 
hotare ca „învierea”, „Război 
și pace”, „Mizerabilii”, „Pe Do
nul liniștit” va reuni studenții 
la Casa de cultură, atrași nu 
numai de dorința de a vedea 
sau revedea asemenea producții 
cinematografice de calitate dar 
și de manifestările organizate 
cu prilejul lor : întîlniij cu ac
tori, regizori, critici de film.

Si întrucît sîntem la acest ca
pitol să amintim că în vacanță 
își vor continua activitatea 
două din cercurile casei • cine* 
clubul și cercul foto. Primul va 
realiza un film documentar inti
tulat „Jurnal de vacanță 1963” 
precum și un scurt metraj des
pre practica în producție a stu
denților Institutului politehnic 
din București ; cercul foto va 
organiza în incinta Casei de 
cultură și Ia baza sportivă „Tei’’ 
o expoziție de fotografii clin 
viața noua a studenților din 
țara noastră.

Urmărim mai departe planul 
de activități : „în fiecare
miercuri vor avea loc simpozi
oane, conferințe, întîlniri cu ac
tiviști de partid și de stat, cu 
oameni de știință și cultură, cu 
scriitori, artiști și sportivi frun
tași, cu tineri muncitori din în
treprinderi unde studenții fac 
practică, informări politice și 
spectacole prezentate de for
mații artistice profesioniste și 
amatoare. Ca exemplificare ni 
se amintesc simpozioanele și 
conferințele pe temele : „Rolul 
tineretului condus de P.C.R. în 
lupta împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc, pentru pace și

socialism". „Pacea — năzuința 
scumpă a tuturor popoarelor”, 
„Contribuția tineretului din pa
tria noastră la desăvîrșirea con
strucției socialismului", „Nou
tăți științifice și tehnice" și alte
le. Sau întîlnirile cu tinerii de Ia 
Uzinele ,,23 August", „Semănă
toarea" și „Electronica", cele cu 
scriitori (despre lupta tineretu
lui cîntată de poeții noștri sau 
despre șantierul lor literar), cu 
actori (care au interpretat ro
luri de activiștj de partid sau 
tineri eroi ai dramaturgiei ro- 
mînești contemporane), cu spor
tivi fruntași (despre succesele 
obținute la marile competiții in
ternaționale). Sînt precizate șl 
ansamblurile care vor susține 
spectacole la încheierea unor 
asemenea manifestări: forma
țiile radioteleviziunii, Ansam
blul de cîntece și dansuri 
M.A.T.. Ansamblul Armatei si 
cel al Sfatului popular al Capi
talei, formațiile caselor de cul
tură ale tineretului sau ale di
feritelor uzine.

O altă zi a săptămînii — vi
neri ■— va fi în mod obișnuit 
consacrată audițiilor muzicale 
cu temă („Din cîntecele de 
luptă pentru libertate ale po
poarelor", „MedaLion George E- 
nescu”, „Interpreți celebri al 
operei Rigoletto”, „Estrada me
lodiilor’1, „Medalion Beetho
ven”. „Arii celebre din opere,,), 
organizării unor concursuri ghi
citoare cu premij (despre obiec
tivele culturale construite în 
anii puterii populare, cinemato
grafia rominească după 23 Au- 
qust 1944 sau eroii operei lui 
Caragiale) precum și altor acti
vități de acest gen.

Și chiar dacă la toate aces
tea vom adăuga activitatea de 
club (unde se vor iniția con
cursuri sportive de șah și tenis 
de masă sau reuniuni, concur
suri ghicitoare și alte asemenea 
manifestări) sau cea a bibliote
cii (incluzînd organizarea unor 
informări despre noutățile lite
rare și recenzii) tot nu vom 
epuiza activitatea casei. Căci, 
ținînd seama de specificul ano
timpului. se vor organiza îndeo
sebi sîmbăta și duminica activi
tăți cultural-distractive în aer 
liber la baza sportivă „Tel". 
Casa de cultură va iniția, de 
asemnea, 4—5 excursij cu o 
durată de 1-2 zile pe litoral sau 
la munte și mai multe excursii 
în apropierea Bucureștiului, 
precum și în Capitală, la dife
rite monumente istorice, cartie
re noi etc. Mai trebuie, de ase
menea amintită activitatea an
samblului Casei de cultură (in
cluzînd, sub îndrumarea unor 
specialiști de frunte, un puter
nic grup folcloric și o formație 
de estradă) care va da specta
cole pentru studenții din Capi
tală și colectivei® mai multor 
uzine precum și în taberele stu
dențești.

Casa de cultură a concretizat 
aceste prevederi generale ale 
planului de măsuri intr-un plan 
de activități pentru primele 
două săptămîni de vacanță, a 
stabilit unele măsuri organiza
torice pentru realizarea acestui

• Acad. Die Murgul e sen, 
președintele Academiei R. P. 
Romine, și acad. Raluca Ri- 
pan au plecat luni dimineața 
la Londra pentru a participa 
la cel de-al ^IX-lea Congres 
internațional de chimie pură 
și aplicată, care va avea Ioc 
între 10 și 17 iulie.

Oamenii de știință romîni 
vor pleca apoi în Suedia pen
tru a participa la simpozionul 
internațional de termodina
mică și termochimică ce va a- 
vea loc la Lund, între 18 și 23 
iulie. (Agerpres)

+
A apărut

„PRESA NOASTRĂ" 
Revista Uniunii Ziariștilor 

din R.P.R.

Vizitele delegației Comsomolului
Delegația U.T.C.L., condusă 

de Piotr Reșetov, președintele 
Comitetului organizațiilor de 
tineret din U-R-S.S., care. Ia 
invitația C-C. al U.T.M., se 
află în tara noastră, a vizitat 
în ultimele zile G-A.S. Apoldu 
din regiunea Hunedoara, stați
unile de De litoral. Centrul 
școlar agricol Medgidia și

G.A.S. „Donca Simo” din ra" 
ionul Medgidia.

Luni, membrii delegației au 
revenit în Capitală, unde au 
vizitat șantierul întreprinderii 
2 de construcții și Casa de 
cultură a tineretului din raio
nul „23 August”.

(Agerpres)

Expoziție de pictură în gospodăria colectivă
Casa regională a creației 

popoarele In colaborare cu Fa
cultatea de arte plastice de la 
Institutul pedagogic de trei

ani din Iași au organizat o ex
poziție de pictură Ia gospodă
ria colectivă din comuna Tir- 
zii, raionul HușL

Luni seara, s-a înapoiat în 
Capitală delegația de specia
liști romîni în domeniul eco
nomiei forestiere, condusă de 
tov. Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, care între 
15 iunie și 8 iulie a făcut o vi
zită în Suedia și Finlanda.

• l-n cadrul schimburilor 
culturale dintre R. P. Romînă 
și Italia, luni după-amiază a 
sosit în Caoitală o delegați 
de profesori italieni, compusă 
din Gina Bozza. rectorul In
stitutului politehnic din Mila
no, Anton Giulio Doming, 
profesor la același institut.

(Agerpres)

Primirea 
de către 
tovarășul 

Chivu Stoica 
a ambasadorului 
R. P. D. Coreene 

la București
La 8 iulie a.c. tovarășul 

Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C« 
al P.M.R., a primit în vizită da 
prezentare pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R.P.D. Coreene la București, 
Giăn Du Hoan.

plan precum și pentru populari
zarea activităților.

Din toate acestea se desprin
de fără îndoială o concluzie în 
ansamblu pozitivă : activitatea 
Casei de cultură a studenților 
din București va fi orientată 
spre o serie de obiective edu
cative importante, va cuprinde 
diferite forme interesante și va 
oferj cadrul necesar desfășură
rii unor activități instructive și 
recreative.

Cu toate acestea, credem că 
cerințele marelui număr de stu- 
denți care vor fi prezenți în 
Capitală — fie propriu-zis în 
vacanța, fie veniți la practică 
din alte centre universitare — 
impun o îmbogățire atît a ca
drului activităților planificate 
cît și o îmbunătățire a conținu
tului unora dintre ele.

într-adevăr, restrîngerea acti
vității Casei de cultură doar la 
trei ziLe ale săptămînii — 
mai în vacanță — este 
dem nejustificată. Este 
vărat că mulți studenți 
feră în zilele calde ale 
rii o activitate în aer 
her. Dar, pe de o parte,
evident că față da numărul 
mare de studenți din București, 
desfășurarea zilnică a unor ac
tivități interesante în cadrul 
Casei de cultură n-ar putea de- 
cît să fie folositoare ; pe de altă 
parte, chiar dacă se intențio
nează organizarea unor acțiuni 
la baza „Tei", ele ar trebui co
ordonate într-un plan comun, 
concret de activitate. Doar sta
bilirea „in principiu” a zilelor 
de sîmbăta și duminică drept 
zile „rezervate” pentru baza 
„Tei” nu poate fi suficientă. Cu 
atît mai mult cu cît Casa de 
cultură a stabilit sprijinirea cu 
o serie de cadre și mijloace ma
teriale (cărți, magnetofoana, 
picupuri etc.) a bazei „Tei”.

Cît privește programul însuși 
credem că el ar putea fi îmbo
gățit astfel îneît să cuprindă zi 
de zi manifestări interesante. 
La diferitele acțiuni prevăzute 
în program s-ar putea adăuga : 
jurnale științifice de actualitate, 
seri de întrebări și răspunsuri, 
procese literare, dezbateri asu
pra unor cărți sau spectacole, 
organizarea unor recomandări 
culturale de actualitate. Foarte 
interesantă ar fi inițiativa Casei’ 
de cultură de a organiza cu stu
denții — îndeosebi cei veniți 
din provincie —- vizitarea expo- 
zițiilor și muzeelor din Capitală 
precum și a diferitelor case 
memoriale. Cu sprijinul specia
liștilor s-ar putea ține la Casa 
de cultură sau la baza „Tei” un 
curs și chiar un concurs de 
dansuri moderne.

Șl în ceea ce privește munca 
organizatorică pentru buna pre
gătire a manifestărilor din tim
pul vacanței, s*ar mai putea 
face unele sugestii. Chiar daca 
planul calendaristic al manifes
tărilor nu poate fi concretizat 
pe mai mult de două săptămîni 
— principalele cicluri de fil
me, simpozioane, întîlniri și alte 
acțiuni ar trebui de pe acum 
precizate, de la teme pînă la 
participant^. O recomandare ce 
trebuie făcută în acest sens este 
aceea ca să se urmărească atît 
conținutul acestor manifestări 
cît și realizarea lor în forme cît 
mai atractive și interesante. în 
general, ținînd seama de peri
oada specifică de vacanță, acti
vitățile casei trebuie
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La exploatarea forestieri Bîlta, regiunea Oltenia, mecanizarea 
muncii a atins un înalt grad. Iată în fotografie un aspect 
obișnuit al muncii: buștenii bine selecționați sînt trași de 

tractoare puternice spre rampa de încărcare.
Foto : AGERPRES

Pe cîmp—toate combinele,
toate plugurile!

(Urmare din pag. I)

...Pretutindeni în gospodăriile colective la care ne-itn oprit cu 
ocazia raidului nostru, am întîlnit o preocupare deosebită pentru 
înmagazinarea recoltei ți pentru achitarea obligațiilor către stat. 
Și la Sărațeni ți Ia Ciocîrlia ți la alte gospodării colective din ra
ionul Urziceni direct de la combine sau de la arii boabele sînt diri
jate spre magaziile G.A.C. ți spre bazele de recepție plăiindu-se in 
felul acesta muncile S.M.T. ți predîndu-se cantitățile contractate cu 
statul.

Am desprins cu ocazia raidului nostru două concluzii valabile, în 
egală măsură, pentru toate cele trei regiuni. In primul rînd este 
necesar ca, pentru scurtarea perioadei secerișului — fapt impus de 
stadiul de coacere a griului — să fie folosite mai mult, alături de 
combine, toate mijloacele, toate forțele gospodăriilor colective. 
Există, ața cum am arătat, suficiente exemple pozitive de unități a 
căror experiență este bine să fie generalizată.

în al doilea rînd se impune evacuarea rapidă a paielor de pe mi
riști, fie folosindu-se colectoarele ți presele de balotat, fie greblele 
mecanice, fie alte mijloace, pentru ca tractoarele să poată intra din 
plin în arături.

(Agerpres)

Consilii tehnice în uzine au 
de

preșe-
1 tali an

Plecarea delegației italiene

Primirea de către tovărășii Alexandru Birladeanu, 
Gheorghe Gaston Marin și Gogu Rădulescu 
a ministrului comerțului exterior al Italiei

Tovarășii Alexandru Bîrlă- 
deanu și Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, au primit 
luni la amiază pe senatorul 
Giuseppe Trabucchi, ministrul 
comerțului exterior al Italiei, 
precum și pe Vittorio Cervone, 
subsecretar de stat în același 
minister, și Giuseppe Da 11’0- 
glio. președintele Institutului 
italian pentru comerțul exte
rior. membri ai delegației ita
liene care a vizitat țara noa
stră cu Dnlejul inaugurării 
expoziției industriale italiene.

Au luat parte Gogu Radu
lescu. ministrul comerțului 
exterior, si Mihail Petri, ad
junct al ministrului.

A fost de față Alberto Pa
veri Fontana, ministrul Italiei 
în R. P. Romînă.

întrevederea s-> desfășurat 
fntr-o atmosferă cordială.

★
Comerțului Exte- 

P. Romîne, Gogu 
a primit luni di-

Giuseppe Dall’Oglio, 
dintele Institutului 
pentru comerțul exterior, și 
alți membri ai delegației. Oas
peții au fost însoțiți de Al
berto Paveri Fontana, minis
trul Italiei la București.

La întrevedere, care a de
curs într-un spirit de înțele
gere reciprocă, au luat parte 
Mihail Petri, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
precum și funcționari supe
riori.

S-au discutat probleme refe
ritoare la dezvoltarea schim
burilor comerciale romîno- 
italiene.

Dejun oferit 
de ministrul Italiei 

la București

Uzina metalurgică din Sl- 
a fost alcătuit un consi-

Rîui mic... pescarii mici

Foto • O. PLECAN
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RADU I
n grup d® elevi șl 
abaolvenți ai $colu 
medii din Rădăuți 
au solicitat unele 
precizări in legă
tură cu condițiile 
de admitere în

școlile tehnice. Răspundem 
prin această rubrică atît ele
vilor de la Școala medie din 
Rădăuți, cît și altor cititori ai 
ziarului nostru interesați de 
aceste probleme I

Școlile tehnice ce funcțio
nează în sistemul învățămîn- 
tului profesional și tehnic pre
gătesc muncitori calificați și 
personal tehnic în diferite me
serii și specialități necesare 
economiei naționale.

In școlile tehnice de munci
tori calificați (mecanici apa
rate de măsură și automati
zare. electricieni pentru cen
trale, stații și rețele, opera
tori chimiști la fabricile de 
celuloză și hîrtie, operatori 
chimiști în industria petrolu
lui etc.) se primesc absolvenți 
ai școlilor medii de cultură 
generală cu examen de matu
ritate sau cu certificat de ab
solvire a școlii medii de cul
tură generală, în vîrstă de 
17—25 ani. Primirea în aceste 
școli se face fără examene de 
admitere, în limita locurilor 
planificate, în ordinea mediilor 
obținute în ultima clasă a 
școlii medii de cultură gene
rală sau la examenul de ma
turitate și pe baza vizitei me
dicale.

Primirea în școlile tehnice 
de personal tehnic (tehnician 
geolog, tehnician proiectant în 
industrie, tehnician laborant 
în petrol și chimie, tehnician

Ministrul 
rlcr al R. 
Radulescu, 
mineață pe senatorul Giuseppe 
Trabucchi, ministrul comerțu
lui exterior al Italiei, condu
cătorul delegației italiene, 
Vittorio Cervone, subsecretar 
de stat la același minister,

Ministrul Italiei la Bucu
rești a oferit luni un dejun în 
cinstea delegației italiene. Cu 
acest prilej au rostit toasturi 
senatorul Giuseppe Trabuc
chi, ministrul comerțului ex- 
tenor al Italiei, Gogu Radu- 
leacu. ministrul comerțului ex
terior al R. P- Romine, și Al
berto Pa veri Fontana, minis
trul Italiei.

Delegația Italiană, condusă 
de senatorul Giuseppe Tra
bucchi, ministrul comerțului 
exterior, a Părăsit luni după- 
amiază Capitala. Oaspeții 
fofit conduși la plecare
Gogu Rădulescu. ministrul 
comerțului exterior, GheorgheLa 

naia 
liu tehnic din care fac parte 
cei mai experimentați ingineri 
din sectoarele de concepție, 
secțiile productive și alte ca
dre tehnice care analizează 
cele maj importante probleme 
privind modernizarea sau au
tomatizarea unor operații.-

Constatind că pompele de 
injecție pentru tractoare, prin
cipalele produse ale uzinei au 
o serie de piese comune, cu o 
geometrie similară sau foarte 
apropiată, consiliul tehnic a 
studiat și elaborat procedee 
tehnologice economice, bazate 
pe metoda tehnologiei în grup. 
Pentru unele piese complicate 
cum sînt capetele și corpurile 
de pompă, axul cu came etc., 
s-a elaborat tehnologia de 
grup, echipată cu scule, dispo
zitive și aparate de verificat 
unice pentru această familie 
de produse. Prin aplicarea «- 
cestui Drocedeu se realizează 
economii anuale de peste 
300 000 de lei.

Paralel cu introducerea *

noi mașini și utilaje, au fosfl 
modernizate un număr de a- 
proape 40 de mașini,

O atenție sporită se acordă 
ridicării nivelului tehnic al 
producției sectoarelor calde. 
La forjă s-a urmărit revizuirea 
tehnologiei și aplicarea unor 
soluții economicoase pentru 
reducerea adausului de prelu
crare si scurtarea ciclului de 
fabricație, treeîndu-se în a- 
cest scop la extinderea matri
ță rii,

Toate aceste» au dus la rea
lizarea unor produse cu per
formanțe la nivelul celor si
milare din țările cu veche tra
diție de fabricație. Perfecțio
narea constructivă a acestora 
— îndeosebi a demenților și 
a lnjectoarelor, cît și înlocu
irea unor metale mai ieftine și 
mai durabile, a făcut posibilă 
reducerea greutății pompei de 
injecție pentru tractor, de la 
30 kg, cît cîntărea prima pom
pă fabricată, la 16 kg și iefti
nirea costului de fabricație cu 
mai mult de 75 la sută.

(Agerpres)

Pele. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Mihail Pe
tri, adjunct al ministrului co
merțului exterior și de alte 
persoane oficiale. Erau de față 
Alberto Paveri Fontana, mi
nistrul Italiei în R. P. Pomi
nă si membri ai legației.

Înzestrarea bibliotecilor
(Urmare din pag. I)

dintre cele mai diverse, iar la 
dispoziția uzinelor există fon
duri importante destinate a- 
cestui scop. După cît se vede 
însă mai trebuie ceva si anume 
interesul de a înzestra biblio
tecile tehnice cu literatura co
respunzătoare.

Obiervatii la 
„Cartea strungarului"

Fruntașă pe regiune
răure a izlazuriiar etc. Valoa
rea economiilor realizate prin 
munci patriotici se ridică la 
83 000 lei. Cu același nterea 
cetățanift dta aceasta comună 
■■ tatreprlna o serie de acți- 
unl fi !■ «Wt an. Astfel nu
mai m WlHMi MBMfrU MO 
eeegUwt * Dod de 7 metri, 
■I drum COTMbal de 5 km,

. -*- u- i<- 5 ha de
tare®. «te. fWmț-se prir. 
hacrărSe de muncă patriotici 

in valoare de GZ

I! OSTB
I

Toți interlocutorii noștri au 
subliniat faptul că în ultima 
vreme Editura tehnică și I.D.T. 
au lichidat multe din neregulile 
ce privesc calitatea și operati
vitatea cu care apar cărțile 
pentru strungari. S-au făcut 
progrese si în privința proble
melor tratate, multe din de 
referindu-se la domenii pre
cise (de pildă „Strunjirea su
prafețelor conice Prin copiere” 
— din experiența strungarului 
Aurel Suteu de la Uzina „Rul
mentul” din Brașov — editată 
de I.D.T.. „Dispozitive de co
piat” de prof. ing. Cușută, a- 
părută In editura tehnică, șa.)

Pe lingă cărțile de nivel me
diu. au fost editate în ultimul 
timp și cărți de strungărie ne
cesare cadrelor inginerești, In
ginerul Cioc iu de la Uzi
na ^Semănătoarea" aminte® 
.Strunjirea suprafețelor profi
late”, ..Dispozitive de prelu
crare" și .Tehnologia de grup 
tn constructiv de mașini”.

Cu «Droape trei ani tn urmă 
a editată -Cartea strunga-
ru’n cte îng. V. Barou, car®

este nelipsita din bibliotecile 
tehnice. Tocmai pentru că a 
constituit mult timp baza pre
gătirii strungarilor, la ea s-au 
referit cei mai mulți dintre 
tovarășii cu care am stat de 
vorbă.

*— în carte, ne-au spus aceș
tia, sînt cuprinse metode con
crete de lucru, regimurile de 
așchiere. seule, verificatoare. 
Toate sînt tratate bine, multi
lateral din punct de vedere 
teoretic. Dar ea se adresează 
strungarului care se întîlnește 
în fiecare zi cu cîte o pro
blemă ce. bineînțeles, trebuie 
rezolvată practic. Din acest 
punct de vedere cartea este, 
într-o măsură, deficitară.

La capitolul ..Filetarea”, de 
pildă, se dă un foarte bun 
exemplu de calcul al roților 
de schimb, se arată cum tre
buie alese acestea pentru dife
rite tipuri de filete. In schimb, 
cînd este vorba de operația 
tehnologică nropriu-zisă de 
prelucrare nu se dau explica
ții. Nici la acest capitol, nici la 
altele (de pildă, operația de 
fitruniire inferioară).

— La sfirșitui fiecărui capi
tol — ne spunea inginerul Ple_ 
șoianu — ar fi fost binevenit 
un film tehnologic al operației 
descrise, să se fi arătat toate

defectele probabile cu descrie
rea lor, arătate cauzele și mo
dul de remediere. Considerăm 
că, aducînd completări cărții 
(incluzîndu-se în plus găurirea 
și alezarea pe strung a piese
lor de lungimi mari) și reedi- 
tînd-o, autorul si editura teh
nică vor veni în ajutorul 
strungarilor cu un manual da 
bază necesar.

Din discuții a mai reieșit și 
un alt aspect al conținutului 
cărților pentru strungari : a- 
supra unor probleme specifice 
cum sînt mijloacele de prin
dere a pastilelor minerale-ce- 
ramice, calculul și construcția 
unor cuțite speciale de largă 
raspîndire (de exemplu cuțite 
ciupercă pentru strunjirea pro
filului la bandajul osiilor 
montate pentru C-F.R.) se dau 
numai date informative. In a- 
cest sens, atît maistrul C. Lang 
cît si inginerul Nicolae Galbur 
au făcut o propunere intere
santă : fiecare carte pentru 
strungari nou apărută să tra
teze într-un capitol special și 
noutățile apărute în construc
ția cuțitelor, utilizarea plăcu
țelor din aliaje dure fabricate 
în țară si străinătate, să se 
refere mai mult la cele care 
au o largă întrebuințare.

Se cer deci cărți la nivelul 
actual al tehnicii.

în exploatarea zăcămintelor 
de țiței și gaze, tehnician sil
vic, hidrotehnic sau' agricol, 
tehnician textilist etc.) se face 
în condițiile ««ililor tehnice 
de muncitori calificați, cu di
ferența că se dă examen de 
admitere.

Obiectele la care se susține 
examenul de admitere diferă, 
în funcție de meseria sau 
specialitatea aleasă.

înscrierile în școlile tehnice 
de muncitori calificați și de 
personal tehnic se fac pînă 
în preziua examenului, la se
diul fiecărei școli sau la cen
trul de înscriere, în baza unei 
cereri însoțită de următoarele 
acte :

— certificatul 
(copie legalizată) ;

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

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

Examenul de admitere se 
ține între 25—30 septembrie 
și cere să fie cunoscută mate
ria cuprinsă în programele 
școlare ale claselor VIII—XI

de naștere din școlile medii de cultură ge
nerală.

Mai mulți cititori ai ziaru
lui nostru și-au exprimat do
rința de a cunoaște care sînt 
condițiile de admitere în șco
lile profesionale :

Școlile profesionale pregă
tesc muncitori calificați în ra
murile metalurgie] și construe_ 
țiilor de mașini, minelor și 
energiei electrice. Industriei 
petrolului și chimiei, industriei

Iimtf. ’wterriei i .mentar®* 
mdurtriei constructor, eco- 
nosnieî forestiere, transportu- 
rilor sî telecsaamtea^lor. •• 
grrcujturîi, comerțul!thto* 
riar »-*■

In K-rtUe profesional*1 se 
pc.mesc absolvești ai școLîor 

ani. în virst.3 de 14—16 
r.â 15 IX 1961 

*»2 anuaMte meserii care 
ondiți- lirice deosebite, 
i. supeSâer? de virsti a- 

junge pîn^ la 38 ar.i), in or
dinea rezultatelor obținute la 
examenul de admitere și in li
mita locurilor existente. Exa
menul de admitere este prece
dat de vizita medicală a can- 
didaților, care este elimina
torie.

înscrierile pentru examenul 
de admitere se fac intre 
15—30 august 1963, la sediul 
fiecărei școli, pe baza unei ce
reri însoțită de următoarele 
acte :

— certificat de naștere (co
pie certificată de școală la 
care se înscrie)

— certificat de studii (în 
original)

— certificat de sănătate eli
berat de dispensar, spital sau 
policlinică, în care se speci
fică rezultatul analizei sînge
lui și al radioscopiei pulmo
nare.

Examenul de admitere se va 
ține între 1—10 septembrie și 
constă din următoarele probe;

— limba romînă : scris și 
oral.

— matematica : scris șl oral 
Materia cerută la examen

pentru obiectele și probele a- 
rătate este cea prevăzută în 
programele școlare ale claselor 
V—VII.

ANGAJEAZA
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Evenimentele din Guyana 
Britanică

GEORGETOWN 8 (Ager- 
preș).— Ca urmare a acțiunii 
rezonabile a guvernului Guya- 
nei Britanice, care a acceptat 
să amine discutarea în parla
ment a legii cu privire la re
lațiile de muncă pînă cînd vor 
avea loc consultări în legătu
ră cu aceste probleme între 
guvern și reprezentanții sindi
catelor, la 7 iulie între guvern 
și sindicate s-a ajuns la un a- 
cord prin care se pune capăt 
grevei generale declanșate în 
urmă cu 11 săptămâni de for
țele procolonialiste în scopul 
răsturnării guvernului.

Urmează ca fiecare federa
ție sindicală afiliată centralei 
să hotărască la rîndul său re
luarea lucrului. Astfel, se pre
cizează că în ansamblul teri
toriului lucrul va fi reluat 
spre mijlocul săptămînii. Ser
viciile administrative, însă,

I----- •------ -----------------

Noi acțiuni împotriva 
segregației rasiale 

in S. U. A.
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

In diferite orașe din S.U.A se 
semnalează noi acțiuni împo
triva segregației rasiale.

După cum relatează agenția 
United Press International, la 
7 iulie mari grupuri de negri 
au încercat să intre într-un 
parc din Baltimore (statul 
Maryland), rezervat albilor. 
Poliția. folosind din nou cîini 
polițiști special dresați, i-a 
împrăștiat pe demonstranți și 
a arestat 100 de persoane.

Tot la 7 iulie, aproximativ 
500 de negri, membri ai „Cru
ciadei pentru dreptul la vot”, 
organizație din Savannah (sta
tul Georgia) care luptă pen
tru dreptul negrilor la vot 
s-au adunat în fața închisorii 
din acest oraș cerind elibera
rea unuia din conducătorii 
organizației, arestat anterior 
pe motiv că participase la o 
demonstrație.

La Charleston (Carolina de 
Sud) un purtător de cuvînt al 
populației de culoare a decla
rat că demonstrațiile împotriva 
segregației rasiale vor conti
nua, în ciuda faptului că au
toritățile locale au interzis a- 
ceste demonstrații.

precum și întreprinderile co
merciale se deschid tncepînd 
de la 8 iulie.

Potrivit agenției France 
Presse, la Georgetown poliția 
locală a înlocuit pe soldații 
britanici aduși în țară în legă
tură cu recentele tulburări.

Intr-o declarație făcută după 
semnarea acordului cu privire 
la încetarea grevei, Cheddi 
Jagan, primul ministru al 
Guyanei Britanice, a chemat 
la „unitate națională și înțele
gere între rase", adăugind că 
el va continua să lupte pen
tru „obținerea independenței 
cit mai curînd posibil, în ciu
da eforturilor unor persoane 
care doresc ca țara să nu de
vină independentă4.

Robert Willis, lider sindical 
britanic, care a servit drept 
mediator între sindicatele ca
re au declarat grevă și gu
vernul Guyanei Britanice, a 
declarat, în urma realizării a- 
cordului, că „ceea ce îi tre
buie în prezent Guyanei Bri
tanice mai mult decit orice 
este un ajutor economic consi
derabil".

Pe de altă parte, agențiile 
de presă relatează despre noi 
incidente care s-au produs la 
7 iulie între diferitele grupuri 
ostile din țară ațîțate de ele
mentele reacționare, antigu
vernamentale. Potrivit agen
ției Reuter, cu prilejul unei 
ciocniri cu caracter rasial la 
Rosignol, soldații britanici au 
intervenit deschizând jocul. 
S-au înregistrat doi morți și 
mai mulți răniți.

A XlV-a sesiune a Comisiei 
romino-bulgare de colaborare 

tehnico-științificâ
SOFIA 8 (Agerpres). — In- 

tre 1 și 6 iulie 1963 a avut loc 
la Sofia cea de-a XTV-a sesiu
ne a Comisiei romîno-bulgare 
de colaborare tehnico-științi- 
fică.

Comisia a examinat activi
tatea desfășurata în legătură 
cu îndeplinirea hotărîrilor a- 
doptate la sesiunea XIII-a cu 
privire la schimbul reciproc 
de experiență în producție și 
de realizări tehnico-științifice 
în diferite domenii ale econo
miilor naționale ale celor două 
țări.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că relațiile de 
colaborare tehnico-științifice 
între Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Populară 
Bulgaria se lărgesc în con
tinuu.

Comisia a adoptat noi ho- 
tărîri privind schimbul reci
proc de documentații și vizite 
de specialiști pentru cunoaș
terea experienței celor două 
țări în domeniul industriei 
chimice, prospecțiunilor geo
logice, construcțiilor și mate
rialelor de construcții, silvi
culturii și valorificării supe
rioare a lemnului, industriei 
alimentare și altele.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reci
procă.

în timpul șederii în Repu
blica Populară Bulgaria, dele
gația romînă a vizitat unele 
uzine chimice, constructoare 
de mașini și unități de foraj 
petrolier.

0. N. U.: Memorandumul delegației sovietice 
în Consiliul Economic și Social

GENEVA 8 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
TASS la 8 iulie la secretaria
tul sesiunii Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U. a fost 
depus un memorandum al de
legației U.R.S.S. în care se 
atrage atenția asupra faptului 
că guvernul Irakului duce o 
politică de exterminare fizică 
a poporului kurd, care luptă 
pentru drepturile sale națio
nale, pentru autonomie națio
nală, pentru participare egală 
la organele centrale ale pu
terii de stat, „Fiecare popor 
are dreptul la autodetermina-

Anchetarea activității

re, la respectarea intereselor 
și năzuințelor sale naționale", 
se arată în memorandum.

S. A. Borisov, șeful delega
ției sovietice, a adresat pre
ședintelui sesiunii o scrisoare 
prin care delegația U.R.S.S. 
supune discuției Consiliului a- 
ceastă problemă.

Intr-un proiect de rezoluție 
a Consiliului Economic și So-^ 
cial al O.N.U., care a fost a-| 
tașat la memorandumul’ 
U.R.S.S., se condamna cu ho- “ 
tărîre acțiunile guvernului ira-} 
kian care sînt incompatibile 
cu Carta O.N.U., cu hotărîrile 
Adunării Generale a O.N.U., 
precum și cu principiile în
deobște recunoscute ale mo
ralei și umanismului

„Mafiei*1
ROMA 8 (Agerpres).— Agen

țiile de presă anunță că la 
Roma și-a început activitatea 
comisia parlamentară pentru 
anchetarea activității organi
zației teroriste Mafia, care 
„acționează" prin atentate și 
asasinate în sudul Italiei și, 
mai ales, în Sicilia unde exer
cită un adevărat regim de te
roare. In ultima vreme, agen
țiile de presă au relatat despre 
noi asasinate comise de mem
brii acestei organizații, în 
special în rindurile țăranilor 
care se împotrivesc dominației 
feudale susținute de Mafia șt 
în rindurile polițiștilor care 
încearcă să o combată. Opinia 
publică italiană a cerut de ani

de zile inițierea unei anchete 
oficiale și adoptarea unor mă
suri care să pună capăt activi
tății acestei organizații tero
riste. S-a anunțat că din ac
tuala comisie care studiază în 
momentul de față ramificațiile 
organizației Mafia la Roma și 
Milano urmează să facă parte 
deputați și senatori din toate 
partidele politice. Paralel cu 
începerea activității comisiei, 
agențiile de presă ai ananțat 
că la Palermo, in Sicilia, m 
fost arestați aproximativ 100 
de membri ai organizației 
Mafia. Au fost, de asemenea, 
descoperite deporile de arme 
și muniții.

Semnarea planului de aplicare a acordului 
de colaborare culturala intre R. P. Romină

si R. P.»
PEKIN 7 (Agerpres). — La 

5 iulie a fost semnat la Pe
kin planul de aplicare a acor
dului de colaborare culturală 
între R. P. Romînă și R. P. 
Chineză pe anul 1963.

Planul prevede dezvoltarea 
pe mai departe a colaborării 
în diverse domenii ale științei 
și învățămîntului, culturii, ar
tei și sportului. Se vor face 
schimb de oameni de știință 
și cercetători, de cadre didac
tice și studenți, de ansambluri 
artistice.

Din partea romînă, docu
mentul a fost semnat de Du
mitru Gheorghiu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. p. Romîne în R. P. Chi
neză, iar din partea chineză 
de Tzao In, președinte al de
legației chineze, vicepreședinte 
al Comitetului chinez pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea. Cu prilejul semnării, șe
fii celor două delegații au 
rostit scurte cuvîntări.

La semnare au fost de față 
din partea romînă N. Ghenea, 
director al Direcției Culturale 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, și acad. Tiberiu Po- 
povici — membri ai delegației 
romîne — colaboratori ai Am
basadei R. P. Romîne la Pe
kin, iar din partea chineză 
Su-Kuang-siao, locțiitor al mi
nistrului culturii, Cen Bo
eing, director adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
alte personalități, precum și 
ceilalți membri ai delegației 
culturale chineze.

Tratativele s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de colaborare 
și înțelegere reciprocă.

★
In ziua de 5 iulie, Ciu En- 

lai. premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a 
primit delegația romînă con
dusă de D. Gheorghiu, amba-

Chineză
sadorul extraordinar Și pîesii- 
potențiar al R. P. Romine 
R- P. Chineză. în prezența lui 
Cen I, ministrul afacerilor ex
terne al R- P. Chineze.

După audiența, premierul 
Ciu En-lai a reținut la masă 
pe D. Gheorghiu și pe ceilalți 
membri ai delegației romîne.

★
La 6 iulie au fost semnat» 

la Pekin o Convenție de co
laborare științifică intre Aca
demia R. P. Romîne și Acade
mia Chineză de Științe, pre
cum și un plan de aplicare a 
acestei Convenții pe anii 
1963—1965.

Din partea Academiei R. P. 
Romîne documentele au fost 
semnate de acad. Tiberiu Po- 
povici, iar din partea Acade
miei Chineze de Științe de că
tre Hua Lo-ghen.

La semnare au fost de față 
din partea romînă D. Gheor
ghiu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne Ia Pekin, N. Ghenea, 
director al Direcției culturale 
a M.A.E., și membri ai Am
basadei R. P. Romîne la Pe
kin, iar din partea chineză 
Go Mo Jo, președintele Aca
demiei de Științe, U Iu-Siun 
și Pei Li-șen, vicepreședinți ai 
Academiei de Științe, Tzao In, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru relațiile culturale cu 
străinătate, și alte persoane 
oficiale.

SImbâtă seara, D. Gheor
ghiu, ambasadorul extraordi
nar șl plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Pekin, a oferit o 
masă la care au participat re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere, ai Academiei de 
Științe și alte persoane oficia
le din R. P. Chineză.

D. Gheorghiu. Tzao In și Go 
Mo Jo au rostit toasturi.

Vizita delegației militare romîne 
in Uniunea Sovietică

MINSK 7 (Agerpres). — La 
6 iulie delegația militară ro
mînă, condusă de general de 
armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, a sosit la Minsk, 
capitala R.S.S. Bieloruse.

Pe aeroport era aliniată o 
companie de onoare. După in
tonarea imnurilor de stat ale 
R. P. Romîne, UJLS.S. și 
R.S.S. Bieloruse, general de 
armată Leontin Sălăjan, însoțit 
de mareșalul Uniunii Sovie
tice I. H. Bagramian și gene
ral de armată V. A. Pertkov- 
ski, comandantul regiunii mi
litare Bieloruse, a trecut în re
vistă compania de onoare.

In cursul dimineții, delega
ția militară romînă a făcut o 
vizită tovarășului K. T. Mazu
rov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Bielorusia.

Luînd cuvintul în fața per
sonalului școlii, general-maior 
V. Alexe a felicitat cadrele de 
comandă și cadrele didactice 
■pentru rezultatele pe care le 
obțin în formarea unor ofițeri 
ingineri cu înaltă pregătire 
militară, tehnică și științifică.

Delegația militară romînă a 
făcut apoi o scurtă plimbare 
prin oraș, vizitînd noile con
strucții, cîteva din arterele 
principale și centrul orașului. 
Casa memorială „Primul Con
gres al P.M.S.D.R." și Casa 
ofițerilor.

Seara, comandantul regiunii 
militare Bieloruse, general de 
armată V. A. Penkovski, a 
oferit o masă în cinstea dele
gației militare romîne. Au* fost 
de față K. T. Mazurov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Bielonisia, T. J. 
Kiseliov, președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.S. 
Bieloruse. Masa s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

LENINGRAD a (Agerpres). 
Duminică 7 iulie, la ora 11, 
delegația militară romînă con
dusă de general de armată 
Leontin Sălaj an, ministrul 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, a sosit în capitala R.S.S. 
Letone, Riga.

In timpul zilei, delegația 
militară romînă a vizitat ora
șul și țărmul Mării Baltice. 
Seara, comandantul regiunii 
militare Pribaltice a oferit o 
masă în cinstea oaspeților.

Continuîndu-și vizita, de
legația a sosit în ziua de 8 
iulie la Leningrad. In cursul 
dimineții, delegația militară 
romînă a făcut o vizită pri
mului secretar al comitetului 
regional de partid Leningrad 
pentru industrie, V. S. Tolsti
kov. Membrii delegației au vi
zitat apoi o importantă uzină 
metalurgică, unități militare, 
precum și Palatul Smolnîi și 
Petrodvoreț-ul.

Prezențe 
romînești 

peste hotare
GENEVA. -— La Geneva conți' 

nuă lucrările Conferinței interna
ționale a instrucțiunii publice. La 
6 iulie, delegația romînă a prezen
tat un raport asupra dezvoltării 
învățămîntului în R. P. Romînă în 
anul țcolar 1962-1963. Raportul a 
fost urmărit cu mult interes. Un 
număr da delegați din partea 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovace. Fran
ței, S.U.A., Elveției, Nigeriei, Ar
gentinei au pus întrebări ai au ce
rut date suplimentare cu privire Ia 
experimentul care sa desfășoară în 
Romînia în legătură cu predarea 
pe specialități la clasele mici, stu
dierea agriculturii în școala de 
cultură generală, organizarea învă- 
țămintului seral, pregătirea peda
gogică a studenților în universi
tăți și în institutele pedagogica 
etc. Lucrările conferinței continuă.

MONTEVIDEO. Sub auspi
ciile Teatrului Național de 
comedie „Solis" din Montevi
deo, la 6 iulie, cu ocazia în
chiderii expoziției romîne de 
scenografie, Ruben Yanez, di
rectorul artistic al Teatrului 
Național, a conferențiat des
pre arta romînească și dezvol
tarea multilaterală a teatru
lui în R. P. Romînă. Au par
ticipat reprezentanți ai condu
cerii Teatrului Național, nu
meroși oameni de cultură și 
artă. Conferința s-a bucurat 
de succes.

Raportul prezentat de W. Gomulka 
la Plenara C. C. al P. M. D. P.

PE SCURT PE SCURT
MOSCOVA. La Dubna a 

lust fifîtșit consfătuirea inter
națională pentru spectrosco
pia nucleară a izotopilor neu- 
trono-deficitari și pentru teo
ria nucleului.

La lucrările consfătuirii, 
care au durat 5 zile, au parti
cipat oameni de știință din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară, U.R.S.S. și R. D. 
Vietnam. Au fost prezentate 
aproximativ 50 de referate cu 
privire la cercetările în dome
niul'proprietății nucleelor ato
mice.

KIEV. — La B iulie, N. S. Hruo- 
eiov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., J-a primit la ■ 
Kiev pe Paul Henry Spaak, vice-' 
președinte al Consiliului de Mi* 
nlștri șl ministrul afacerilor exter-] 
ne al Belgiei. în timpul convorbirii 
a avut loc un schimb util do pâ-

ieri asupra problemelor Internatio
nale de actualitate.

MOSCOVA. — Au Început lu
crările pentru instalarea legăturii 
telegrafice și radio directe intre 
U.RS.S. ți S.U.A. Legătura dintre 
Moscova și Washington se va face 
pe linia Moscova — Helsinki — 
Copenhaga — Stockholm — Lon
dra. In aceste sectoare legătura 
neîntreruptă și precisă va fi asi
gura fd printr-un cablu subteran. 
Apoi semnalele de telecomunica
ții vor trece printr-un cablu de 
pe fundul Oceanului Atlantic. Si la 
Moscova și la Washington vor fi 
instalate aparate moderne care a- 
sigură precizia și rapiditatea 
transmiterii știrilor. S-a hotărît ca 
la ambele capele ale liniei sd fie 
instalate aparate speciale pentru 
codificarea textului, precum și a- 
parate care transformă pe moment

semnalele telegrafice într-un cod 
special care va ti, de asemenea, 
descifrat automat la stafia de re
cepție. Paralel cu aceasta se fac 
lucrări pentru crearea unul al doi
lea canal de legături radio-telcgra- 
fice Moscova — Tanger — Was
hington.

PARIS. — în cadrul adună
rii sale generale. Uniunea na
țională a studenților din Fran. 
ța a adoptat hotărîrea de a 
adera la Uniunea Internațio
nală a Studenților cu dreptul 
de membru asociat. In rezolu
ția adoptată de adunare se 
spune că, aderînd la Uniunea 
Internațională a Studenților, 
Uniunea națională a studenți
lor din Franța nu va îndeplini 
decît hotărîrile pentru care 
va vota.

Rezultatele alegerilor din Argentina

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
P.A.P., între 4 și 6 iulie a avut 
loc la Varșovia cea de-a 13-a 
plenară a C.C. al P.M.U.P. La 
plenară, W. Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
prezentat raportul „Cu privire 
la problemele actuale ale mun
cii ideologice a partidului”.

Transformările economice și 
politice radicale care au avut 
Ioc în cei 19 ani de existență 
a puterii populare, a spus W. 
Gomulka, au stabilit definitiv 
viitorul Poloniei ca țară socia
listă, parte integrantă a siste
mului mondial socialist. în 
conștiința poporului s-au sta
tornicit odată pentru totdeauna 
atitudinea față de probleme 
fundamentale oa socializarea 
mijloacelor de producție, cu 
excepția agriculturii, puterea 
democrat-populară, apartenen
ța Poloniei la lagărul socialist 
și lupta noastră pentru pace, 
într-un cuvînt, poziția față de 
bazele orînduirii noastre.

Aceasta nu înseamnă însă 
că la noi conștiința socială a 
devenit o conștiință socialistă, 
că ea s-a eliberat de rămăși
țele ideologiei burgheze, că ea 
a devenit suficient de rezisten
tă la influența propagandei 
reacționare și imperialiste.

De mulți ani, a spus W. Go
mulka, sîntem ținta unor a- 
tacuri masive și deosebit de 
puternice din partea propa
gandei imperialiste. De aceea, 
partidului nostru îi revine o 
mare răspundere pentru ca ni
velul conștiinței politice a po
porului să corespundă înălți
mii sarcinilor care stau în fata 
noastră în domeniul construi
rii socialismului, în lupta pen
tru întărirea coeziunii lagăru
lui socialist și consolidării 
păcii.

Expresia practică a misiunii 
de pace a socialismului în lu
mea contemporană — a spus 
apoi vorbitorul — o constituie 
politica noastră de coexistență 
pașnică, care determină totali
tatea relațiilor dintre țările 
socialiste și statele capitaliste. 
Condiția primordială a succe
sului acestea politici o consti
tuie strînsa colaborare între 
toate forțele antiimperialiste 
și, în primul rînd, unitatea la
gărului socialist în toate pro
blemele principiale legate de 
lupta împotriva politicii de a- 
gresiune și război, pentru 
dezarmarea generală și pace.

Coexistența pașnica și nea
mestecul unor țări în treburile 
interne ale altora sînt princi
piile noii orînduiri superioare 
— socialismul — și ale politicii 
lui pașnice, care nu pot să nu

influențeze popoarele ce con
tinuă să trăiască în condițiile 
vechii orînduiri.

Raportorul a subliniat că re
zolvarea tuturor -problemelor 
mondiale importante este strîni 
legată de mersul întrecerii din
tre socialism și capitalism pa 
frontul principal al luptei — 
pe frontul economic. El a ară
tat pe bază de exemple supe
rioritatea economiei planifica
te, socialiste, a țărilor din sis
temul mondial socialist asupra 
economiei capitaliste.

Principalele eforturi în mun
ca noastră ideologică, a spus 
în continuare vorbitorul, în 
primul rînd în propaganda de 
masă și în munca eduoativă, 
trebuie să fie concentrate spre 
sarcinile interne ale construc
ției socialiste, îndeosebi asu
pra problemelor dezvoltării 
noastre social-economice.

Raportorul a spus că după 
plenară trebuie sa se facă o 
analiză temeinică și aprofun
dată a tendințelor teoretice și 
ideologice greșite în științele 
sociale. Referindu-se la reali
zările și lipsurile în domeniul 
literaturii, criticii, cinemato
grafului și teatrului, el & spus: 
Politica noastră în domeniul 
culturii, trasată de Congresul 
al III-lea, rămîne justă. Parti
dul nostru exprimi nd părerii® 
și necesitățile maselor popu
lare luptă prin mijloace ideo
logice pentru o orientare so
cialistă a dezvoltării culturii 
poloneze.

Vorbitorul <a subliniat că sar
cini de o răspundere deosebit 
de mare stau în fața partidului 
în domeniul educării ideologice 
a tineretului.

Ultima parte a raportului 
s-a referit la sarcinile partidu
lui în domeniul intensificării și 
îmbunătățirii muncii ideolo
gice.

Pe marginea raportului pre
zentat de W. GomuLka au avut 
loc discuții.

Plenara a hotărît în unani
mitate ca raportul să fie adop
tat ca directivă în activitatea 
partidului în domeniul ideolo
giei.

In probleme organizatorice, 
plenara a luat cunoștință de 
cererea lui R, Zambrowski de 
a fi eliberat din funcția de 
membru al Biroului Politic și 
&i Secretariatului C.C. și a a- 
les ca secretari ai C.C. al 
P.M.U.P. pe B. Jaszczuk și A. 
Starewicz.

Plenara a adoptat în unani
mitate hotărîrea de a convoca 
la Varșovia în prima jumătate 
a anului 1964 al IV-lea Congres 
al partidului.
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despre
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rintre d»
peste hotare renifi 
la odihna in tam 
noastră se află și 
cunoscutul cineast 
francez Henri Colpi. 
Maestru al moaXaju- 

lui cinematografie, colaborator al 
unora dintre cei mai de seamă 
regizori francezi din generația 
mai virstnică, li nărui cineast 9-a 
impus ca o valoare larg recu
noscută și in domeniul regiei. 
Cele două filme realizate de el 
— „Absență îndelungată” fi „Co- 
din” — au obținut premii la fe
stivalurile internaționale ale fil
mului de la Cannes.

I-am solicitat oaspetelui un in
terviu. Este însă foarte greu sâ 
obții un interviu de la Colpi. De 
o expansivitate rară, ti nărui ci
neast nu poate suporta tiparele 
clasice ale interviului. Așa ci, 
ceea ce a urmat după sosirea re
porterului în apartamentul hote
lului bucureștean unde locuiește 
oaspetele francez, poate fi defi-

BUENOS AIRES 8 (Ager
pres). La 7 iulie In Argenti
na au avut loc alegeri genera
le pentru desemnarea preșe
dintelui. vicepreședintelui, 
guvernatorilor a 22 de pro
vincii, a 46 de senatori șl 
129 de deputați ai Congresu
lui național, pentru organele 
administrative locale și pro
vinciale. După cum se știe, 
ca urmare a presiunii eo- 
mandanților militari, guvernul 
a interzii participarea la a- 
legeri a candidaților Frontu
lui Donular S național. coali
ție electorală alcătuită din re
prezentanții partidelor pero- 
nlar. ai partidului Uniunea 
radicală intransigentă și ai 
altor organizații politice.

După cum transmite agen
ția Franca Prasse, „aproape 
3 milioane de alegători din- 
tr-un total de 11 milioane și 
jumătate nu s-au prezentat la 
centrele respective de vot, ceea 
ca reduce procentajul de vo
turi exprimate la aproxima
tiv 75 la sută din alegătorii 
înscriși". De asemenea, apro
ximativ 25 la sută din alegă
tori au introdus în urne bu
letine de vot albe, răspunzînd 
astfel apelului de boicotare ■ 
alegerilor adresat de Frontul 
popular și național.

Rezultatele alegerilor data 
publicității după despuierea 
scrutinului în 40 727 circum
scripții electorale din cele 
46 IS) arată un avans al can
didatului prezidențial din 
partea partidului Uniunea ci

vică radicală a poporului. Ar- , 
turo Ulia, care a obținut 
2 286 545 voturi față de ’ 
1 477 387 voturi obținute de 
candidatul unei fracțiuni a 
partidului Uniunea radicală 
intransigentă, Oscar Alende. 
Generalul Pedro Aramburu, 
candidat din partea partide
lor de dreapta și de centru, 
care înaintea alegerilor era 
prezentat de agențiile occi
dentale de presă drept cel 
mai probabil învingător, a în
trunit I 282 259 voturi. Un nu
măr de I 354 839 buletine de 
vot au fost In alb.

Agențiile de presă arată că 
Ulia s-a prezentat in fața a- . 
k lorilor cu o platformă . 
politică care cuprinde: retra- 1 
gerea Argentinei din Fondul 
mooetar internațional (orga
nism economic controlat de 
monopolurile din S.UA. —
n.r.) anularea concesiunilor 
petroliere acordate societăți
lor din S.U.A. și Europa occi
dentală. precum și anularea 
legislației represive impuse de 
regimul militar. Agenția U.P.I. 
subliniază ia rîndul ei că Illia J 
a devenit popular. întrucît I 
„s-a pronunțat In favoarea u- | 
ntri control mal strinx asupra 
investițiilor de capital ameri
can în țară".

După cum transmit agenții- | 
Ie occidentale de presă, nu
mele noului președinte al Ar- | 
gentinei va fi cunoscut oficial 
abia la 31 iulie, o dată cu în
trunirea Colegiului elecloraL

Demiterea ministrului 
de război sirian

DAMASC 8 (Agerpres). — 
Consiliul național al Coman-' 
damenUklui revoluți*» jiriene 
a dat publicitarii la 8 iulie un 
comunicat In care anunță că 
generalul Ziad el Hariri „a 
fost eliberat din funcțiile sale” 
de ministru de război 
Statului major ai armatei si
riene. în aceeași zi generalul 
Hariri a vărăsit Siria Ve bor
dul unui avion, [ndreptinduse 
spre Viena.

Referindu-se la știrea demi
terii generalului Hariri, agen
ția France Preșse subliniază 
că „în felul acesta ia sfirșit 
criza deschisă la sfirșitul lunii 
trecute între generalul Louai 
el Atassi, președintele Consi
liului național al Comanda
mentului revoluției din Siria, 

generalul Hariri, ministrul 
de război". Potricit agențiilor 
occidentale de presă, genera
lul Hariri — unul din princi
palii conducători ai lociturii 
militare de stat de la 8 mar
tie, care s-a pronunțat tn favoa
rea uniunii dintre Siria, Irak și 
Egipt — si-a exprimat deschis 
nemulțumirea fața de măsurile 
luate de Consiliul național al 
Comandamentului reooluției in

timpul absenței sale din țară, 
cînd un mare număr de ofițeri 
cunoscuti drept sprijinitori ai 
lui Hariri au fost îndepărtați 
din armată. „Acești ofițeri, 
scrie agenția France PrftSSe, au 
fost imediat inlocuiți cu TRili" 
tari în care partidul Raax avea 
încredere deplină”. Aceeași a- 
oenție relatează că generalul 
Hariri „a ridicat in fața Con
siliului național al revoluției 
siriene o serie de revendicări’* 
în numele său si al prietenilor 
săi, care cuprindeau îndeosebi 
cererea de împărțire a puterii 
între partidul Baas și „cele
lalte grupări unioniste”. Intru, 
cit generalul Hariri nu a obți
nut satisfacție, continuă agen
ția, concluzia logică nu putea 
fi decît demisia sa. care a fost 
reglementată printr-un com
promis discret intre Hariri șt 
colegii săi- în felul acesta, în
cheie agenția, ca urmare a în
depărtării generalului Hariri 
xe poate trage concluzia că 
partidul Baas menține contro
lul asupra conducerii afaceri' 
lor interne si externe ale Si
riei după o criză care părea tă 
fi zdruncinat autoritatea sa”.

• Romînia, oamenii ei
• Influența cinematografului 

asupra formării generației

tinere
niî astfel : • com orbire animată 
despre Romi aia fi oamenii ei, 
despre ralul filoutlui in educarea 
iineretalui. Convorbire pe care 
reporterul se străduiește s-o re
dea nt exactitate .-

REP : Vid «iei. țe nifî. nu- 
■eraase alhnaac oa imagini din 
Ramînia. Cnrieaitatea gaxelirea- 
•câ «î îndeamnă ■■ vă întreb 
dacă nn cumva •• documentați 
pentrn Inrnarea nani nou film 
în țara naastră.

H. C. Nu, nu-i vorba acum de 
nici ua fel de documentare pro
fesionali. Par fi simplu sint în
drăgostit de peisajul remiuesc, de 
Rominia. E o mare incintare să 
cutreieri țara aceasta. O îneîn- 
tare pentru inimă, pentru ochi...

REP : Ochiul cineastului e, în 
genere, mai scrutător, mai im
presionabil...

H. C.: Foarte adevărat. Pot să 
spun ei rare ori am avut ocazia 
să-mi incÎMt ochii cu o asemenea 
priveliște de măreție uluitoare 
ca aceea a Deltei Dunării. E un

peisaj fără egal în lume. $î, na 
departe de deltă, pe litoralul ro- 
minesc ți se oferă o altă frtsmu- 
seța rar întîlnilă : stațiunile de 
odihnă Mamaia, Eforie, Manga~ 
iia. Aici, mina fi ingeniozitatea 
omului nu numai că a completat, 
dar a întrecut mult in măreție 
ceea ce a realizat natura. Din 
punct de vedere arhitectural, li
toralul romînese este o reflectare 
minunată a setei de jrumos a 
oamenilor acestei țări. Și, tot
odată, e o reflectare a perseve
renței cu care se urmărește aici, 
in Romînia, ca frumosul, confor
tul, să intre în viața tuturora.

REP. : Sînt înclinat aa cred că 
cunoștința dv. cu arhitectura ro- 
mîncaici nu ■-> mărginit Ia lito
ral. Ați călătorit prin multe lo
calități din țara ?

H. C. : Spre regretul meu, 
n-am vizitat decît cîteva orașe. 
In timp ce filmam „Codin”, 
mi-am concentrat activitatea a- 
proape numai la Brăila. Abia 
acum îmi înfăptuiesc dorința să

străhut îu bsng lat Jtamlnîa. 
In arufsia pe cvt lu-am emnos- 
cmt pissă aa^ Basauroști,
Brăila. Gainfi, Cosutanps — am 
intiisut fmmssmfi arhitectonic a 
«semmadtMra celor da jm Utaral. 
Arhitacții fi constructorii rumâni 
realizează lucruri da maro măie
strie. Fiecare din acesta aroga iți 
prezintă u calam impresionant 
df construcții noi.

REP. : Fiindcă sîntem la ca
pitala] ea mtrn cililor, a! a rațe Iar, 
■ r fi interesant si lăsăm abîecti- 
vnl aparatului dv. de filmat li sa 
apreaacă mai ităruilar asupra 
anei atrăii.

H. C.: Adici.^
REP. : Strada romîneaacă vă- 

xntă de Henri CalpL
H. C. : Ca să mă exprim cas

at, af spune ci străzile orafelor 
dr. oferi ochiului oricărui oaspe
te — fi sa numai ochiului exer
sat al unui cineast — imaginea 
bunăstării și bucuriei de viață. 
Oamenii pe care-i întilnești sint 
mulțumiți, satisfăcuți, bine îm- 
bricați. Sentimentul dominant 
«te entnziesmul, optimismul. De 
altfel, despre oamenii Ronuniei 
aș mai avea multe de adăugat...

REP. : Și despre tineret, pro
babil...

H. C. : Despre tineret, in mod 
special, n-aț putea face remarci 
prea judicioase. E adevărat că 
mulți din cei cu care am lucrat 
La „Codin'* erau tineri. *N-am cu
noscut insă îndeaproape viața ti
neretului romîn. Despre oamenii 
acestei țări, în genere, mi-am

j ar mal o păreri entuziastă. Sini 
oameni de o ospitalitate rar în- 
tiluiiă, daxdup, prietenoși, de o 
mare vivacitate și spontaneitate 
fi un puternic simț al umorului. 
Am legat repede prietenii traini
ce. La âteva săptămini după ce 
începusem lucrul la „Codin’, atit 
«u cit și soția mea, ne făcusem 
zeci de prieteni printre brăileni 
și aproape nu trecea o zi fără să 
fim invitați La o ciorbă pescă
rească în port sau la Comorovca. 
De la mic la mare, raminii creea
ză o atmosferă de simpatie, ospi
talitate. Acest „bucuros de oas- 
peți” pe care l-am învățat și eu 
in limba romină, exprimă fidel 
capacitatea minunată a acestui 
popor de a-fi face prieteni, de a 
dărui o prietenie sinceră. Mai 
mult decit orice, oamenii mă fac 
si mă simt aici in Romînia ca la 
mine acasă. Mai mult decît orice, 
oamenii — plini de căldură, vioi
ciune, energie fi optimism — te 
fac sa indrăgefti Romînia.

Cit despre tineretul Ronuniei 
țin si relev un element care m-a 
impresionat. N-am fost în fabrici, 
uzina sau șantiere, nici la sate, 
fi n-am avut prilejul să-i văd pe 
tineri la muncă sau învățătură. 
Am remarcat însă numărul mare 
de tineri la cinematografe, tea
tre, muzee de artă. Acesta mi se 
pare un fenomen care indica a 
pasiune pentru valorile artei, 
dragoste pentru cultură.

REP. : Pornind de I« iceaati 
observație, plaaînd-o într-un 
cîmp mai larg de idei, ne-sr in-

teren părerile dumneavojiltri 
deipre rolul artei, al cinemato
grafiei în ipecial, în educarea ti
nerei generații.

H. C. : Cinematograful, televi
ziunea constituie fără îndoială 
mijloace dintre cele mai impor
tante, mai eficiente de educare 
sănătoasă a tineretului. Din păca
te, trebuie constatat că în acci
dent comercializarea acestor mij
loace duce la o diminuare a va
lorii lor educative. Mai mult 
încă, numeroase filme au a in
fluență nocivă, propagă idei, gu
sturi, sentimente morbide.

REP. : Vi referiți, probabil, 
la acele producții cinematografi
ce care proalăveic cultul crimei, 
disprețul fața de om.

H. C. : Exact! O asemenea in
fluență dăunătoare este, de fapt, 
o crimă. Cinematograful este a 
artă cu o mare pătrundere, o 
artă de largă popularitate. De 
aici răspunderea mare a cinea
stului. Personal, consider că 
principalul în evaluarea unei o- 
pere cinematografice este poezia 
pe care o respiră, o poezie a 
ceea ce este înălțător, frumos la 
om. O poezie care trebuie să să
dească și să dezvolte la om cele 
mai nobile sentimente, cel mai 
profund umanism.
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'Aici, convorbirea cu talentatul 
cineast francez a luat sfîrșit. 
Henri Colpi trebuia să plece in
tr-o excursie pa Valea Prahovei.
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