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Ici nu se luminase bine de ziuă, cînd spre bazele de recep
ție au început să se scurgă convoaie nesfirșite de căruțe și 
mașini încărcate cu aurul cîmpiilor. La aceeași oră, în bi
roul președintelui comitetului executiv al sfatului popular 
raionul Balș se discuta tocmai problema transportului ce
realelor la bazele de recepție. Minuțios, sînt planificate

toate mijloacele de transport al autobazei Balș.
Aici am aflat, la sfîrșitul săptămînii trecute, că multe gospodării a- 

gricole colective șî-au achitat aproape în întregime obligațiile contrac
tuale cu statul.

Primul popas l-am făcut la G.A.C. Lcotești. Batoza treiera de zor. 
Această gospodărie se numără printre colectivele fruntașe din raion în 
campania de recoltare și treîeriș. Cu multă vreme înainte, consiliul de 
conducere a planificat, pe baza unui studiu atent, forțele de munci, mij
loacele de transport, a organizat schimburile la arie in așa fel ca in fie
care zi, toți colectiviștii să cunoască exact unde și ce vor lucra. De ase
menea, au procurat sacii necesari transportării griului. Problema trans
portului la baza de recepție a fost, de asemenea, în atenția conducerii 
gospodăriei. In afară de mijloacele proprii, au mai închiriat de la Au
tobaza Balș încă două camioane care au transportat în continuu griu 
la baza de recepție direct de la arie. Mașinile nu au staționat nici o 
clipă, astfel că numai în cîteva zile a fost adusă întreaga cantitate de 
boabe pentru muncile S.M.T., sămînța împrumutată 
aproape în întregime cerealele contractate cu statul, 
ganizat convoaie de atelaje.

La numai cîțiva kilometri de Leotești se află

și au fost 
Zilnic aîd

gospodăria
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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GH. NEAGU

în raionul Botoșani
n ultimele zile în raionul Botoșani au fost mobilizate toate 
forțele de care dispun G.A.C. și S.M.T. pentru a se strînge la 
timp recolta de păioase. Pînă la sfîrșitul săptămînii trecute 
cele 55 de gospodării colective recoltaseră griul de pe o su
prafață do peste 23 000 de hectare, adică 73 la sută din în
treaga suprafață. Multe gospodării colective printre care cele 
din Durnești, Burlești, Unțeni, Călărași, au terminat de

strîns recolta de pe întreaga suprafață. Agrotehnica recomandă ca, pa
ralel cu secerișul să se efectueze arăturile adinei de vară pentru a se 
evita pierderea apei prin evaporare.

In raionul Botoșani s-a planificat să se execute această lucrare pe o 
suprafață de peste 39 000 de hectare. In unele gospodării colective s-a 
reușit ca odată cu recoltarea să fie arate șl mari suprafețe de miriști. 
De pildă, la G.A.C. Roma în cîtcva zile au fost arate peste 170 de hec
tare ; la Hlipiceni aproape 100 de hectare etc. în aceste gospodării co- 
:p.ctlve, odată cu recoltarea s-a organizat și eliberarea terenurilor de snopi 
și paie, planificîndu-se pentru aceste lucrări un număr corespunzător 
de brațe de muncă și atelaje. S-a asigurat astfel cîmp larg de lucru 
pentru mecanizatori, care au intrat îndată cu plugurile în brazdă.

■ Față de timpul înaintat și față de posibilități însă, arăturile de vară 
în raionul Botoșani sînt mult rămase în urmă ; există un mare decalaj 
între seceriș și această lucrare importantă. Pînă spre sfîrșitul săptămî
nii trecute, de exemplu, planul de arături de vară fusese realizat în 
proporție de numai 3,4 la sută. Unele gospodării colective ca cele din

A. CARTNTU 
corespondentul „Scînteii tineretului' 

pentru regiunea Suceava

PENTRU MOBILIZA
REA TINERELULUI LA 
REALIZAREA SARCl. 
CINILOR DE PLAN: 
POSTUL UTEMIST DE 
CONTROL

• Să discutăm despre 
tinerețe, educație, 
răspunderi :
Nu te poți |uca de-a 
familia I

• Pe marqinea dezba
terii „Despre educa-

ția estetică a 
tuiul’'

LA MOSCOVA _ 
NUNȚAT OFICIAL PA
RAFAREA TRATATULUI 
CU PRIVIRE LA INTER 
ZICEREA EXPERIENȚE
LOR NUCLEARE.

CITIȚI IN PAGINA A 
VI.a COMUNICATUL 
PRIVIND PARAFAREA 
ACESTUI TRATAT

Primirea da către tovarășul 
Gheorghe Apostol a delegației 
guvernamentale a R.P.O. Coreene

Joi după-amiază tov3r5.nl Gheor^he Apos
tol. prim-vicepreședinte >1 Consiliului de Mi
niștri, a primit delegația guvernamentală a 
R P. D. Coreene, condusă de Tio Doing Sîb, 
ministrul industriei construcțiilor de mașini.

La întrevedere, care a decurs intr-o atmos
feră prietenească, au luat parte tovarășii Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțului exterior șl 
Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

A participat Giăn Du Hoan. ambasadorul 
R.P.D. Coreene în E.P. Romină.

(Agerpres)
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pe timpul iernii.

(Agerpres)

EXPERIENȚA

de Pret , FRUNTAȘILOR
In primele 6 tuni din acest 

Uzinele textile din Timișoara 
realizat :

• Fire peste plan — 7 800 kilograme
• Țesături peste plan — 13800 ml
• Economii suplimentare la preful 

de cost — 78 000 lei (numai pe 5 luni)
• Productivitatea muncii a crescut 

cu 0,89 la sv.tă
• Producția globală a lost depășită 

cu 1,1 la sută

an la se contureze 
Să ne oprim 
„bitraj". Atei 
este scuturată 

scărmănată.

La G.A.C. Voin/a din Corabia, regiunea Oltenia, specialiștii 
gospodăriei fac prin sondaj controlul polemizărîi suplimentare 

la floarea soarelui.
Foto : AGERPRES
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Pe Iltaial, In amurg.

așinile mergeau 
din plin.. Fata ți’ 
nea mîna pe su
portul spatei ui- 
tînd parcă pentru 
o clipă unde se 
afla. Cind războiul

înceta să mai bată ritmul sa
cadat. semn că se rupsese un 
fir, Panica Belei își aminti de 
inscripția cuprinsă pe panoul 
de la intrare în uzină. „Un 
gram de bumbac economisit 
zilnic de fiecare muncitoare, 
înseamnă în final la sfîrșitul 
anului economii de...

Un gram de bumbac! Dacă 
vrei să notezi din noianul de 
cifre aflate la serviciul plani
ficării de la Uzinele textile 
Timișoara, pe cea care-ți pare 
reprezentativă, apoi trebuie 
notată și aceasta. Din cele 
7 800 kilograme fire date in 
plus față de prevederile pla
nului, peste 5 200 kilograme cu 
fost obținute din materia pri
mă economisită în primul se
mestru. Tot de aici iei cuno- 
știință ți de alte cifre. Dincolo 
însă de graiul lor, de semni
ficația acestora stau faptele 
oamenilor, conștiinciozitatea cu 
care aceștia se ocupă de în
deplinirea exemplară a sarci
nilor de plan, de 
fiecărui gram de 
mă.

...In filatură 
tors înfășoară pe copsuri mii 
de metri de fir pe minut. Rin
gurile torc și deapănă fără în
cetare fire de culoarea lapte
lui.

Aerul primenit prin instala
ția de recondiționat, vibrea
ză parcă și el odată cu copsu- 
rile ce se invirtesc cu o viteză 
uluitoare.

Imaginea pe care ți-o faci la 
început, privind panoul din

economisirea 
materie pri-

mașinile de

curte, începe să 
nici și mai viu. 
cîteva clipe la 
vata de bumbac 
de impurități,
Deși printre primele, această 
fază a procesului de fabrica
ție e hotăritoare pentru cali
tatea viitoarelor fire. Filatoa
rele susțin ca aici, de fapt se 
află „secretul” calității și al 
economiilor. O mică dereglare 
a mecanismului mașinii și pă
tura de bumbac capătă altă 
dimensiune. Din cauza aceasta 
calitatea producției de la fla- 
yere și ringuri are de suferit. 
Retururile cresc.

„Să fie introdusă evidența 
retururilor și pentru început să 
se fixeze și o limită” — și-au 
spus părerea în consfătuirea 
de producție muncitorii din a- 
ceastă secție.

Și evidența a fost introdusă. 
Se cunoștea acum nu .turnai 
ce cantitate de bumbac a tre
cut de mai multe ori prin ma
șina de bataj, dar și din vina 
cui s-a întîmplat acest lucru. A 
început atunci o adevărată în
trecere între filatori pentru a 
avea fiecare cit mai puține re
tururi. Cine a fost câștigătorul 
acestei întreceri ? în primul 
rînd calitatea și zecile de tone 
de fire date peste plan.

...La conducerea uzinei mi se 
vorbise despre tinerele din țe- 
sătorie ( ca și din filatură, da 
altfel) care se ajută între ele 
pentru a ridica tot mai sus 
săgeata pe graficul de pro
ducție. Intr-ajutorarea la locul 
de muncă, formă înaintată de 
colaborare între muncitori,

TELEGRAMĂ

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 
Prlm-secretar al conducerii naționale 

a Partidului Unit al Revoluției Socialiste 
Primministru al guvernului revoluționar 

al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

Havana

în numele Comitetului Centrii al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat, al Guvernului ți poporului Republicii Populare 
Romine, și al nostru personal, vi transmitem dv ți prin dv poporului 
cobim prieten cele mai călduroase felicitări ți urări de pace și prospe
ritate, cu prilejul • ■ • - - ....
naționale.

Oamenii muncii 
remarcabile pe care 
consolidarea independenței Republicii Cuba, în transformarea vieții 
țării pe o bază socialistă.

Bind o înaltă prețuire relațiilor de prietenie frățească statorni
cite între Republica Populară Rornîuă ți Republica Cuba, poporul 
romîn este convins că aceste relații se vor dezvolta și în viitor spre 
binele țărilor noastre, al întăririi puternicului front al forțelor care 
luptă pentru preîntimpinarea unui nou război mondial, pentru conso
lidarea păcii și colaborării între popoare.

Exprimînd sentimentele poporului romîn, vă dorin) dv ți întregu
lui popor cuban noi succese în construirea socialismului, spre fău
rirea unei vieți noi ți fericite 
toare da pace.

celei de-, X-a aniversări a zilei insurecției

din tara noastră se bucură lincer de succesele 
poporul frate cabin le-a obținut în apărarea si

în Cuba liberi, independentă gi iubi'

î N T E M E

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

prim-secrctar 
al Comitetului Central 

al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

ION GHEORGHE MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

ISTORII ORAȘULUI

■
 stă seară, lull*

1963, înalta ten
siune a ajuns 
la Dragalina. Lu
minile s-au a- 
prins la gară, la 
Uzina de repara

ții mecanice, la Fabrica de 
nutrețuri combinate, la S.M.T.; 
in cvartalele de locuințe noi 
care s-au rînduit aproape de 
gară și în blocurile gospodăriei 
de stat „Partizanul"; în locuin
țele colectiviștilor și pe „bu
levarde" — cum numesc locui
torii comunei drumurile largi, 
cu alei de salcîmi pe mijloc și 
flori multicolore de-o parte și 
de alta. Din toți stîlpti cu di
fuzoare se aude: „Dragi as
cultători, bună scara 1 Trans
mitem emisiunea locală. Bule
tin de știri".

Și mat departe, ți se pare 
că auzi: „astăzi, iulie 1975, în 
orașul agricol Dragalina.."

1975... Orașul agricol Draga-

Hna... Nu, nu e o anticipație 
fantastică. Intr-o seară de iu
lie a anului 1963 se vorbea, in
tr-adevăr, despre apropiata 
declarare a comunei Dragalina 
ca oraș. Vocea crainicului e- 
misiunilor locale mă poartă în 
acest viitor cert, pe care oa
menii îl fac prezent cu fieca
re zi.

Întîlnire 
cu viitorul

...Așadar — 1975.
Un tren electric de Constan

ța mă lasă în gara Ciulnița. 
Pornești prin cîmpuri, prin 
forfota lui iulie, cu seceriș. 
Orașul s-a extins spre gară. 
Vilele albesc în verdele sal- 
cimilor, în galbenul mirific 
al cimpiel. E o grabă pretutin
deni — de tractoare, de com
bine, de autocamioane. Trecem

pe lingă sediul G.A.S.-ulul. Fa
brica de nutrețuri combinate a 
fost extinsă, modernizată; cen
trul de reparații mecanice a 
devenit o adevărată uzină. Me
canizarea își spune pretutin
deni cuvîntul.

Mașina străbate acum bule
vardele care au primit nume: 
bulevardul Păcii, bulevardul 
Bărăgan, Aleea Tractoriștilor... 
Blocurile s-au rînduit printre 
vile. In răscrucea veche, s-a 
construit o piață, cu hală mo
dernă; alături — magazinul 
universal, cu etaj. Școala ma
re, cu terenurile de baschet, de 
handbal, de volei, în juru-i. 
In 1963 școala era nouă. în
vățase o singură generație în 
clasele ei luminoase... Aici, în
tr-un alt colț, clubul colecti
viștilor, e vechi, cu tradiții 
de-acum. Iată și casa de cul
tură. Dinăuntru se revarsă 
melodia unui cîntec: „Bărăgan, 
pămînt cu flori...”. Poate că-l

cîntă Geta Badea. In 2963 a- 
vea numai 15 ani, se remarca
se ca una dintre cele mai ta
lentate soliste ale căminului 
cultural din Dragalina.

In parc, fîntînile arteziene 
răcoresc aerul de iulie. Statui
le albe imortalizează în piatră 
efortul creatorilor pîinli. Iată 
statuia tractoristului, a colecti
vistului care prefiră între pal
me griul nou, poate statuile 
oamenilor care în 1963 mun
ceau pentru ca viitorul acesta 
să prindă viață. Stadionul ex
tins acum — un adevărat com
plex sportiv — te întîmpină în 
celălalt capăt al orășelului. 
Gloria echipei de fotbal „Bă
răganul" de acum 12 ani, a 
fost dusă mai departe de altă 
echipă care se numește, sim
bolic, tot „Bărăganul"... Pe bu
levarde trec firesc autocami
oanele grele, încărcate cu gri- 
ne, spre baza de recepție. Și se

stîmesc aceleași întrebări, în 
chip de salut:

— Cit?
— 2600 kg la hectar și pes

te!! Sola cu „Bezostaia“-3000 !
— Voi cit ?
Și mașinile se depărtează, în 

pulberea ușoară, aurie... Se 
lașa o inserare, cu lumini mul
te, prin care fulgeră, ca acum, 
trenurile mării. Și-n stîlpii 
care se înalță de-a lungul bu- 
levardelor, difuzoarele anunță 
la fel: „Dragi ascultători, bună 
seara 1 Transmitem din 
dioul nostru emisiunea 
cală...”

Ei da, și studioul era 
tn curs de amenajare, < 
12 ani, iar Andrei Ciurea, șe
ful stației și „redactorul”, un 
tînăr tuns chilug, cu zîmbet 
larg, era...

Dar să ne întoarcem, tn 
1963. Să cunoaștem pe cîțiva 
dintre tinerii care dau viață 
viitorului acesta. Să le cunoaș-

tem munca, pasiunile, începu
turile... Eu i-am cunoscut în 
iulie 1963.

Zile cu forfota secerișului, 
într-un an bogat în grîu și 
combine — secerișul complet 
mecanizat; într-un an cu înal
ta tensiune străbătînd Bără
ganul; 
riș și 
vență:

într-un iulie cu sece- 
examene la fără frec- 
două campanii!

stu- 
lo-

i abia 
acum

Ei, întemeietorii 
orașului 

de mîine...
Virgil Șcheaua, tehnicianul 

agricol de la G.A.C. are o ex
presie a sa și cu tot pleonas
mul pe care îl include ea, de 
două ori superlativul convin
gerii sună într-un fel care-l 
caracterizează cum nu se poa
te mai bine. „Enorm de mult!*

— spune tovarășul Șcheaua, 
dacă îl întrebi cît își iubește 
meseria. Subțire și iute ca 
argintul viu; puțintel la trup 
și mult la treabă. E pretutin
deni: în cîmp, la baza de re
cepție, la treieratul mazăril, la 
magazii, unde este cărat griul 
de sămînță, între porumburile 
care au crescut cît toate zile
le, cu cite trei și patru știuleți. 
De aproape 10 ani lucrează în 
agricultură, aici, în Bărăga
nul ăsta — aur, nu pămînt, 
dacă știi cum să-l lucrezi. Dar, 
dacă aceasta e o știință com
plicată — a cunoașterii pă- 
mîntului și tainelor lui — a- 
poi una și mat complicată e 
aceea a cunoașterii oamenilor 
pe care trebuie sa-l înveți. Co
munistul Virgil Șcheaua pre
dă lecții la cercul agrotehnic, 
iarna, dar obișnuiește să spu
nă că școala se face nu doar 
la școală, ci ori cind și ori 
unde e nevoie. Tehnician în

agricultură ? Da, dar și peda
gog.

Trece prin apropierea lanu
lui de grîu de sămînță. Pazni
cul de cîmp, un bătrîn, stă în 
capul locului.

— Tataie 1 îl cheamă tehni
cianul. Ia spune-mi dumneata, 
mai lăsăm griul ăsta de să
mînță sau îl secerăm ? Cînd 
treci printre spice, se scutură?

— Nu se scutură — zice „ta
taia", cu importanță. Încă trei 
patru zile șf-i tocmai bun. Dar 
nu mai mult, că pe urmă „se 
topește" 1...

In privința bătrînilor, tova
rășul Șcheaua are un princi
piu: „experiența lor și teoria 
mea dau mai multă știință. 
Totdeauna le cer bătrînilor 
părerea. Nu-i vorbă, am și bă
taie de cap cu ei, de multe

FLORENȚA ALBU

(Continuare tn pag. a IV-a)
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storisirea noastră 
începe în primii 
ani ai secolului 
XX. într-un oraș 
din Olanda, Heike 
Kamerlingh se 
străduia să licite-

fieze gazele prin aducerea lor 
la temperaturi joase. Unul 
după altul toate gazele au fost 
învinse, doar heliul a rezistat 
La 10 iulie 1908 și el a fost 
biruit. Această victorie a știin
ței a avut însă un gust pu
țin... amar. Odată cu lichefie
rea ultimului gaz care chiar 
în apropierea capătului scării 
termometrului se tinea dirz 
și țanțoș a arcărut un fenomen 
care timp de o jumătate de 
secol a constituit o enigma a 
fizicii. Este vorba de fenome
nul supraconductibilității care 
abia cu cițiva ani în urmă a 
fost explicat de cercetătorul 
sovietic N. Bogoliubov. Aces
tui fenomen straniu, care se 
manifestă Drin pierderea re
zistentei electrice a condtacic- 
rilor scufundați în heliu St- 
chid, deci aflați Ia țempera:uri 
foarte joase, în 1837 i s-a toai 
adăugat si altul — s^jrat.--- 
ditatea — observată de fizi
cianul sovietic P- L Kapița.

Se părea că este verba ce 
O adevărată sururrte pe ear« 
natura a pcegâut-a —-
tor de StucU- Heitel tetetetet 
parc* nu *r vrea te ticsi 
de tejile cete inii e>— 
ale fizicii : se rrtci pe poe
ți: vuateor tarinxute frru d* 
atracție rranteUteaM, esrre 
repede prin capteare erT-ov 
de subțiri. Ourv te
expl cm ar rar* rrr.prrare 
d_d*U a hustef * Ia±r»o*r«a 
este firearii a rvpuz-
de ar trate si 
laborator de teoi 
« 5i - - * . . ea 
as-Jt^D la rfcrw 
heLuriL La U' I 
—MJI’O « « i 
hr u U 1 pre Xă p » 
schi-ina-t: 
brusc cdhtea 
accuse *e 1 
de câldari 
tempentarâ 
subitant* «a 1
* face

venit că el va 
de heliu II sub 
numi heliu I neste acesta.

Ei. chiar acest heliu II e^te 
lichidul buclucaș. Dacă încăl
zim la un capăt un tub um
plut cu heliu II. căldura se va 
transmite prin el cu o viteză 
foarte mare, lucru din care 
rezultă că He II conduce foar
te bine căldura (calculele a- 
rată că este de 200 de ori mai 
bun conducător de căldură 
decît cuprul). Această expe
riență l-a condus ne P. Kapița 
la descoperirea fenomenului 
de suprafluiditate. El a presu
pus că transportul rapid al 
căldurii nu se datorește con
ductivității ridicate a substan
ței, ci mișcării lichidului in- 
sușl Așadar, He 11 trebuie să 
fie extraordinar de fluid, 
aibă o riscozitate extrem 
redusă.

Ce s-a întimplat mai 
parte.

La temperaturi sub 2-2 "K 
heliul devine jruprafluid și 
începe- ai-si facă de cap- 
Turnai inir-un vas cu două 
cflcnpanmeate, nivelele lichi- 
dulm. dacă acestea inițial au 
fost diferite, «e egalează spon
tan. Explicația fci* aceea că 
He n ucă neretele despărți
tor. ferma i A • OfLciuA r=fau- 
re de o m'Hccrxe <Jc cm £T>-

dus un flaconaș care a fost 
răcit la temperaturi sub 2.2’K. 
Flaconul avea o mică deschi
dere sub nivelul hellului din 
vas în fata căreia a fost mon
tată o sfîrlează. Apoi, cu aju
torul unor raze focalizate de 
lumină s-a încălzit flaconașui. 
Elicea s-a pus în mișcare in- 
dicînd prin aceasta că a în
ceput scurgerea lichidului. 
Dar, spre mirarea experimen
tatorilor s-a constatat că fla
conul a rămas... plin. Se pă
rea că problemele devin din 
ce in ce mai dificile. Heliul 
suprafluid totuși nu este chiar 
suprafluid, el se scurge dm- 
tr-un volum închis care pină 
la urmă rămine plin.

Oare cum se explică toate 
acestea ?

în anul 1941 academicianul 
Lev Landau a propus a nouă 
teorie cuantică cate descrie 
perfect comportarea ciudată a 
hellului IL Deși aceas.a este 
destul da complicată, ea poate 
fi înțeleasa cu ajutorul „mo
delului celor două fluide'. A- 
ceasta presupune câ He II 
este formal din două compo
nente : una suorafluidă ți una 
obișnuită- Peste 12*K nu ră-1 
mine decît componența ob-$- 
nmtâ. »r sub 2-2 K ce*
suprafluidâ firi Ză dispari 
ceaLaisă ta «r pu
tea ii devlnâ toati caauitatez 
Ot n «n9nci. Tem In drum

spre Reșița

tulnic
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interesam? descoperiri
ariieoiogiee
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— 0 țigară ?
Politețe banală. Fumul albă- 

atrui ae înalță încet și, cu el, ni 
■a pare că au pornit în drumeție 
un dram din oboseală, o fărîaiâ 
din supărările Celui care pufăie 
tacticos. Aprlhsi o.țigară oînd te 
simți hîua dispus, cfl și alunei 
tind ești necăjit. Respiri aroma 
aspra a tutunului pentru eă ești 
nervos, lan pentru «lă nu te poți 
apuca de lucru fără ea.

...Despre asemenea modeme 
legende ale tutunului s-ar putea 
acrie multi literatură. Se spuue 
ea atunci când cineva este ener
vat, nimic nu calmează mai bine 
ca o țigară. Cuvintele le-ara au
zit roatile de aproape fiecare 
fum ăl or fi le-atn citit în nu
meroase romane nude eroul, pus 
de autor intr-a situație grea, se 
grăbește să-și aprindă o țigara 
pe loc. ae liniștește și ii o ho- 
tărire Ia care altminteri — adi
că fâiâ tutun — n-ar fi ajuna 
teci în raptul capului...

—Bine, dar acestea nu sînt 
legende ! va protesta, indignat, 
corul citîtorilor-fumători. Eu in
terni aza simțit., .etc.

Este adevărat. In toate aceste 
obiceiuri, intervin în mare mă
sura celebrele reflexe condiționa
te. Dacă atunci eînd erai enervat, 
OMUÎL saa a*eai mult de teeru. 
le-aî fî teișuujt aă bei un pahar 
c I sj^a — u aăct-m — sau să 
mj MMci • burată de xahir. dapâ 

Ite m fi afirmat. |k de
pou cam «tea. te ap* aa* zoLărai 
a~,-r?a fțâ mod euervxraa. te »dih- 
uesac. ta ajută în mancă. Intre 
apă sa* aahăr, sau țigară, pe de 
• parte fi anumite stări ale or- 
ga ui im ului, pa de alta parte "e 
farmeaaă. prin repetarea asocie
rii. trainice legaturi nervoase.

Virtuțile peri Live al» tutunului 
ae riaipetc așa dar, încetul «■■ 
îneet*L îa fumul inchipnirii : a- 
davărnl crud eate eă ele n* re

prezinlă decât plăsmuiri, aseme
nea basmelor copilăriei noastre. 
Așa cum i-au format, așa se fi 
pot șterge — în puțin timp — 
obișnuințele sau reflexele despre 
care vorbeam.

Daca acesta sate adevărul des
pre pretențiile tutunului în le
gătură cu binefacerile sale, care 
este realitatea în legătură cu în
vinuirile care i se aduc ?

Este evident că un surîs care 
descoperă dinții galbeni fi ade

prin taberele elevilor

Foto - AGE^IEj

seori cari a ți ai fntnălarnlui nu 
reprezintă an tablou plăcut. Da 
■aemenea, si încape nici o îndo
ia ii că degetele pătate ale u linii 
care țin* țigara nu adaugă nimic 
la aspectul estetic. Dar acestea 
sînt, totuși, păcate minore. Este 
dovedit aii că tutunul, prin ni
cotină conținută, influențează 
puternic îndeosebi organismul tî- 
năr, scadă rezistența plămînuîui 
ți îi predispune la îmbolnăviri 
frecvente, sensibilizîndu-l chiar 
ia tuberculoză. Ați auzit tușea 
matinală a unui vechi fumător ? 
Pîiminul acela atît de îneîrcat 
eu toată funinginea zecilor de 
■ii de țigări consumate in de
cursul vieții, l-a apărat cum a 
putut, dar aecrețiile bronșice au 
crescut, răcelile, bronșitele, ră
gușeai* s-au ținut lanț.

Limb* fumătorului este iritată, 
gustul alimentelor este altul, sim
țul mirosului scade, ca fî pofta 
de mincare. Cu timpul, memoria 
devine mai proasta, apar insom
nia, nervozitatea, durerile de 
cap, palpitațiile, uneori nlcerela 
stomacului...

Este o listă de necazuri cam 
lungă fi care poate părea unora 
puțintel exagerată. E adevărat, 
toate aceste nenorociri nu •• 
abat în același timp asupra unui 
fumător i nici una din ala nu 
Mte însă plăcută 1

Am lăsat pentru la sfîrșit „ar
tileria grea” î cancerul pulmonar. 
Aatăzi eate dovedit ca la fumă
tori această boală foarta grsvă 
apare mai dea decât la aafutnă- 
teri. Unii susțin el de fapt a- 
eMt cancer este provocat în* 
deosebi de predaicla da ardero 
alo foiței de hîrtie, dar, deocam
dată, nu aa vom apri asupra a- 
ccsior detalii.

Cei mai mulți încep do tineri 
— deși prima țigară are un gust 
oribil — convinși că fumatul este 
„semn de bărbăție”. In realita
te, furnalul este un semn de ne
cunoaștere a necazurilor pe care 
le provoacă de sula de ani, de 
cînd Nicol a avut nefericita idea 
de a aduce tutunul din America.

A discuta laolaltă despre tutun 
și alcool pare poate natural, dar 
problema băuturii este mult mai 
complicată. Băuturile alcoolica 
an o vechime incomparabil mai 
mare decît acea a tabacului, iar 
răul pe care-1 fac esta ascuna cu 
mal șireată dibăcie, sub aparen
ța unei stări de bine.

După primul pahar, băutorii 
au impresia că sînt mai puternici, 
mai inteligenți, că ideile îndrăz
nețe le vin una după alta... 
Dacă veți deschide vreodată 
vreunul din acele groase tratate 
care se ocupă cu diferitele otră
vuri care se găsesc în jurul no- 
Btru, veți afla „alcoolul etilic” la 
capitolul „aolvenți organici”, a- 
dîcă printre substanțele ce «iut 
în stare să dizolve anumite țesu
turi din corpul nostru. Prin ex
citarea sistemului uervns, iar pe 
urmă prin tulburarea fî chiar 
distrugerea anumitor părți 
sale, iau naștere toate bine 
noauutele lemne ale omului in
toxicat cu alcool : de la așa-zisa 
bună dispoziție, la starea de ex
citație, apoi la amețeală, ttirbu- 
rările de mers, de vedere și de 
judecată.

Surîdeți cu indulgență. Știm 
că, în definitiv, numărul bețivi
lor nu e mare. Iar în ce ne pri

cii un pahar sau doua de 
sticlă de bere... astea nu 

alcoolism. Grozăviile

vețte... 
viu, o 
înseamnă 
înșirate mai îuaînte nu ne pri
vesc.

Oare să fie chiar așa ?
Am in față o statistică — doar 

cîtcva cifre. Cercetări făcute în 
Franța arată că la aproape toți 
copiii sub zece ani care au Lăut 
vin în cantități apreciate drept 
mici (1—2 pahare pe flaptămînă), 
■ -au gaBit grave boli ale ficatu
lui, care în mod sigur le vor re
duce durat* vieții cu 10—30 de 
ani 1 îndeosebi organismale ti
nere, pînâ la 20 de ani, au fica
tul ți țesutul nervos foarte sen
sibil |a acțiunea alcoolului. Da 
fapt, copiii pini la 13—14 ani 
□u ar trebui aa bea niciodată 
nici cea mai ilahă băutură alcoo
lică. S-a dovedit că un singur 
pahar de vin poate sa provoace 
la copii tulburări iremediabile.

Excesul de băuturi are o in
fluență deosebit de proastă asu
pra tinerilor, pentru că alcoolul, 
după cum arătam mai înainte, 
„lucrează” asupra sistemului ner
vos, deci tocmai acolo nude se 
produc cele mai importante pre
faceri în perioada de dezvoltare. 
Atenția începe să ae risipească, 
concentrarea gindurilor at face 
din ea în ee mai anevoie, ran
damentul la muncă fi la învăță
turi este sciauL..

Este, deci, limpede ca lumina 
zilei ealea pe care trebuie aă ■ 
alegem.
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patent- 
a capra 
aaetra 

fcolir. Si • fiiwe U fie 
ța în tabără. îa nauiterte naturii, 
ia corturi ari în cabane, oferi 
elevilor de toate viratele o fru
moșii viață de colectiv, plină de 
activități interesante u recreati
ve care tec racauța de nenrtat.

La ordinea zilei— 
joaca
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Ne aflata pe antei lacului S»a- 
<OV. pădurea și tsewl au intrat te 
■lăpînirea a anta de copii : 4fl* 
petrec în ..Tabăra voiașier” orga
nizată de Sfatul popalar al Capi
talei în colaborare cu comitetul 
orășenesc U.T.M-, aproape 200 
în tabăra orțanizata de Sfatul 
popular al raîonnlni -.16 Februa
rie” în colaborare cu comitetul 
raional U.T.M-, iar alții în tabă
ra organizată de Sfatul popular 
ți Comitetul regional U.T.M. 
București. Snpravegheați de nu-

te-n ii auaas p te-și 4a 
trteataun fruaauac *• car 
La uceautl dirocțM cxiaai a 
oh șahlauii ara fi urnarare a 
partal ari tatii«r da virat*. tu- 
b-uua din îahrrrlr da la Smaaa*. 
da pilda, a feat invitai nn afițer 
da aeilitie car» te-a «artei capii
lor despre legile drenlațitâ. 0 
inițiativă hun*. Dar a ara un jna 
din care copiii că lavele •esncle 
de circulație fi couaeciuțela care 
decurg din nereipetlaren lor 
n-ar fi fast atrăgător și mai 
•peri fie. aaai aproape de Ințala- 
țcrea rapiilaT decît • expunere, 
chiar inlereaanl*?

De rana te apropii de a tabără 
anxi de departe refrenul «Joacă, 
Joacă, joacă, băiete—" și imediat 
vezi cercuri de băieți fi fete care 
ciută <i joacă la neafîrțit acest 
joc. potrivit mai eurind pentru 
preșcolari. Cn puțini fantezie 
a-ar putea mări gama jocurilor 
organizate în tabere, alegîndu-ae 
jocuri care să răspundă multila
teral cerințelor educației.

Cunoștința noi
Toți elevii aflați în tabere 

teapti eu nerăbdare ziua din pro-
al-

tulul cted tî- 
•aaa șă elud 

lașt anacni de 
artă p cui tară. activiști «le partid 
«te ia ■ijloeal lac. Și aaemeuea 
tiiitt «o aryaaixcaai în generai. 
Cea din tabăra de la Mogoșaaia 
an «âaîiat g<s*pudărîa agricoli de 
atal_ pionierii afla ți ia taberele 
de ]a Saagev au vizitat aectornl 
anniebnic al goapadăriei colecti
ve. eei din taberele de pe Argeș 
an feat oaspeții colectiviștilor 
din Carne tu, pionierii din tabăra 
regionali Vârtej* aa vizitat aero
portul de la Clinceni etc. De ase- 
■eaea, in tabăra de pe Argeș a 
raionului T. Vladimirescu a fost 
invitată Mibaela Tătulea, munci- 
loire fruntașă la Uzinele textile 
„7 Noiembrie”, într-una din ta
berele de la Snagov copiii z-au 
întilnit ca un muncitor de la „Se
mănătoarea”, iar la Buds l-au avut 
ca oaspete pe tovarășul Ștefan 
Culai, muncitor fruntaș la Uzi
nele „Vulcan”. Aceste întâlniri și 
vizite îi ajută pe elevi aă cunoas
că munca colectiviștilor, realiză
rile și perspectivele de dezvol
tare ale gospodăriilor, procesul 
de producție al unor unități in
dustriale. chipuri de oameni ai 
muncii înaintați, le dezvoltă dra
gostea și respectul pentru cei ce 
creează valorile materiale, dorin-

bâra m aAa 1« ate put>u do M 
km do Buawwtea. Ia ^ueraL te- 
bercla frai «teaialo
■cui da ftnați gs culm 
■te» oumuaawz* hesmste « 
■ini primiți acc*tm do copA. Ok- 
lervaiia ouai u ea a tetetatte 
pealra eametei da gritegi p «te
ta râ de a rate Ea miji zeul rirvi- 
ler aflați te tahara gi ea ■■ iu- 
dem» adresat ergaaeter L’.TJL, 
Becțulwr de iavâțâmtet ala sfatu
rilor popadare. do «-i iavila ți a 
le asigura coadiții da depteaara 
In taker*.

Dar setea de eanoaftere a ele
vilor îmbrițifeazi e zfari mai 
largă. Bacaria de a pleca îa ta
bără a fcelarilar eate alimentată 
In bană parte fi de certitudinea 

oă tabăra te va prilejui canoa*ta- 
rea anei părți din bogata fi frn- 
moaia noastră patrie, a unui teu 
legat de istoria aa. Nn ae poale 
apună că înlr-o măsură însem
nată lucrul nu ae realizează. Dar 
nu le foloieae toate posibilitățile 
existente. La Snagov, de pildă, 
exiatâ o mînâstire a rarei istorie 
datează de I* Vlad Țepcf fi este

Tm te

Un cîntcc străbate 
tabăra

Scalar* m yaar*. parueae in 
di—«ții. m aduaâ te jnrai for 
cnlte da tabără- Și «intacte ia te- 
Mțețte ea an prieten draf P 
mdeeporyt- Ei cântă huorria cw 
p hirtei lor fericita. învață cu
lce* papsdarc, patriotic*. foc 
eencaranri „Ciae știe mai mal le 
cînteca”. „Ctee etnia mai fru- 
moa”. Există fi aici iasă o aaa- 
mită limitare, ae clăti aceleași 
eînlaec. n« ae învață etetoee noi. 
In aude terori aituația aceasta 
este generați și de lipea aaui 
profesor de aauzici (tabăra de la 
Vîrtejn, de pildă), dar fi de iaaa- 
ficîenta căutare de a face viața 
în tabără plini de noutate fi 
prospețime. Viața în labiri poa
le fi captivantă numai în mirară 
în caro te «a oferi elevilor uo 
program educativ deoaebiț față 
de cel la care participă în școală.

a«:feL ■*■* **ar 
loara te araateaaaaa activlLâtj.ar 
caz*. râ^Msted ecztetetee «dzv 
răcii patria tare, ea Ir Ura. aaak 
te eaMawra ia ortete Uaap «•* 
putef i»<r*ri M azprrla uau ter- 
diUk.

In taberele locale
Ia aruaal *aatr* gria ta

berele de ui ■■■ dau teptiMiui 
aza ÎMtilait ți tabere Iacale eare 
aa a«a*laj*l da a arguiaa acti
vitate* capii Iar pe taatl dorita 
vaeaațeL Dia caaza accateî pirti- 
eelaritâți *•■ crăpat zeparat oh- 
•CTvațiile fără te.

Tabăra din t««nci Mîhailești 
îșî arc tedinl pe ■*!■! Argeșului. 
Apa. pădurea, îoiprejarimile, « 
feri școlarilor posibilitatea pe
trecerii «nor aîle de vacanță de 
neuitat în mijlocul naturii. Iu loe 
de aceasta »in pe malul Argeșu
lui și... atau. De tabără răspunde 
tor. Ioana Enache. aecretara 
unei școli dintr-un aat aparțini-

tur ««munei. care, chiar dacă are 
hanăvainl*. ■* are priceperea 
■rceaarâ anei asemenea activi
tăți. Celelalte cadre didactice 
sânt in concediu aau dexintere- 
imae. Șs uita an s-ar putea face 
Sc pal «rgania* întreceri spor- 
tîra. drumeții prin împrejurimi, 
«Ezite, caneursuri etc.

La tabăra dia torauni Bălăria 
capiii an venii de câteva ori la 
fc*all te speranța eă vor găsi 
neaâvîlâțilc prevăzute în progra
mul afișat fi apoi au rennnțal. 
Iar i* tabăra dia comuna Ghim
pați devii aH participat în cîteva 
xJe la atrinsul spicelor — activi
tate frumoasă fi pe care o fac cu 
plăcere — dar care an poate în
locui celelalte acțiuni pe care le 
doreau în tabără.

Toate aerate comune aparțin 
raionului Drapăuefti, iar vizita
rea afa-aiaeter tabere •-* făcut 
în preaența iov. Conaianța Bur- 
cca, inairnclar al cooiilelaluî ra
ional U.T.M. Ața a aflai fi ea 
cj de fapl taberele respective nu 
exiatâ decît în statistica.

Cu excepția celor trei tabere 
locale semnalate. atn întîlnit in 
tabere e activitate cuprinzătoare. 
Rîndurile de Față pledează insa 
pentru îmbogățirea ei, astfel în* 
cit fiecare acțiune să servească 
pe deplin scopului de a oferi co
piilor zile de vacanță frumoase, 
recreative, pline de învățăminte.

MARIETA VIDRAȘCU
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I Un ajutor prețios în munca organizației U.T.M., pentru

I

e curînd,la C.C. al U.T.M. a avut loc o consfătuire la 
care au luat parte numeroși responsabili ai posturilor 
utemiste de control și secretari ai organizațiilor U.T.M. 
din Întreprinderi. Majoritatea participanților la cuvint au 
scos în evidență faptul că posturile utemiste de control 
constituie un ajutor în munca organizațiilor U. T. M. 
în mobilizarea tineretului la realizarea sarcinilor de

plan. îndrumate permanent de comitetele U.T.M., posturile de 
control s-au orientat bine concentrîndu-și atenția asupra : mă
ririi contribuției tineretului ia îmbunătățirea calității produselor, 
creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, des
coperirea și valorificarea rezervelor interne, întărirea disciplinei în 
producție a tineretului. A rezultat în urma dezbaterilor o expe
rienței bună și în ceea ce privește preocuparea comitetelor U.T.M. 
pentru îndrumarea activității posturilor utemiste de control.

In rîndurile de față vom reda unele din metodele bune folo
site de posturile utemiste de control desprinse din discuțiile pur
tate în consfătuire.

I
I
I

mobilizarea tineretului la realizarea sarcinilor de plan

CENTRUL
ajoritatea posturilor utemiste 
de control pun în centrul ac
tivității lor probleme legate 
de mobilizarea tineretului la 
îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor. Și este 
firesc. Mersul nostru înainte 

pe drumul desăvîrșîrii construcției socia
liste este strîns legat de realizarea unor 
produse la un nivel calitativ superior, de 
o înaltă productivitate a muncii. Calitatea 
constituie în toate întreprinderile noastre 
unul din criteriile principale de apreciere 
a muncii colectivului respectiv, manifes
tarea concretă a dragostei și mîndriei 
pentru marca fabricii.

Problema este însă cum te ocupi de ca
litate. Și în această privință, un exemplu 
bun îl oferă activitatea desfășurată de 
postul utemist de control din organizația 
de bază U.T.M. secția strungarie, de la 
Uzinele „Rulmentul" Brașov.

Intr-o vreme s-a observat că o parte 
din inelele de rulment ieșeau din secția 
strungarie cu defecte. Organizația de par
tid, conducerea secției au solicitat între
gului colectiv să depună eforturi pentru 
a lichida acest neajuns. Postul 
de control s-a încadrat și el în 
acțiune.

Membrii postului utemist de 
(responsabilă Corina Velea) au 
cu fiecare tînăr în parte la mașina căruia 
se producea defecțiunea. Unii spuneau că 
sculele sînt de vină, alții că mașinile sau 
materialele. La propunerea postului a- 
ceastă problemă a fost luată în discuție 
într-o ședință a comitetului organizației 
de bază U.T.M. cu care prilej s-a stabilit 
ce trebuie făcut. Cauza defecțiunilor tre-

buia căutată și în afara secției, în special 
la tratamentul termic unde se asigură 
duritatea prescrisă a metalului.

Membrii postului utemist de control 
au mers în secția tratament, secție de la 
care primește inelele strungaria. Primele 
constatări : cuptorul era peste măsură de 
încărcat, iar pe deasupra și prost reparat, 
încălzirea nu se făcea uniform și de aici 
diferențele în duritatea metalului trimis 
spre strunjire. Cu ajutorul șefului de 
secție s-au luat mai multe probe și s-au 
trimis la laborator pentru analiză. Rezul
tatul a fost edificator. Aici se afla cauza. 
Din pricina durității neuniforme a meta-

utemist 
această

control 
discutat

mii misi oi corni
ACTIVITĂȚII:
O caricatură la gazeta postului utemist 

de control își are eficacitatea ei, dar ea 
nu poate înlocui in nici un caz o discuție 
tovărășească, atentă cu fiecare om in 
parte. De aceea, a procedat bine postul 
utemist de control (responsabil Ana Popa) 
propunînd comitetului U.T.M. să aibă o 
discuție cu aceste fete. La această discu
ție, în afara membrilor postului utemist 
de control, au fost invitate și cîteva mun
citoare mai in virstă. Fetele au fost aju
tate să se convingă că greșesc, promițind 
(și s-au ținut de cuvint) că din mîinile lor 
nu vor mai ieși lucruri de proastă ca
litate.

mm PRODUSELOR
lului mașinile de strunjlt automat și se
miautomat se dereglau în timpul mer
sului și pînă să se observe, un număr de 
inele ieșeau cu defecte.

Un merit al postului utemist de con
trol este că nu s-a oprit aici. Sesizînd me- 
talurgul șef, căruia i s-au trimis și bu
letinele de analiză, postul utemist de con
trol a urmărit pînă la capăt rezolvarea 
problemei. De atunci și pînă acum nu 
s-au mai petrecut cazuri asemănătoare.

De aici se poate trage concluzia 1 nu 
este suficient numai „să faci un raid- și 
uneori chiar să aduci la cunoștința foru
rilor competente cele sesizate, ci să și 
duci lucrările pînă la capăt, să urmărești 
cu atenție și perseverență îndepărtarea 
greutăților, lichidarea lipsurilor.

în privința contribuției aduse în munca 
politică desfășurată ac organizația U.T.M. 
în vederea creșteri: răspunderii tinerilor 
față de cantate a pr aduselor reputate, 
experiență pozitivă posedă s: postul ute- 
mist de control d‘n organ.rația de bază 
U.TM nr. 1 a Vzmslor textile „Vasea 
Vas:le«cu“ — Mediaș. Opinia colectivului 
are aici un rol important De cite 
ori a fost cazul. Ia sesizarea pos
tului utemist de con*.:?!, ccmiietu* orga
nizației de bază a adunat pentru 10 mi
nute tinerii și a supus fapta dezbaterii 
colective. Așa s-a :nt'mplat cînd Aurica 
SlndoL din neatenție, d cupcnat 20u0 ml 
de țesătură. Dar nu întotdeauna este posi
bil să aduni întrerir’. colectiv. Poziția lui 
față de unele neglijențe e bine însă să fie

exprimată întotdeauna, folosind diferite 
mijloace. Iată un exemplu :

In secția țesătorie, de la un război la 
altul, a trecut o foaie de hirtie. La în
ceput pe ea era scris doar atit: „Ce păre
re aveți de atitudinea tovarășei Ecaterina 
Brînduș care continuă să dea lucru de 
proastă calitate". Și acum iată cîteva 
din părerile scrise de tineri și afișate in 
loc vizibil : „E un om în toată firea, ar 
trebui să se rușineze-. „Să nu mai fugă 
de la cursurile de ridicare a calificării, 
își fură singură căciula". „Gradul de 
conștiință al unui om se măsoară in can
titatea și mai ales Ir. calitatea muncii 
sale. Brînduș să nu uite asta. E doar ute- 
mistă...- Și lista poate continua. La gazeta 
postului utemist de control, tovarășa Cinci 
Ghizela, cunoscută în toată fabrica pen
tru munca sa excepțională, semnează o 
scrisoare deschisă adresată tovarășei 
Olani Teodora, cnticind-o tovârășește 
pentru unele neglijențe în muncă ; tova
rășa Cincă iî împărtășește Teodorei din 
experiența ei, o sfătuiește cum să mun
cească pe viitor.

De reținut că at’t in primul caz cit și 
în al doilea, lucrurile nu s-au oprit numai 
la cele amintite. Comitetul organizației 
de bază U.TA4. a discutat cu tovarășele 
respective, le-a ajutat să se Îndrepte.

Așadar problema calității produselor nu 
trebuie redusă, așa cum se mai Intimplă 
uneori, numai Ia cercetarea unor chesti
uni tehnice (fără Îndoială foarte impor
tante). Ea îi privește In primul rind pe 
oameni, formarea și dezvoltarea la aceștia 
a mîndriei pentru marca fabricii, a sân
tului de răspundere pentru produsul rea
lizat.

siîrsit. Membrii postului utemisf de control deRaidul a luat
la laminorul de «ase (oii ai Uzinelor „Republica” au slrlns ob
servații prețioase in legătură cu posibilitățile existente pen

tru îmbunătățirea calității produselor

Conducere competentă,
îndrumare concretă

VALORIFICAREA REZERVELOR INTERNE
u se putea spune că minerii 
din sectorul III subteran de 
Ia mina Teliuc nu -și înde
plineau planul. Problema era 
însă alta: de ce în sectorul I 
se produce mai mult, de ce
există o mai mare producti

vitate a muncii cînd condițiile de muncă 
erau aceleași. Poate postul utemist de con
trol să ajute la dezlegarea acestei pro
bleme ? întrebarea a fost pusă de se
cretarul comitetului organizației de bază 
U.T.M. într-una din ședințele postului 
utemist de control.

De la această ședință au trecut doar 
cîteva zile. La gazeta postului utemist 
de control a apărut un număr nou în
chinat în întregime experienței bune a 
minerilor din sectorul I, Aceleiași pro
bleme i-au fost dedicate mai multe emi
siuni la stația de radioamplificare. De 
fiecare dată se punea accentul pe folosi
rea utilajului de încărcare mecanică șl 
de fiecare dată nu se uita să se mai spu
nă : „în atenția tovarășilor din sectorul 
III“. Și aceasta pentru că postul utemist 
de control, studiind situația din sectorul 
III, a observat că în afara unor deficiențe

în organizarea muncii pe echipe, bri
găzi etc., în acest sector nu erau folosite 
mașinile de încărcat mecanic.

După o popularizare susținută a mun
cii cu mașinile de la sectorul I, la propu
nerea comitetului organizației de bază 
U.T.M. s-a organizat, sub conducerea or
ganizației de partid, un schimb de expe
riență practic, la fața locului, între mi
nerii celor două sectoare. Astăzi se poate 
spune că și postul utemist de control și-a 
adus contribuția sa la folosirea in între
gime a utilajului din sectorul ITI și prin 
aceasta la creșterea productivității 
muncii.

Aceeași problemă a folosirii tuturor 
utilajelor, exploatarea acestora la întrea
ga lor capacitate, a preocupat și postul 
utemist de control de la Uzinele con
structoare de mașini — Reșița (respon
sabil Ionel Rogovete). De mai multe luni, 
într-una din secții o presă cu ulei sta 
defectă, un polizor sta aruncat într-un 
colț de atelier. „Presa nu poate fi 
reparată fără piese din import” — spu
nea maistrul. Problema a fost ridi
cată de postul utemist de control în fata 
comitetului organizației de bază U.T.M.

Acesta a antrenat în rezolvarea ei șl 
cîțiva ingineri tineri- Studiind piesele 
defecte ei au găsit posibilitățile practice 
de reparare a lor în uzină. Astăzi, atit 
presa cit și polizorul sînt folosite în pro
ducție.

Munca de mobilizare a tinerilor la des
coperirea și valorificarea rezervelor in
terne ridică probleme mult mai variate 
pornind de la organizarea judicioasă a 
locului de muncă, pînă la utilizarea ma
șinilor la întreaga lor capacitate produc
tivă, de la folosirea in producție a fie
cărui minut, la ridicarea calității și scur
tarea timpului de reparație a fiecărei 
mașini. De toate acestea postul utemist 
de control trebuie să se ocupe cu atenție 
și competență. La Uzinele mecanice Mus
cel, în secția forjă, s-a observat Ia un 
moment dat că la uncie din cuptoăre nu 
se realiza în mod sistematic încărcarea 
cu produse la capacitatea lor. Așa se în- 
tîmpla la cuptorul ce alimenta ciocanul 
de 150 kg., unde lucrează Chelălăv Nico- 
lae, ca și la alte cuptoare. Problema a 
fost studiată mai multe zile la rînd de 
postul utemist de control (responsabil 
Staicu Ion). La cuptoarele respective lu-

erau tineri în toate cele trei schimburi. 
Comitetul organizației de bază UT-M. a 
considerat util ca rezultatul raidurilor 
făcute de postul utemist de control să 
fie dezbătut într-o adunare generală 
U.T.M. în adunare, principalele probleme 
ridicate au fost următoarele: 1) lucrul 
se începe cu aproximativ 15 minute mai 
tîrziu pentru că schimbul nu predă cup
torul încărcat; 2) nu se încarcă cuptorul 
concomitent cu scoaterea pieselor încăl
zite ; 3) unii tineri au încă puține cunoș
tințe tehnice de specialitate etc.

Toate acestea, argumentate cu date con
crete, cu exemple, au provocat dezbateri 
vil, antrenante. Punerea acestei Chestiuni 
în dezbaterea adunării generale s-a do
vedit cît se poate de eficientă, tinerii 
îngrijindu-se să folosească cuptorul la 
întreaga lui capacitate productivă.

$1 exemple asupra modului în care 
postul utemist de control se ocupă de 
problemele privind descoperirea și valo
rificarea rezervelor interne, mai pot fi 
date și din activitatea posturilor de la 
„Rulmentul- — Bîrlad, „Progresul" — 
Brăila, „Semănătoarea" — București etc.

ÎIWREA DISCIPLINEI > PRODUCILE
a începutul acestui an, într-o 
plenară lărgită a Comitetu
lui regional U.T.M. Iași, 
comitetul U.T.M. de la Fa
brica de antibiotice, a fost 
aspru criticat pentru numă
rul mare al întîrzierilor și 
nemotivate făcute de tineri, 

de comitetul
absențelor

Printre măsurile luate
U.T.M., după această plenară, a fost și 
mobilizarea postului utemist de control 
în vederea întăririi disciplinei în produc
ție a tineretului. Reține aici atenția în 
mod special modul în care a^știut să fo
losească postul utemist de control stația 
de amplificare și ziarul uzinei. O perioa
dă, săptămînal, la stația de radioamplifi
care emisiunea postului utemist de con
trol a fost închinată în întregime pro
blemelor disciplinei. Scurte interviuri 
luate celor care întîrziau sau absentau,

părerile altor tineri în legătură cu disci
plina tovarășilor lor, invitarea unor oa
meni în vîrstă care să vorbească despre 
condițiile de muncă în fabrici în anii re
gimului burghezo-moșieresc, a unor spe
cialiști care să dovedească prin calcule 
precise pagubele aduse întreprinderii 
prin orele neproductive, rezultate din 
lipsuri și absențe — iată doar unele din 
problemele ridicate de postul utemist de 
control, prin intermediul stației de radio
amplificare și al ziarului de uzina.

Nu trebuie să se înțeleagă de aici că 
problema disciplinei în producție se re
zumă doar la absențe și întîrzieri. Postu
rile utemiste de control de la „Rulmen
tul- — Bîrlad, mobilizate de comitetul 
U.T.M., au dat un sprijin efectiv în mo
bilizarea tinerilor la folosirea integrală 
în procesul de producție a celor 480 de 
minute.

In sectorul reparații mecanice din 
această uzină, de pildă, se pierdeau mi
nute prețioase cu alergătura după piese, 
scule etc, Postul utemist de control, (res
ponsabil Burboacă Ion) a observat la mal 
mulți tineri o mare dezordine în dula
purile de scule. Comitetul organizației 
de bază U.T.M. sesizat de aceste lucruri, 
a rugat un muncitor în vîrstă, cu multă 
experiență în producție, să demonstreze 
practic tinerilor cum se poate aranja 
dulapul cu scule. Rezultatul s-a văzut 
în procentele realizate de tineri peste 
plan.

Bine a procedat și postul utemist de 
control de la Uzinele „24 Ianuarie" — 
Ploiești, care a combătut prin articole și 
caricaturi la gazeta postului, cu ajutorul 
brigăzii artistice de agitație, atitudinea 
necuviincioasă a unor tineri ca : Pantilie 
Mihai, Agaciuc Gheorghe etc. față de

y fn. produc fie.

Uzinele „Rulmcntur-Brașov Uzinele de vagoane din Arad

maîștri, muncitori mal In virată, sau ati
tudinea fermă luată dc postul utemist de 
control de la schela Boldești față de unii 
tineri cum sînt Constantin Gheorghe, 
Moise Gheorghe, care nu respectă dispo
zițiile date de maiștri șl tehnicieni. Co
mitetul U.T.M. de la Uzina mecanică 
Muscel a orientat la un moment dat ac
tivitatea postului utemist de control pen
tru sprijinirea acțiunii de ridicare a 
schimbului de noapte la nivelul schim
bului de zi. Postul utemist de control cu 
ajutorul unul maistru și al unui controlor 
de calitate a făcut un raid în trei secții: 
debitare, tratament și forjă.

Cu ce s-a soldat acest raid ? Iată un 
exemplu de la sectorul I forjă. Chiar în 
dimineața raidului, cele două schimburi 
s-au oprit în fața unei caricaturi mari 
afișate la intrarea în secție. Schițată în 
cărbune, ea înfățișa pe doi tineri (Osicea- 
nu Nicolae și Căprioreanu Vasile) care 
dormeau visînd săgeata graficului de 
producție trecută mult dincolo de rama 
ce-1 încadra. Au privit și ei caricatura și 
aceasta nu le-B provocat nici o bucurie.

Xemplele prezentate pînă 
acum demonstrează multitu
dinea de probleme care pre
ocupă sau trebuie să preocu- 
. ___ 11 utemist de control,
în această ordine de idei se 
ridică cîteva chestiuni im- 
cum sînt ajutați tinerii din 

posturile utemiste de control să-și însu
șească o seamă de cunoștințe economice 
absolut necesare pentru a-și îndeplini în 
bune condiții sarcinile ce le au ; cum 
sînt îndrumați, ajutați practic pentru ca 
de fiecare dată să-și poată concentra a- 
tenția spre ceea ce este esențial în acti
vitatea tineretului In producție. Se înțe
lege că rezolvarea acestor chestiuni de
pinde de modul în care comitetul U.T.M. 
reușește să conducă, să îndrume activi
tatea de fiecare zi a postului utemist de 
control.

La Uzinele „Republica* din București, 
de pildă. în cele 13 posturi utemiste de 
control își desfășoară activitatea peste 
60 de tineri. In comitetul U.T.M. pe uzină, 
un tovarăș răspunde în mod special de 
activitatea posturilor utemiste de control, 
ajutîndu-1 astfel concret pe responsabilul 
cu producția și calificarea. La începutul 
acestui an, într-o ședință de comitet la 
care au luat parte și tovarăși din partea 
organizației de partid, a conducerii între
prinderii, s-a analizat activitatea postu
rilor utemiste de control. Aici a fost cri
ticat și modul în care se făcea atunci 
informarea posturilor utemiste de control 
cu probleme de producție, modul în care 
comitetele organizațiilor de bază U.T.M, 
se ocupau de activitatea lor.

Pe baza propunerilor făcute s-au sta
bilit măsuri, care au și fast traduse în 
viață. Iată și un exemplu.

...In sala punctului de consultație al or
ganizației de partid sînt adunați peste 
60 de tineri. Sînt membrii posturilor ute
miste de control. în fața lor mai multe 
planșe cu grafice și scheme. Le vorbește 
despre calitate șî coordonatele ei, în fa
brica de țevi, inginerul Ene Gheorghe, 
șeful secției C.T.C. Ce reține atenția în 
mod deosebit la această expunere ? Fap
tul că inginerul, în fața unor noțiuni 
teoretice, se ocupă în amănunt de pro
blemele ce se ridică în fiecare sector de 
muncă 
rul de 
ția ce 
vitate, 
tivă a __ ____ r___
de control asupra calității și productivi
tății. A făcut apoi o amplă analiză a ran
damentului în schimbul de noapte. O a- 
semenea expunere nu numai că a îmbo
gățit cunoștințele tinerilor dar a dat pos
turilor utemiste de control și o orientare 
practică pentru activitatea lor imediată.

In același fel s-au desfășurat și expu
nerile ținute cu alte prilejuri de tovară
șul Ion Salăjan, inginer șef adjunct, 
inginerul Grigore Pavel, șef de produc
ție etc. Expunerea tov. inginer Grigore 
Pavel despre folosirea mașinilor la în
treaga lor capacitate, a fost urmată de

’ rr,Mi »•' i

r" I ■ ocupă sau 
J.f ; pe postul 
“ • în azeast

portante :

în parte. Referindu-se la lamino- 
6 țoii, de pildă, explicînd corela- 
există între calitate și producți
ei demonstrează influenta nega- 
sistemului de traverse de la patul

raiduri ale posturilor utemiste de con
trol, care au avut o mare eficacitate prac
tică. Sa luăm un exemplu. în expunerea 
sa, tovarășul inginer a demonstrat cît se 
pierde prin prelungirea timpului de re
parare a unor mașini. In urma raidului 
făcut la secția mecanică șef a reieșit că 
unii tineri nu se pricep încă să-și or
ganizeze bine munca, pierd mult timp 
cu alergătura după scule, materiale, alții 
sint indisciplinați, părăsesc locul de 
muncă, pierzîndu-și timpul cu treburi 
minore și, în sfîrșit, unii nu au încă pre
gătirea profesională corespunzătoare pen
tru a repara repede și bine mașinile de 
înaltă tehnicitate ce le sînt încredințate.

Pornind de la aceste constatări, de la 
sugestiile date de tineri, de muncitorii 
mai în vîrstă, de maiștrii, postul utemist 
de control a prezentat comitetului orga
nizației de bază U.T.M. o seamă de pro
puneri deosebit de valoroase. Să ne oprim 
la una din ele. Se sesizase ca unii tineri 
nu știau sa-și pregătească bine locul de 
muncă, trebuiau ajutați mai bine decît 
pînă acum. Răspunzînd invitației comi
tetului U.T.M. maistrul Andrei Danii aș 
a făcut o demonstrație practică în fața 
tinerilor. Lucrînd cu locul de muncă bine 
organizat (scule, piese, curățenie) a reali
zat planul pe unitate de timp cu 128 la 
sută. A doua zi experiența a fost repe
tată. De data aceasta cu locul de munca 
în dezordine (alergătură după scule, după 
piese de schimb etc.) Rezultatul: cu mult 
inferior celui din ziua precedentă. Astăzi 
sînt din ce în ce mai rare cazurile de în- 
tîrziere a reparațiilor,

O experiență bună există și la „Rul
mentul" — Bîrlad, „Tractorul" — Brașov, 
Uzina mecanică Cîmpina, ca și in nenu
mărate alte organizații de bază U.T.M. 
La „Tractorul", de pildă, s-a încetățenit 
obiceiul organizării periodice a unor 
schimburi de experiență între responsa
bilii posturilor utemiste de control. Cu 
acest prilej ei sînt puși la curent cu mer
sul producției. îndrumați asupra direcției 
în care să se concentreze în perioada ce 
urmează consfătuirii.

Măsura luată de comitetul U.T.M. de la 
Uzina mecanică Cîmpina ca periodic a- 
dunarea generală sa fie informată des
pre activitatea postului utemist de con
trol s-a dovedit și ea cît se poate de 
bună. La secția S.D.V.. de pilda, într-o 
vreme postul utemist dc control își re
ducea activitatea doar la materialele pu
blicate la gazetă. In adunare, arătînd 
unele neajunsuri care mai existau în 
munca unor tineri in producție, utemistii 
au criticat activitatea formală a comite
tului organizației de bază U.T.M. în 
munca de îndrumare a postului.

Exemplele date demonstrează încă 
o dată că acolo unde comitetul organiza
ției de bază U.T.M. conduce cu compe
tență și îndrumă cu operativitate activi
tatea posturilor utemiste de control, 
munca acestora are o mare eficacitate 
practică, contribuind efectiv la mobili
zarea tinerilor la 
de producție.

îndeplinirea sarcinilor
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I n consfătuire s-a apreciat că 
organizațiile de bază U.T.M., 
în cele mai multe cazuri, au 
folosit posturile utemiste de 
control cu succes în munca 
de mobilizare a tineretului 
in Îndeplinirea sarcinilor de

producție, la înlăturarea unor neajunsuri 
ce se mai manifestă în activitatea pro
ductivă a tinerilor.

Consfătuirea a «cos Ia iveală și o seamă 
de neajunsuri existente încă în activita
tea unor posturi utemiste de control, atit 
în ceea ce privește conținutul activității 
lor cît și în ceea ce privește metodele 
folosite în organizarea muncii.

S-a precizat încă o dată, cu acest prilej, 
că posturile utemiste de control — create 
pentru a ajuta comitetele șl birourile 
organizațiilor de bază U.T.M. în munca 
politico-educativă desfășurată de acestea 
în vederea sporirii aportului tineretului 
la realizarea sarcinilor de plan — își des
fășoară activitatea sub conducerea și în
drumarea acestora și nu trebuie să se 
ocupe de probleme cum sînt : strîngerea 
cotizației de membru, mobilizarea tineri
lor la adunarea generală, activitatea cul
turală, de preocupările tinerilor în afara 
fabricii etc.

De asemenea, s-a arătat că eficiența 
activității unor posturi utemiste de con
trol este mică și datorită formalismului 
care se manifestă în desfășurarea muncii 
lor. Se mai organizează raiduri fără obiec
tive șl sarcini precise, în care nu se stu-

diază temeinic cauzele neajunsurilor din 
activitatea în producție a unor tineri.

Postul utețnist de control se organizea
ză atunci cind este nevoie de el și numai 
acolo unde este nevoie, adică unde se 
manifestă anumite deficiențe în activita
tea tineretului pentru realizarea sarcini
lor de plan. In funcție de problemele ce 
se ridică la locul de muncă respectiv, de 
necesitățile practice se stabilește numărul 
tovarășilor care vor face parte din pos
tul de control. Comitetul organizației 
de bază U.T.M., cu sprijinul organizației 
de partid, recrutează pentru această 
muncă tineri muncitori cu o înaltă cali
ficare, iar acolo unde sint condiții și un 
tinăr inginer sau tehnician.

Modul în care este organizată munca 
postului utemist de control determină in 
mare măsură și rezultatele obținute. Din 
exemplele date în timpul consfătuirii a 
reieșit că în activitatea de zi cu zi a postu
lui utemist de control trebuie avute în 
vedere obiective concrete în raport cu 
cunoașterea temeinică a mersului produc
ției în secția sau sectorul respectiv. Dar 
aceasta nu este suficient. Trebuie preci
zate mai ales măsurile practice prin care 
se vor realiza obiectivele propuse, răs
punderile concrete ce revin fiecărui 
membru al postului utemist de control.

în activitatea lor, posturile utemiste de 
control trebuie sa pună un accent deose
bit pe folosirea unor forme tinerești cu 
mare eficacitate practică. Observațiile 
valoroase făcute cu ocazia raidurilor tre-

bule aduse la cunoștința tuturor tineri
lor, folosind mai mult discuțiile indivi
duale, articole Ia gazete, caricaturi și 
epigrame, stațiile de radioamplificare, 
brigăzile artistice de agitație etc. Pre- 
zentînd lucrurile în mod simplu, concret, 
dînd o formă cît mai atractivă materia
lelor, venind cu propuneri care să ducă 
la lichidarea deficiențelor constatate va 
crește eficacitatea muncii posturilor 
utemiste de control.

Posturile utemiste de control sînt așa 
dar un ajutor real în munca organiza
țiilor U.T.M. pentru mobilizarea tineretu
lui la realizarea sarcinilor dc producție. 
Comitetele și birourile organizațiilor 
U.T.M. sînt datoare să se îngrijească de 
îndrumarea permanentă a posturilor 
utemiste de control, periodic să instru
iască membrii acestora privind formele și 
metodele de muncă pe care trebuie sa 
le folosească în activitatea lor.

In perioada care urmează posturile 
utemiste de control sînt chemate să con
tribuie prin activitatea lor la sporirea 
aportului pe care și-l aduc tinerii în fie
care întreprindere, la fiecare loc de 
muncă, alături de oamenii muncii pentru 
îndeplinirea și depășirea angajamentelor 
luate în cinstea zilei de 23 August, marea 
sărbătoare a întregului nostru popor.

Ing. GHEORGHE AUREL

PETRU ISPAS
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• Austriacul Roland 

Losert, un tînăr în 
vîrstă de 18 ani a cu
cerit titlul de campion 
mondial la spadă, în- 
vingînd în turneul fi
nal cu 5—3 pe france
zul Dreyfus, cu 5—4 
pe italianul Saccaro ți 
cu 5—4 pe sovieticul 
Kostava. Losert, fiul 
unui antrenor de scri
ma din Viena, practi
că acest sport de la 
vîrstă de 8 ani. Anul 
acesta el a cîștigat 
proba de spadă și la 
criteriul mondial al 
tineretului, desfășurat 
la Gând.

Clasamentul final

lui. Meciul s-a termi
nat cu rezultatul de

al

Dinamo Zagreb șl Gar
nik R. P. Polonă.

52—42
voarea 
vietice.

(20—17) în
sportivelor

fa-
so-

ci- 
O-

1.probei de spadă : 
Losert (Austria) 3 vic
torii : 2. Dreyfus
(Franța) 1 V t 3. Kos
tava (U.R.S.S) 1 v ; 4. 
Saccaro (Italia) 0 v; 
campionatele mondia
le de la Gdansk, con
tinuă cu desfășurarea 
probei individuale de 
sabie.

• Campionatul 
clist de amatori al 
landei s-a desfășurat 
pe circuitul de la Zand- 
voort și a fost cîștigat 
de Geerrit de Witt, 
care a parcurs 177 km 
în 4h08’05” (medie ora
ră 40 km).

• La Bergen, după 
prima zi a meciului de 
atletism dintre echipe
le masculine ale An
gliei și Norvegiei, con
duc sportivii englezi cu 
64—43 puncte. Iată cîș- 
tigătorii probelor : 400 
m garduri : Cooper 
(Anglia) 51”5/10 ; 5 000 
m : Anderson (Anglia) 
13’55" ; 200 m : Jones 
(Anglia) 21”2/10 ; 800
m : Boulter (Anglia) 
1’50”5/10 ; 3 000 m ob
stacole : Herriot (An
glia) 8’54” ; înălțime : 
Arve Vang (Norvegia) 
1,95 m; triplu salt: Jen
sen (Norvegia) 15,60 m; 
suliță : Raslussen (Nor
vegia) 74,01 m : disc : 
Hollingworth (Anglia) 
55,51 m ; ștafeta 4x100 
m : Anglia 40”4/10.

• Turul ciclist al 
R. P. Polone se va des
fășura anul acesta în
tre 24 și 31 august, în 
opt etape, pe un traseu

• Desfășurat pe o 
căldură tropicală, tra
diționalul maraton de 
la Szeged a revenit 
atletului Heonicke 
(R. D. Germană) — în 
2h 26’09”6/10 ; pe locu
rile următoare s-au 
clasat alți doi marato- 
niști germani Gerickfc 
2h 31’43” și Schlicke 
— 2h 32’52"4/10. Ceho- 
slovacul Kona a ocu
pat locul 4, în timp ce 
favoritul principal, 
Griiber (Austria), a a- 
bandonat la kilome
trul 30.

• Miercuri s-au dis
putat două meciuri în 
cadrul turneului inter
național de fotbal de la 
New York (seria a 2-a). 
Confirmând succesele 
de pînă acum, Dinamo 
Zagreb a învins cu 2-0 
(1-0) pe Ujpest Buda
pesta prin punctele 
marcate de Jerkovici și 
Zambata.

Echipele Wiener 
Sport Klub și Belenen-

• Selecționata femi
nină de baschet a R.P. 
Chineze și-a început 
turneul în U.R.S.S., 
jucînd la Leningrad cu 
reprezentativa orașu-

ses Portugalia au făcut 
joc egal 1—1 (0—0). Au 
marcat Norbert și Sa- 
brinho. In meciul deci
siv, care va desemna pe 
cîștigătoarea seriei, se 
vor întîlni duminică

aproximativ 1 000de
km. Și-au anunțat par
ticiparea echipe din 
Franța, Belgia, R. S. 
Cehoslovacă, R.D. Ger
mană, R. P. Ungară, 
R. P. Bulgaria, Anglia, 
Italia și alte țări. Echi
pa Belgiei va fi alcă
tuită din vatru alergă
tori : Van Bree, 
cel Verhaegen, 
Vanderperre și 
Tries.

• Mai mult de 
ani a durat meciul de 
șah prin coresponden
tă dintre echipele R.S.S. 
Letone și Franței. 
După terminarea celor 
40 de partide, scorul

Mar-
Guy

Jo

trei

CINEMATOGRAFE
Elena din Troia : rulează la 

Patria (9, 11,30, 14; 16,30, 19, 
21,15), E. Pavel (9, 11,30, 14,
16.30, 19, 21,30), 1 Mai (9, 11,15,
13.30, 16,15, 18,45, 21,15), Grivi- 
ța (8, 10,15, 12,30, 15, 17,30, 20,
22.30) , Coșbuc (10,30, 13, 15,30,
18.30) ; Dragoste și pălăvrăgeli: 
rulează la Republica (9,30,
11.30, 14, 16,45, 19, 21,15), Bucu
rești (9, 11, 13, 15, 17, 19, 21), 
Gh. Doja (10, 12. 15, 17, 19, 21), 
Floreasca (11, 16, 18,15, 20,30) ; 
Podul rupt : rulează la Ma- 
gheru (10, 12, 15, 17, 19. 21), 
Ștefan cel Mare (10, 12, 15, 17, 
19, 21) ; Mărul discordiei ru-

lează la Lumina (10—14, 16,
18.15, 20,30), înfrățirea între
popoare (16, 18,15, 20,30), 8 
Martie (16, 18, 20) ; O perlă de 
mamă : rulează la 23 August 
(10, 12, 15, 17, 19); Viață fără 
chitară : I. C. Frimu (10, 12, 
14, 16,15, 18,45, 21); Divorț ita
lian : rulează la Tineretului 
(10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30);
Misterele Parisului: rulează la 
Victoria (9,30, 11,30, 13,30, 15,45, 
18, 20,30), Giuleștî (9.30, 11,30, 
13,30, 15,30, 18. 20,30), Miorița 
(10,30, 12.30, 14,30, 16,45, 19, 
21,15) ; Adorabile și mincinoa
se : rulează la Central (9.45, 12,
14.15, 16,30, 18,45, 21), C-tin Da
vid (16, 18,15, 20,30); Program 
pentru copii : 13 Septembrie

(10) ; Estrada, estrada: rulează 
la 13 Septembrie (11,30, 14,30,
16.30, 18,30, 20,30), Alex. Sahia 
(10, 12, 15, 17, 19), M. Eminescu 
(16, 18.15, 20,30); Șapte dădace 
— Hoața de la Circ — Sport 
nr. 3/1963 : rulează la Timpuri 
Noi (10—21) ; Noua prietenă a 
tatii: rulează la Maxim Gorki 
(16,15, 18.30, 20,45), Drumul Se
rii (16, 18,15, 20,30); Rocco șl 
frații săi : rulează la Cultural 
(10, 16, 19,30) : Cumpără-ți un 
balon: rulează la Alex. Popov 
(9,30—21) ; Tu ești minunată : 
rulează la V. Roaită (9,30, 11,30,
13.30) ; Concertul mult visat: 
rulează la V. Roaită (16, 18,30); 
Arta (16, 18, 20) ; Libertății (10, 
12. 14, 16,15, 18,30) ; Lumina 
de iulie: rulează la Unirea (16,
18.30) , Olga Bancic (15, 17, 19) ; 
Pe urmele bandei: rulează la 
Flacăra (16, 18,15, 20,30), B. De- 
lavrancea (16, 18, 20), G. Baco- 
via (16, 18, 20) ; Camelia : ru
lează la T. Vladimirescu (16, 
1B); Doctor în filozofie : 
lează la Munca (16,
20.30) , Aurel Vlaicu (15, 17, 19, 
21), V. Alecsandri (16,
20.30) ; Căpitanul Fracasse: 
rulează la Popular (10,30,
14.30, 16,45, 19, 21,15); O moște
nire cu bucluc: Moșilor (11, 
15, 17, 19); Miracolul lupilor: 
rulează la I. Pintilie (10, 15, 17, 
19, 21); Dracul și cele 10 po
runci : rulează la Volga (9,45, 
14,15, 16.30, 18,45, 21) ; Nouă 
zile dintr-un an: Luceafărul 
(15, 17,15, 19,30) ; Clubul cava
lerilor : rulează la 30 Decem
brie (16, 18, 20) ; Mila regeas
că: 16 Februarie (16, 18, 20).

ru-
18,15,

18,15,

final a fost de 28—12 
în favoarea șahiștilor 
letoni.

Din echipa R. S.

Letone au făcut parte 
maeștrii Ivanov, XJdris, 
Juravloc. Mileik și al
ții.

• în cupa campioni
lor Americii de sud la 
fotbal, la Assuncion 
s-a disputat meciul 
dintre Olimpia, cam
pioana Paraguayului, 
și Universidad Santia
go de Chile. Au învins 
fotbaliștii paraguayeni 
cu 2—1 (1—0).

• Competiția sporti
vă de masă „Cupa a- 
griculturii" se bucură 
de participarea unui 
număr de peste 80 000 
de tineri și tinere din 
satele regiunii Dobro
gea. Numai la con
cursurile de atletism 
au luat parte în ulti
mele două luni aproa
pe 15 000 de sportivi.

A crescut numărul 
participanților la une- 
ie discipline cu tradiție 
în această parte a ță
rii, cum sînt trînta, no
tația, ciclismul, și a 
fost îmbrățișată cu re
zultate frumoase o dis
ciplină nouă; orienta
rea turistică, la care 
au fost antrenați pînă 
acum aproape 6 000 de 
tineri de la sate.

Membrii asociațiilor 
sportive din satele do
brogene au amenajat și 
reamenajat prin mun
că voluntară peste 600 
de terenuri de fotbal, 
volei, handbal, baschet, 
arene de popice, piste 
de atletism, gropi dc 
sărituri etc., asigurînd 
astfel condiții bune 
pentru desfășurarea 
întrecerilor.

De la arii și combine 
la bazele de recepționară

Primirea la C.C. al P.M.R. 
a delegației de activiști ai P.S.U.6.

In ziua de 24 iulie, delegația 
de activiști ai P.S.U.G., care 
a făcut o vizită în țara noastră 
în cadrul schimbului de dele
gații pentru studierea expe
rienței muncii de partid, con
dusă de tov. Karlheinz Scha
fer, șeful Secției Industrie grea 
a C.C. al P.S.U.G., a fost pri
mită la C.C. al P.M.R. de to
varășii Simion Bughici, mem
bru al C.C. al P.M.R. Nicolae 
Constantin, șef de secția la 
C.C. al P.M.R., Constantin Lă- 
zărescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., Ion Medrea, șef 
adjunct de secție la C.C. al

P.M.R., activiști al C.C. al 
P.M.R.

★
In dimineața z^Iei de 25 iulie, 

delegația de activiști ai 
P.S.U.G., care a făcut o vizită 
în țara noastră în cadrul 
schimbului de delegații pentru 
studierea experienței muncii 
de partid, a plecat spre patrie.

La aeroport, delegația a fost 
condusă de activiști cu munci 
de răspundere la C.C. al P.M.R.

A fost de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.D. 
Germane la București, Sieg
fried Bock.

INFOR
Cu prilejul zilei de 26 Iulie, 

cea de-a 10-a aniversare a in
surecției naționale a poporului 
cuban, tovarășul Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne al R. P- Romîne, a adre-

MÂȚII
sat cordiale felicitări și urări 
de noi succese în activitatea 
tovarășului Raul Roa Garcia, 
ministrul relațiilor externe al 
Republicii Cuba.

(Agerpres)

In raionul Balș

In toate regiunile țării, pa
ralel cu lucrările de 
a recoltei de cereale 
gospodăriile agricole 
livrează bazelor de 
nare producția realizată, 
gospodăriile colective pe cea 
contractată cu statul. în numai 
20 de zile de la începerea sece
rișului și treierișuiui, potrivit 
datelor Comitetului de stat 
pentru valorificarea produselor 
agricole, gospodăriile colective 
au livrat 50 la sută din canti
tățile de griu datorate statului 
pentru plata în natură a lucră
rilor efectuate de către S.M.T. 
și în contul contractelor înche
iate. Gospodăriile agricole de 
stat au predat 74 la sută din 
producția de grîu.

In anul acesta, unitățile agri-

-------•-------

str îngere 
păioase, 
de stat 

recepțio- 
îar

Vizitele delegației 
guvernamentale a R.P.D. Coreene

Delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, aflată în țara 
noastră, a vizitat o serie de 
combinate, uzine, fabrici, in
stitute de cercetări, instituții și 
așezăminte culturale.

In timpul vizitei delegația 
coreeană a purtat discuții cu 
reprezentanți ai Ministerului 
Comerțului Exterior și ai unor 
ministere economice. S-a a- 
juns de comun acord la con
cluzia că există perspective 
pentru o substanțială și rapi
dă creștere a schimburilor co
merciale romîno-coreene. con- 
venindu-se asupra unor noi 
liste de mărfuri.

Convorbirile preliminare 
purtate la București au decurs 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă. Discu
țiile. care vor continua in 
toamnă la Phenian, în vederea 
încheierii protocolului comer
cial pe anul 1964, vor lua în 
considerație alte noi posibili
tăți de creștere a schimburilor.

★
Ministrul Comerțului Exte

rior al R. P. Romine, a oferit 
joi seara, la restaurantul „Pes- 
^ăruș**, nn dineu în cinstea 
delegației guvernamentale a 
R.PJD. Coreene.

(Agerpres)

cole socialiste s-au preocupat 
în mai mare măsură decît în 
anii trccuți să livreze produse 
de bună calitate cu însușiri pa
nificabile superioare.

Datorită bunei organizări a 
muncii la combine și la ariile 
de treier, a repartizării unui 
număr suficient de camioane și 
atelaje pentru transportul pro
duselor la bazele de recepțlo- 
nare, în regiunile București, 
Dobrogea, Ploiești și Banat 
gospodăriile de stat și gospo
dăriile colective au transportat 
produsele la bazele de recep- 
ționare în același ritm cu re
coltarea și trcierișul. Ca ur
mare, planul de livrare a griu
lui în aceste regiuni a fost rea
lizat pînă în prezent în propor
ție de 60—S0 la sută.

In regiunile din Ardeal și 
nordul Moldovei, unde cultu
rile se coc mai tîrziu, predarea 
și înmagazinarea cerealelor 
contractate a început în cursul 
acestei săptămîni.

Comitetul de stat pentru va
lorificarea produselor agricole 
apreciază că, în aceste regiuni, 
Ca și în regiunea Oltenia unde 
secerișul s-a terminat, sînt po
sibilități pentru grăbirea livră
rii produselor, prin transportul 
cerealelor la baze direct de la 
arii și combine, asigurarea nu
mărului necesar de autocami
oane de la I.R.T.A. precum și 
îmbunătățirea calității produ
selor prin curățirea cerealelor 
de impurități chiar pe arii și 
salarizarea celor cu umiditate 
mai mare.

ft Nu, nu sînt Încă pe șantie- ft 
ft rele de construcții macara- ft 
ft lele pe care le vedeți în fo- ft 
ft tografia alăturată. Mecanicii | 
ft Zaharia Golcea, Alexandru 
ft Perianu și Anghel Mi Ir oi de ft 
ft ja Întreprinderea de utilaje U 

construcții, transporturi din ft 
ft Otopeni le pregătesc Insă ft 
?! pentru ca mîine să ia dru- ft 
?! mul 
?!

ft 
G

marilor construcții ale 
socialismului.

Foto : AGERPRES

Experiența 
fruntașilor

(Urmare din pag. 1)

(Agerpres))

capătă aici o anumită semni
ficație.

Tinăra Ecaterina Huschitz a 
fost repartizată să lucreze ală
turi de Victoria Corceag. 
„Profesoara" a ținut sâ știe 
mai întâi rezultatele pe care 
le obține „eleva” sa în pro
ducție. O interesa îndeosebi 
cit cîntărește săculețul aflat la 
capătul războiului în care se 
string deșeurile. Cifra nu era 
deloc îmbucurătoare. Prima 
consultare în noua „calitate” îi 
arătase Victoriei un lucru e- 
sențial.

„Va trebui să mă ocup cu 
toată grija pentru ca în cel 
mai scurt timp Ecaterina să-și 
însușească cele mai corecte 
mînuiri“. In secție însă nu nu
mai „sacul” Ecaterinei era 
mai încărcat. De aceea în pri
ma adunare generală U.T.M. 
s-a discutat pe larg această 
problemă. Fetele au fost de 
părere ca fiecare muncitoare 
să procedeze ca Victoria. Cite 
s-au angajat atunci să facă 
așa, nu se știe. Se cunoaște 
însă că a doua zi numărul 
„profesoarelor" era egal cu al 
„elevelor”.

Ce a învățat Elena Chiseliță 
de la Aurica Bugariu ? Că lu
crul în spatele războiului și 
nu în fața sa, te ajută să ob
servi mai bine desfășurarea 
urzelii, să intervii operativ a- 
tunci cînd firele se rup. Și a 
mai învățat ceva: pentru a 
stăpîni bine mașina trebuie să 
o înțelegi, să-i faci la timp 
„toaleta", altfel ea refuză să 
te asculte.

Sfaturile date au fost bine 
primite. Fetele au avut de în
vățat multe lucruri folositoare. 
Cit este de folositoare întra
jutorarea la locul de muncă o 
spun și cele 2 560 kg fire eco
nomisite și cei peste 19 800 
m l de țesături dați peste plan.

...Acestea sînt doar cîteva 
aspecte din întrecerea desfă
șurată zi de zi de întregul co
lectiv al Uzinei textile Timi
șoara pentru a obține țesături 
de bună calitate, frumoase și 
trainice, care să satisfacă tot 
mai mult exigențele cumpără
torilor.

(Urmare din pag. 1)

colectivă din Bobicești. Și 
aici recoltatul s-a terminat, 
deci, ne-am îndreptat spre 
aria de treier. E drept că ba
toza mergea, dar se observa 
cît de colo lipsa de organizare! 
Cinci care încărcate cu grîu 
așteptau să le vină rîndul la 
descărcat. E clar că ultimul 
car trebuie să aștepte mai bine 
de două ore pînă să ajungă la 
batoză. Mult mai rațional ar 
fi fost (și timpul nu-i trecut 
nici acum) sa se facă șire lungi 
de o parte și de alta a batozei; 
în felul acesta și transportul 
de pe cîmp s-ar face mai re
pede. și ritmul treierișuiui s-ar 
intensifica. Pentru ca să se 
treiere mai din plin, ar mai fi 
însă nevoie să se asigure lu
crul la arie în două schim
buri. astfel îneît munca să nu 
înceteze de loc. în această di
recție, este necesară contribu
ția mai activă a organizației 
de bază U.T.M. prin mobiliza
rea unui număr corespunzător 
de tineri a căror activitate 
este, deocamdată, mult sub 
posibilități.

La G.A.C. din Bobicești nu 
este asigurat în condiții co
respunzătoare nici transportul 
cerealelor la baza de recepție. 
„Nu avem mijloace de trans
port" nu-i un motiv convingă
tor. Prin organizarea treierișu
iui din șire și nu din căruțe 
(cum se practică acum) se 
pot asigura atelajele necesare 
transportului cerealelor la ba
zele de recepție și la magaziile 
gospodăriei colective.

în această campanie un aju
tor deosebit au dat gospodă

riile de stat gospodăriilor co
lective din apropiere. Astfel 
G.A.S, Robănești a pus la dis
poziția colectiviștilor din Po- 
pînzărești, Robănești, Pîrșani, 
10 combine, saci etc. pentru a 
grăbi ritmul dc colectare a pă
roaselor.

Colectiviștii din Lăcrița ră
măseseră și ei în urmă cu re
coltatul. Le-au venit însă în 
ajutor muncitorii de la S.M.T. 
Banu Mărăcine cu 2 combine 
și 200 de saci.

în raionul Balș, ca și în în
treaga regiune Oltenia, sece
rișul s-a terminat. Un accent 
deosebit trebuie însă acor
dat treierișuiui și trans
portului cerealelor contractate 
ia bazele de recepție. La sfîr- 
șitul săptămînii trecute multe 
batoze ca acelea de la Osica, 
Sopîrlita si altele nu lucrau, 
iar echipele de pe batoze nu 
erau bine organizate, fapt 
care face ca treîerișul să se 
desfășoare încă anevoios. De 
asemenea, unele gospodării 
colective ca : Radomirești, 
Voineasca, Vulpeni sînt ră
mase în urmă cu achitarea o- 
bligațiilor contractuale cu sta
tul. Din constatările făcute cu 
ocazia raidului nostru rezultă 
că este necesar ca transportul 
la bazele de recepție să se 
facă direct de la arii pentru a 
se evita drumurile inutile și 
irosirea forțelor. închirierea 
de camioane, acolo unde dis
tanțele pînă la bazele de re
cepție sînt mari, organizarea 
de convoaie și în general fo
losirea tuturor mijloacelor de 
transport, vor contribui la des
fășurarea în condiții mult mai 
bune a acestei acțiuni.

In raionul Botoșani

Studenții anuluj 1 de la In
stitutul politehnic din Bucu
rești. facultatea de elec
tromecanică, în practică la 
Uzina de mașini electrice 

din Capitală.

(Urmare din paQ. 1)

Rălușeni, Dorobanț, Băbiceni, 
strînseseră recolta de pe sute 
de hectare, dar nu araseră 
nici o palmă de pamînt.

Această întîrziere este de
terminată de mai mulți fac
tori. în primul rind, deși erau 
posibilități, munca n-a fost 
bine organizată, astfel Incit 
evacuarea snopilor și a paie
lor de pe miriști să se facă în 
același ritm cu secerișul. Apoi 
nici conducerile S.M.T. Boto
șani șl Albești n-au manifes
tat suficientă preocupare față 
de repartizarea rațională a 
tractoarelor pentru ca paralel 
cu recoltarea să se poată ara 
pe terenurile de pe cara s-au 
strîns snopii și paiele.

Cu fiecare zi de întîrziere a 
acestei lucrări se pierd prin 
evaporare importante cantități 
de apă, pamîntul se usucă și 
vor fi astfel mult îngreunate 
arăturile și însămînțările din 
toamnă.

Există toate condițiile ca si
tuația amintită să se îmbună
tățească substanțial. în ultima 
vreme a plouat, așa că se poa
te lucra mai ușor. Pentru ca

să se realizeze viteza zilnică 
de lucru planificată, este nece
sar ca, în primul rînd, să fie 
repartizat la transportul paie
lor și al snopilor un număr 
corespunzător de atelaje. Se 
economisește mult timp dacă 
se fac șire la arie, alimentarea 
batozelor din căruță necesi- 
tînd multe atelaje, multe forțe 
de muncă și multe ore pier
dute cu așteptarea Ia rînd.

Pe de altă parte, este bine 
să se asigure schimbul doi la 
mai multe tractoare. Așa cum 
s-a procedat și în alte regiuni, 
pot fi folosiți în^ acest scop ti
neri colectiviști care cunosc 
meseria de tractorist.

La înfăptuirea acestor mă
suri o contribuție importantă 
o pot aduce organizațiile de 
bază U.T.M. din G.A.C. în 
această perioadă să fie mobi
lizați mai mulți tineri la strîn- 
sul și transportul snopilor și 
paielor de pe miriști, iar cei 
care au mni lucrat pe tractor 
să fie recomandați să-i ajute 
pe mecanizatorii de la S.M.T. 
la urgentarea ritmului arătu
rilor de vară și însămînțării 
culturilor furajere.

Foto : O. PLECAN
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Fabrica de țigarete Tg. Jiu
ANGAJEAZĂ

!— Un țef serviciu mecanic-invesiijii
— Un șef serv. C. T. C.
— Un inginer tehnolog

(Urmare din vag. 1) 

ori. De ce să punem porumbul 
în cuiburi, zic ei, cînd, de cînd 
s-a pomenit Bărăganul, po
rumbul a fost semănat în rîn- 
duri obișnuite ?

Toată agricultura noastră e 
astăzi o școală. îmi place să 
citesc literatură enorm de 
mult, pe lingă cărțile de spe
cialitate. Cîte unul mă întrea
bă: „ce-ți folosește literatura 
la praștia porumbului ?“ Folo
sește 1 Să văd mai departe, să 
cuprind mai mult. Doar nu ră
mânem. aici.

Virgil Șcheaua, tehnicianul 
agricol de la Dragalina, are 
29 ani...

Trebuie să-l vezi pe Coman 
Gheorghe, după o zi de seceră, 
jucînd tenis de masă la clu
bul colectiviștilor. Din fața ar
să irumpe tot soarele timpu
lui, ca dintr-o floarea-soare
lui. Cămașa albastră — proas
păt călcată. Acum o oră mai 
era in timp, căra cu mașina 
sacii de la combinele brigăzii 
a IlI-a. Seara, în jurul mesei 
de tenis, mat atingi cîte o 
minge și te mai contrazici cu 
„adversarul" din altă bri
gadă :

— Mîine, steagul trece iar la 
noi.

— S-o credeți voi !
— Vedem noi mîine seară 1
Coman mai are o pasiune : 

brigada artistică de agitație. 
In ultimii ani a fost nelipsit la 
repetiții, la festivalurile date 
aici sau în deplasare; de la 
începutul anului — 35 de de
plasări în raion!

Cuprinzi, de la înălțimea 
scenei, un public numeros care 
te ascultă. Spui oamenilor des
pre succesele gospodăriei, des
pre brigada ta, a IlI-a, briga
dă bună; și afla și alte co
mune despre munca și iniția
tivele colectiviștilor de aici... 
Stai și gîndești cum erau zi
lele săptămînii pentru un ță
ran înainte: una la fel cu 
alta! O porneai cu aratul, arai 
de dimineața pînă seara; sece
rai — la fel, de dimineață pînă 
seară... Munceai și iar mun
ceai...

Acum, mașinile au luat lo
cul secerei, mîinii și spinării 
îndoite. încarci sacii în urma 
combinelor, care trudesc în 
locul secerătorilor de altă da
tă. Seara mergi să joci o par
tidă de șah sau de tenis, te 
duci la repetițiile brigăzii ar
tistice... Acum, după seceriș, 
mașinile gospodăriei au să în
ceapă să ducă, duminica, co

lectiviști la băile Amara. Din 
satul tău poți să comunici cu 
lumei. Fără zarea asta, care 
se deschide spre altă zare, fără 
sensul muncii care înlănțuie 
zilele săptămînii și lunilor, 
cum ar fi anii tineri ? Hotărît, 
tinerețea nu mai poate fi con
cepută ca acum 10—15 ani pe 
Bărăgan !

Uite, și Constantin Chio- 
șeaua e de aceeași părere: că 
tinerețea lor e alta decît a pă
rinților. Chioseaua se califică 
acum, constructor în gospodă
rie.. De la 11 ani de cînd este 
cu ai lui în colectivă, s-ar pu
tea zice că gospodăria nu nu
mai îl crește ca meșter, dar 
că l-a crescut și ca om, pînă 
ia 23 de ani cit are acum... 
Deocamdată, Constantin Chio
seaua a luat parte numai 
la construcția unui complex 
pentru creșterea porcilor. 
Muncă temeinică, cu știință, 
nu așa, oricum! In vara asta 
vor mai construi un grajd 
pentru 120 de capete, două 
pătule pentru porumb, o cra
mă, două puternițe, și prima 
casă la construcția căruia va 
lua parte: casa inginerilor gos
podăriei.

— Și în viitor, gospodăria

noastră va crește, satul se 
transformă... Vom construi aici 
blocuri! Spune constructorul.

Simți de pe acum mîndria 
tânărului. încă un an și uce
nicul meșterului David va fi 
calificat constructor al viito
rului oraș Dragalina.

Orașul a fost întemeiat de 
ieri, de azi și ei sînt „înte
meietorii". Aici, pe bulevardul 
care iese în cîmp, să ridici 
case de zid, zugrăvite cu spice 
și floarea-soarelui, la brîul dc 
sus, să așezi ferestre largi și 
sa croiești odăi spațioase... 
Duci firul de plumb, masori 
un perete, să fie drept — și 
visezi...

Ca să-l cunoști mai bine pe 
operatorul Andrei Ciurea tre
buie să pătrunzi în incinta 
stației de radioficare, să treci 
cu el prin sala în care va fi 
„studioul stației", să iei parte 
la emoția cu care anunță fie
care buletin de știri. întîi au 
fost buletinele de ștvri. Aces
tora li s-au adăugat rubricile 
sfatul agronomului, tribuna 
fruntașului, emisiunile pentru 
copii și tineret, fragmente din 
programul brigăzii artistice de 
agitație, artiști amatori la rni- 
crofon... împreună cu profeso

rul Constantin Folescu au a- 
juns la alcătuirea unui pro
gram din ce în ce mai bogat, 
mai interesant. In raza stației 
de la Dragalina intră și co
muna Ștefan Vodă, racordată 
de curînd la rețeaua de radio
ficare și acesteia.i se va ală
tura curînd și o altă comună 
— Dragoș Vodă. îi place acti
vitatea aceasta. De cîțiva ani e 
și un corespondent permanent 
al radioului și al ziarului re
gional „Steagul roșu". Zilele 
trecute a trimis o nouă cores
pondență : „în Dragalina a 
ajuns înalta tensiune. Celor 
1 000 de difuzoare li s-au a- 
dăugat 420 de aparate de ra
dio și 21 de televizoare, numai 
în raza comunei noastre".

Ca deputat cu vechime, to
varășul Ciurea s-a remarcat, 
de asemenea, printre bunii 
gospodari.

Cîte s-au făcut și cîte sînt 
încă de făcut! Curățenia și 
înfrumusețarea comunei, cu 
noul ei parc de-a lungul bule
vardului G.A.C.-ului; amena
jarea unei vieți, construct 
unui magazin, un ring de 
dans pentru tineri și construc
ția Casei de cultură.

„Andrei Ciurea, trebuie să 
te califici, să înveți, să faci

față și pe viitor !“ — îșt zice 
uneori, seara, cînd oboseala 
încearcă să-i închidă ochii ple
cați peste filele cărților de 
specialitate...

Ștafetele 
viitorului 

au pornrt...
Aici se ridică un oraș al pli

nii, un oraș al agriculturii so
cialiste. Ștafetele viitorului a- 
cestuia, atât de apropiat, au 
trecut de curînd, din stâlp în 
stâlp, lumina înaltei tensiuni. 
Luminează sediul gospodăriei 
multimilionare, care a împli
nit anul acesta 13 ani, lumi
nează casele colectiviștilor, 
blocurile G.A.S.-ului, S.M.T.- 
ului, uzina, fabrica și becu
rile instalate în înaltul stupi
lor, pe „bulevarde".

Trec trenurile spre mare, se 
apleacă frunțile călătorilor 
Kpre geam, cei care n-au mai 
fost pe aici se întreabă : „Oare 
ce oraș o fi aici ?" Le pot spu
ne că am cunoscut cîțiva din
tre întemeietorii lui și că ei 
mi-au dat certitudinea că mîi
ne va fi un oraș aici.

Condițiile pentru ocuparea primelor două posturi — ingi
ner în specialitate sau înrudite, cu o vechime în producție 
de 6 ani în funcții tehnice de specialitate, iar pentru postul 
de inginer tehnolog, aceleași condiții, cu o vechime de un an.

Pentru orice relații vă veți adresa la Fabrica de țigarete 
Serv. Organizării și Normării Muncii.
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8 In anul școlar 1963—1964, în sistemul de învățămînt al 3 
8 cooperației de consum, vor funcționa școli profesionale dej 
8 ucenici pentru meseria de vînzători în magazine sătești, li-8 
8 brari, bucătari, cofetari și ospătari.
8 Durata de școlarizare este de 2 ani pentru meseria de vîn- g 
g zător în magazine sătești, librar și ospătar și de 3 ani pentru 8 
8 meseriile de bucătar și cofetar.

în anul I al școlilor profesionale de ucenici se primesc g 
g absolvenți a 7 clase elementare din mediul rural.
8 Pentru meseria de vînzător, librar și ospătar, se primesc | 

candidați în vîrstă de 16—25 ani, iar pentru meseriile de g 
g bucătar și cofetar limitele de vîrstă sînt de 14—25 ani.
8 Pe întreaga perioadă a școlarizării elevii vor beneficia (leg 
I indemnizații, uniforme școlare și echipament de lucru iar peg 
8 timpul școlarizării teoretice vor primi în mod gratuit masa, | 
8 transportul, articole de igienă personală, rechizite, precum și g 
” manuale școlare în folosință.
8 înscrierea la examenul de admitere se face pînă la 30 8 
8 august a.c. prin biroul de cadre și învățămînt al uniunii g 
g raionale a cooperativelor de consum în cadrul căreia doml- 8 
8 ciliază candidatul.
♦ ;
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Consfătuire cu cititorii

Nu te poți juca

de-a familia
Cuoa era șj normal, aofia mea 

a intentai acțiune de divorț.
Trebuie neapărat aă spun des

pre ea că are un suflet deose
bit : a/dla tuturor cd nu poale 
■â stea in cafea mea, să mă re- 
I nd cu forja cînd eu eram atil 
de pornit ză iac pasul acesta.

Nu pricep de ce am făcut-o 1 
Poate pentru câ viata de fami
lie nu mi-a oierii dintr-un în
ceput realizarea unora dintre 
dorințele mele mai vechi. In 
orice caz. imediat după ce am 
locul paiul l-am regretat în si
nea mea. Celor din jur însă le 
mărturiseam câ mâ simt mult 
mai bine singur, că celibatul, 
îmi oferă toate desfătările, că 
cele mai drăguțe femei îmi 
îlau la picioare și alte aiirma- 
tii de genul acestora care, de 
fapt* erau groaznic de departe 
de realitate.

Dacă nu aș fi fost într-atita 
de orgolios, dacă sofia mea 
n-ar ii fost sătulă de zilele 
fripte ce i le făcusem pînă a- 
tund, sînt sigur că totul s-ar fi 
reparat de la început.

Așa însă evenimentele 
luat făgașul cei mai puțin 
rit.

$i cit aș fi vrut ca sofia mea 
să vină să insiste să ne reluăm 
viafa noastră obișnuită de pînă 
atunci 1

Eu nu puteam iace pasul spre 
Împăcare... Nu mă lăsa vanita
tea ; dragostea față de propriul 
„eu” era prea mare ca să poa
tă ii învinsă de un glnd curat 
de conciliere. De cile ori se 
înfiripa un astfel de gînd era 
înăbușit în mod categoric de 
vanitate.

Au trecut așa in șir luni de 
zile care ml se păreau secole.

Am ajuns îngrozitor de iras
cibil, nu mai suportam pe ni
meni, nimic nu-mi mai intra în 
voie. Nu puteam sâ mă atașez

au 
do-

nrde nici o cită femele: :~i 
beam prea mult soba _

M-cm izolat de prieteni si 
evitam pe cit posibil contat Iul 
cu cunoscut ii pentru a nu da 
naștere unor eventuale des’ăi- 
ndiri. Nu-mi mai vedeam nici 
de lucru, ajunsesem un fel de 
întreținut al mamei mele.

Cînd simțeam că singurăta
tea mă apasă, beam și ajun
geam la acea stare de incon
știență care pentru un moment 
te face să crezi cd ești fericit.

Vreau să vă atrag aienlia că 
în toată această perioadă nu 
mi-am ajutat familia cu nici un 
leu.

Pensia alimentară de 150 lei 
fixată de instanța judecătoreas
că a rămas neachitată pe nici 
mai mult nici mai puțin de 10 
luni.

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). —

A devenit o tradiție ca la 
sfîrșitul fiecărei stagiuni Tea
trul de Stat din Arad să as
culte părerile spectatorilor în 
ca privește repertoriul. Ieri 
seară, sute de spectatori au 
participat la o consfătuire or
ganizată de Teatrul de Stat.

Tovarășul Ion Jivan, directo
rul teatrului, a vorbit despre 
criteriul alegerii repertoriului 
în stagiunea trecută. Specta
torii, la rîndul lor, și-au spus 
părerea asupra calității spec
tacolelor și a pieselor alese. 
Au urmat discuții despre vii
toarea stagiune în care vor fi

.GA»

Pe marginea dezbaterii:
Despre educația estetică a tineretului^

rour- acea ea ar ti recurs 
ic m.JiOcce de constrîngere ca 
zfl plătesc pensia, dacă m-ar ii 
ponegrit foii de al fii (eu am 
Jdcjt-o fără nici un drept), rtacd 

<-ar fi purtai a$a cum s-a 
pu.-lat. nu mi-aș fi dat seama că 
Încă mei continui să o iubesc.

Am evitai în acest timp pe 
cit posibil s-o întîlnesc. însă o 
îrt: ttre întîmplătoare a fdeu! 
să se redeștepte in 
tr crețul.

Sacrificiul acestei 
fost de-a dreptul 
Dacă ar ii fost altfel 
og fi uitat-o.

Am avut într-un timp inten
ția să mfl duc să-i spun, să.-l 
mărturisesc tot ce simt acum. 
N-am putut-o face însă 
șjtaie, cred.

Cele patru zile care 
cut de cînd am văzul-o
pentru mine un calvar... Md 
fiămînt. îmi iac fel de fel de 
planuri...

MS gindesc să mă restabilesc 
și să-i propun zd încercăm sd 
înjghebăm din cioburi to! ce a 
fost. Așa cum o cunosc eu, cred

mine toi

femei a 
magnific, 
poale că

din la-

au fre* 
au lost

★

aceasta de Ia 
regiunii Oltenia.

Redacția a primit scrisoarea 
un tînăr dinlr-un oraș al 
Am considerat că ea merita să fie cunoscută 
de către tinerii noștri cititori. Înainte de asta 
însă am stat de vorbă cu eroul nostru șl 
nc-am dat scama c& d trăiește, intr-adevăr, 
a dramă, că trece prin frămîntări serioase, 
că în viața lui s-a produs un grav accident.

Credem că cititorii vor Înțelege a cui e 
vina.

Nu ne propunem sa-l judecăm, ci încercăm 
doar să desprindem esența acestei întimplări, 
Învățămintele rămase în urma tristei lui ex
periențe.

Starea, psihică de astăzi, declinai moral al 
acestui tînăr este cea mai convingătoare do
vadă a eșecului lamentabil pe care era nor
mal să-1 sufere concepțiile greșite care l-au 
Îndemnat să procedeze cum a procedat. 
Așa-zisa „eliberare** din „corsetul41 familiei, 
părerea că familia îl împiedica „să se reali
zeze' erau, după cum s-a văzut, false pro

bleme, izvorite In ultimă analiză din egoism,

ca ntci ea Tiu <rt reruzu. .»W*f 
lotuși grozav de frică să i-a 
spun. Nu văd cum ar mai pu
ica avea încredere în mine 
după țoale cele ce s-au intim

at.
In afară de aceasta, este la 

mijloc și copilul pe care am 
evitat să-l văd de frică să nu 
fiu obligat să mă exteriorizez, 
să nu-mi dezvălui simțămintele. 
Cred că dacă l-aș vedea, aș în
cepe pe ioc să plîng cu toii cei 
30 de ani ai mei.

Vă scriu dv cerindu-vă sfa
tul sincer, puteți chiar, cum e 
și normai, să-mi condamnați a- 
titudinea (pe merit).

Am totuși nevoie de cineva 
care să-mi cunoască situația, 
sfrmi înțeleagă simțămintele, 
să judece la rece (lucru pe 
care eu nu-1 pot face in starea 
în care sînt) și să mă ajute cu 
siatul său prietenesc.

Dacă nu vă cer prea mult, sa- 
tislacell-mi această rugăminte.

Mi a lost îngrozitor de greu 
să mărturisesc că am greșit; 
lotuși, pentru că aveam nevoie 
să mă destâinuiesc cuiva, am 
făcut-o.

F. C.

din neputința de înțelegere a răspunderii față 
de familie.

Viața i-a servit însă o lecție usturătoare, 
l-a biciuit cu propriile lui „visuri” î singură
tatea, hoemia. P entru că dragostea șl căldura 
unei familii, cu toate bucuriile ce ți le dă, 
dar și cu răspunderile ce ți le cere, nu pot 
fi înlocuite cu nimic.

Privite lucid, par acum nefirești lamenta- * 
țiile, zbuciumul și întristările iui. Ele puteau 
de mult și chiar din capul locului să fie 
curmate. Și s-ar putea ca nici acum să nu 
fie prea tîrziu. Lucrul cel mai normal ar fi 
ca eroul nostru, după o asemenea lecție, în- 
țelegînd întreaga răspundere ce-i revine, să 
pornească hotărît la drum și să încerce să 
repare totul. Rămfnc de văzut dacă fosta lui 
soție îi va ierta aventura, dacă ea se va putea 
convinge că nu va fi iarăși vorba de un „joc 
de-a familia".

Multe s-ar putea spune...
Multe concluzii vor trage și cititorii.
Oricum, morala este : nu te poți juca de-a 

familia I

u mult după înfiin
țarea operei din Iași 
avea loc in acest 
oraș un concurs 
muzical „Cine știe, 
cîștigâ”. „Prietenii 
operei" erau elevi 

de 11—15 ani, împărțiți firește 
în „suporteri" ai canJidaților 
respectivi, peste o mie <le voci 
răsunau în sala aprobativ sau 
critic. în legătură cu fiecare răs
puns și, după reacțiile lor. nti-ți 
era greu să bonuiești că în sala 
Teatrului Național se aflau încă 
mulți tineri care ar fi pulul ri
valiza în materie de „Puccini” 
(aceasta era iema concursului) 
Cu reprezentanții lot de pe sce
nă. M-am gîntliț atunci: „dacă 
de pe acum s-a putut obține 
atita efervescență tinereasca 
pentru muzică ce ae va întîinpla 
mai tîraiu ?

Am reîntîlnit de cnrînd același 
■□tuaîaam, tot în sala operei, în 
seara unei premiere : „Liliacul". 
Mi i-a vorbit despre afluența pu
blicului la un festival „Wagner” 
îl Filarmonicii! program tara 
era considerat pînă de curînd 
inaccesibil lașului. Am cunoscut 
lălile admirabile ale „Casei litie- 
retului" ți „Casei sindicatelor" 
— făcute anume parcă pentru a 
prilejui contacte de neuitat cu 
frumusețile artei. Conservatorul, 
recent înființat trăia febra exa
menelor...

Toate acestea vorbeau despre 
progresele remarcabile ale vieții 
muzicale ieșene. Probabil că 
vechii „Prieteni ai operei" 
progresat îu rilnau] ei...

Dar noii prieteni ? Ceea ce 
surprinde este faptul că Iii ultimii 
ani acțiunile de educare muzi
cală, în loc să cișligs în organi
zare și să folosească mijloace 
noi, au lins, dimpotrivă, să ?e 
irosepiscă, să intre în rutină. De 
mai mult timp au fost date uită
rii cercurile organizate de operă. 
Un alt concurs muzical realizat 
da Radioleleviziune, a rămas o 
inițiativă izolată, fără consecințe, 
deși cu acel prilej tinerii de Ia 
Atelierele R.M.R. se dovediseră 

deosebit de pasionați pentru arta 
sunetelor.

Firește, nu se reduce toiul la 
concurkUri. Răsfoirea agendei vie-

ții artistica ieșene îți «a indica 
o serie de „eoneerte-Iocțu" și 
„concerte educative” ținnte in a- 
ceastâ stagiune de Filarmonică, 
de „audiții-lecții” (la școli me
dii) șj „seri muzicale" la Caia ti
neretului inițiate de opere. Luul 
dintre cei mai activi propagatori 
ai muzicii din iMi, profesorul 
G. Pascu. a fost solieîtat să faci 
diferite prezentări în școli, in 
spitale, în întreprinderi. „Caia 
nuiversilâții” un in sălile publi
ce ale orașului.

ții)_ Dacă toate acțiunile se «t 
desfășură in mod susținut in cli
matul prietenesc, destins, voios, 
caro a caracleriiat primele înlîi- 
niri, roadele celor două „cercuri” 
nu vor întîrzia sâ se ivească.

Poate ca multe din temele care 
ie vOr discuta la fabrica de con- 
facții sau la „antibiotice” au 
mai foit deja abordate. Dar cine 
ar pntei aprecia rezultatele con
crete ale cunferînțelar, lecțiilor 
■ an serilor muzicale care au ca
racterizat pînă acum educația

CONTINUITATE

ÎN ACTIVITATEA DE

INIȚIERE MUZICALĂ

0
IU

te

Dacă iu si tozte iceatca nu sînl 
suficiente, faptul se explică prin 
caracterul lor sporadic, încim- 
plător, din lipsa unor obiectiva 
precise și a unor metode vil, de 
mare eficacitate >□ mau cea 
mai largă a tineretului.

Ca asemenea metode tint pasi
bile, o dovedesc unele acțiuni re
centei dar cit de tntîriialo 
■ le Filarmonicii, la fabricile do 
confecții și de antibiotice, în ca
drul cercurilor „prieteni ai mu
zicii’’. Lectorul Liviu Braica ■ 
reușit să găsească acolo mijloaco 
vii, inedite, atrăgătoare care iu 
transformat ascultarea mdzlcii ce
lei mai evoluate, într-o adcvfi* 
rată destindere. S-an alcătuit 
planuri bine gradate (dar deloo 
didacticiste), menite să itîrnei- 
acă treptat interesul pentru o 
aria din ce în ce mal complexa 
(călătorii prin centrele 
ale Europei — inclusiv 
legăturile literaturii, 
istoriei ele. cu mnzica,
în grup pe marginea unor andi-

muiicali ]a Iași ? Firi îndoiala, 
unele reznllale exista, dar ele 
nu sînt și nu vor putea fi nicio
dată controlate, îndrumate eîl 
timp activitatea nu ie va centra 
în focare de „prieteni ai muzi
cii" așa cum s-a Incepat abia a- 
cum. O expunere izolată deipra 
Ceaikovski, o alia despre Eu es
eu ian Ciprîan Poruuabeacn (ori- 
eilă trudă a-ar depune la ssene- 
nea acțiuni) ar ajunge foarte 
tîrziu să reconstituie în ■illea 
asculta torului un adevărat nni- 
vers muzical. (Mai ales cînd «e 
alcătuiește un program ca cel 
organizat la Atelierele R- :
„conferință despre Encsen, o 
punere despre... probleme 
circulație și nn film”, San. 
cum programase nu de ■■)!
Filarmonicii concert-lecțio „Tră
sături ale muzicii contemporana”

tx-
d«

la

penlra... copiii die ciclu] II ele
mentar !).

Așa dar, ceea ce ie impune în 
prexcat din punct de vedere al 
educației muzicile în aceit oraș, 
■ 1 inițiativelor izolate și imufi- 
cie&l iuițioute, eiie gruparea tu
turor mijloacelor în vederea unei 
eficicnțe maxime. De accastz și-a 
dat aeama de altfel și Comitetul 
orășenesc U.T.M. care, după ce 
multă vreme ae complăcuse în- 
tr-o atitudine piliră, a-a hotârît 
ii devină principalul inițiator al 
acțiunilor de educație muzicală. 
Stînd de vorbă ca primul aecretir 
a| comitetului orășenesc U.T.M. 
poți întrevedea perspectivele îm
bietoare ale activității din vii
toarea stagiune artistica I cite un 
cero „Prietenii muzicii” la fie
care școală medie a lașului, con
certe educative axate pe progra
ma analitici a școlilor, consoli
darea „cercurilor" de Ia fabrici
le de confecții și antibiotice, noi 
cercări la „Moldova-Tricotaje” și 
în alte întreprinderi... Inițiative 
interesante în eadrul acestui plan 
întilnești și la aecretarii artistici 
ai Filarmonicii și Operei, la ca
drele didactice ale conservatoru
lui, la studenții clasei da istoria 
muncii, la profesorii școlilor 
medii și chiar la participauțu 
cercurilor 'ea de pildă, tehnicie
nii Petru Mă nnță și Florin Gafi- 
țeana de la fabrica de antibioti
ce, cititori pasionați, caro te pre
gătesc pent» a vorbi despre io* 
gâturile literaturii cn maziea) —

Nn lipsesc deci nici energiile, 
nici mijloacele, nici oameni ton- 
petenți, nici setea pentru cultu
ri, nia direcțiile da desfășurare 
ale noilor jcțmai.

Iar dacă no va lipsi nici per
severența — așa na din picata 
a-a intîmplat piuă acum — exi
stă toata motivele să credem el 
la Iași acțiunea de popul irizare 
și înțelegere a m uzi rid ac va deo- 
fășura la » nivel demn d« ae*«t 
■are centra cultural al țării noa
stre.

L HK 1ST EA

Economii prin inovații Muzeul din Golești

I

Realizările ob
ținute de metalur- 
giștii Uzinei de uti
laj greu „Progresul" 
din Brăila, în creș
terea continuă a 
productivității mun
cii și a calității 
produselor se dato- 
resc unei mai bune 
organizări a mun
cii și aplicării unui 
număr însemnat de 
inovații. De la în
ceputul anului, aici 
au fost propuse 318 
inovații și raționa-

lizări din care 121 
au fost aplicate a- 
ducînd economii a- 
nuale de peste 2 
milioane lei. Succe
se însemnate în ex
tinderea mișcării de 
inovații au obținut 
și colectivele de 
muncă de la între
prinderea „Dună
rea" dîn Galați, U- 
zinele de tablă sub
țire și Întreprinde
rea textilă, Uzinele 
„Laminorul”, Fa
brica Pal din ca-

drul Combinatului 
de industrializare a 
lemnului din Brăila 
și altele. In cele șa
se luni care au tre
cut de la începutul 
anului, în întreprin
derile din regiune 
au fost aplicate 739 
inovații. Valoarea 
economiilor ante- 
calculate pe care le 
aduc aceste Inovații 
se ridică la cca 11 
milioane lei anual.

(Agerpres)

po-
eu

La Mu zeul din Golești, 
poseac îilnic vizitatori sosiți 
trenul, cu motociclete sau turis
me din regiune și din toate col
țurile țării. In prima jumătate a 
acestui an e] a fost vizitat de 
peste 12 000 de excursioniști, tot 
atîția cîți au vizitat muzeul în 
întreg anul 1962.

Situat 1* circ® 500 de metri de 
atația Golești, acest interesant 
muzeu este organizat în fostul 
conac al Goleștilor, familie de 
al cărui nume sînt legate impor
tante evenimente din istoria țarii 

noastre.

Noal cfnemnfognif .Vicfo.-.-a* din fajj

In acetit conac ie afli foișorul 
din care în urmi cu 142 de ani 
a fost ridicat — din mijlocul 
pandurilor lui — Tudor Vladi- 
mireGCu și (lui la Tîrgoviqte pen* 
tru a fi omorît. Ai fit uri de foișor 
se află clădirea în care, în 1826, 
Dinicu Golescu a deachia „o școa
lă slobodă obștească”, unde pen
tru prima dată în țară au avut 
acces fii de țărani și chiar do 
robi. Tot aici a fost găzduit, in 
perioada de pregătire a revolu
ției din 1848, Nicalae Bălceicu 
fi alți revoluționari.

Ansamblu] de clădiri — casa 
mare, turnul din față (foișorul), 
zidurile înconjurătoare și fere- 
deu] (baie turcească) — constru
ite în 1640 și refăcute către afli— 
șitul secolului XVIII, constituie 
prin ele însele nn valoros monu
ment de arhitecturi romîneaaci.

Din 1958, clădirea a fost trans
formată în muzeu. Au fost orga

nizate aici lecția 1848 a Muzeu
lui regional din Pitești, precum 
și o secție memorială dedicată 
familiei Golcacu, cu an bogat 
material format din manuscrise, 
«oreipondenți. fotografii și alte 
piese și obiecte care an 
nat membrilor acestei I 
Annl trecut a-a deichia și 
tie de etnografie și artă 
Iară, enprinzînd obiecte și 
foleaitu de papalația din 
nea Argeș de-a lungul veacurilor, 
obiecte de arta populară — cu
sături, sculpturi în lemn, obiecte 
de ceramică — precum și eîteva 
interioare autentice din renumi
tele zone folclorice și etnogra
fice : Drăgznești, Mnscel. Horezu.

apartî** 
familii, 

o aec- 
1 popu- 

unelta 
regia-

(Agerpres)

muzicale 
lașul — 
plasticii, 
diacuții In ajutorul prietenilor filmului

în aparentă - 
nn iurm mărunt

Este unanirfi recunoscută, 
frumusețea portului de pe 
meleagurile slbiene. Ea a de
pășit nu numai hotarele re
giunii, ci și ale fdrii. La fel 
șt frumoasele țesuturi ale co- 
voarelor — artă cu tradiție în 
partea locului. Măiestrita 
nuanfare coloristicd tșt dâ 
mina cu nu mai puțin ubu- 
tita împletire a bogatelor ele
mente folclorice de tradiție 
sau izvorite din imediata rea
litate a zilelor noastre. Măies
trie și dragoste pentru frumos 
ii caracterizează pe meșterit 
fiibieni și în realizarea unar 
obiecte de artizanat.

Magazinele — de specialitate 
(„Arta populară1') sau univer
sale — atrag cumpărătorii lo
ca/nici sau turiști (jferindu-le 
un băgat sortiment de frumu
seți cn care să se îmbrace sau 
să-și împodobească locuința.

De aceea surprinde prezența 
într-un magazin „UnlversaV 
din S'biu a '.nor ob.ecte care 
n-au nimic comun cu bunul 
gust, cu arta adevărată. E vor
ba de canavaua destinată go
blenurilor ?i piaza imprimată 
pentru mileuri, tișleifere. Lipsa 
de grijă cu care sînt alese su
biectele desenelor, textul fără

noimă al unora din ele, lipsa 
de gust din dispunerea culori
lor — slnt eu atlt mai inexpli
cabile cu cit aceste obiecte sînt 
cumpărate și pentru a împo
dobi căminul și pentru ca tine
rele fete să învețe să lucreze. 
Ne surprinde cum organizația 
comercială locală Știind că sînt 
atît de căutate n-a sesizat ca
litatea îndoielnici a unora din
tre mărfurile livrate de Coo
perativa „Vremuri noi“ - Arad 
sau de Industria locală Tg. Mu
reș. Recent au fost puse in rin- 
zare, prin magazinul amintit, 
obiecte cu texte ca acestea : 
„Povestesc mereu rozelor I Că 
de-al tău farmec mîe dor f 
(daci ar fi numai agramatis
mul!) sau „Ori unde vei mer
ge / ari unde vei sta I glndeș- 
te-te Ia mine / Si nu mă UJia*. 
Desenul ? Un tînăr și o tîndrfi 
(cu profiluri orosolane) încon
jurați de fior:! Cumpărătorul 
— deși vădit nemulțumit — le 
ia în lipsa unora mai bune.

In dezvoltarea dragostei pen- 
tru frumos, a gustului estetic, 
rebutul n-are ce căuta, chiar 
dacă e vorba de lucruri numai 
aparent mărunte.

FLORICA POPA

ateliere de crezpe De eăd d 
botărtrea d_a ere» aa ca pe 
lingă Asociația <3E^4»tikjr să 
m • seme care să
se ocupe de oravuzaree si î>* 
drumarea artistici a ciaerlnhm-

tatisticile înregis
trează In fiecare 
an creșterea a- 
p reci a bill a traniă- 
ruloi spectatorilor 
de film. Cea mai 
populară artE ca

o largă sferă de cuprindere • 
devenit în țara noastră un bon 
cultural, de masă. însumi nd In 
alcătuirea sa modalități diver
se care aparțin tuturor artelor, 
filmul are. indiscutabil, un ral 
important în formarea cultu
rală a spectatorului, cu atl! mai 
mult a tînărutui spectator, si 
poate ajuta concret si multi
lateral la educația estetici ■ 
tineretului. Dar pasiuoea. inle- 
resul pentru fflm nn m reflec
tă numai in numanri de spec
tatori — acesta fiind <5o*r w 
indiciu — ci si In d.rer*e3« 
forme de pope*ar.zare a thsu- 
lui, a artei sa’e. de 
si pătrundere în istrrtcrl aces
tei arte si chiar in trhnxm 
realizării unm fi?3 LS feoo- 
men elocvent pentru crerterea 
interesului tiner/oc fată de 
arta filmului îl cons".*.e si 
crearea cercurilor de ^Pr.e'eci 
ai filmulol" $i a a-.ec'abi_ri- 
lor Această largă — -rare de 
cinea’cator*. îrvorttă d-n pasiu
nea pentru f’lm. s-a tmeus a- 
tenției generale tot mai mult 
Dep&sind imzn criută/Jor de 
început unele anec’uburi au 
devenit pe îtegl corserrentl 
propagatori ai IiiKuhu si mid

dta două pmda de vedere: 
îatri. pentra că meserii lor 
pot ccnj:.ruJ in fiecare tntre- 
pnedere si comună amdeed de 
txxd al spectAtorulai uxigest. 
cu C'.sccmAmînt critic $i. in al 
doilea rind țwtrw ci dezvol
tarea ciiMametoramuhd (au

ca ArwrttmMBL firește) poate 
na — pe Engi rmportanta 
pe ewe o are Ia cultlTaree pa- 
uafl pesu-e artă, pentru fru- 
mea — ta spri :im! producția, 
al rrrac-î da întreprindem 
rupt r*- t9. 51 presupunem că 
trier J de ia pohteh-
axi nîxT3d epuratul de luat 
veden pccadirsd cele mai

cinematografici — prezentări 
de Intilniri eu reali za I o*
rii de filme rodnesti. confe
rințe. prelegeri. O parte din 
conferințe vor fi alcătuita pe 
baza celor Unute la cursurile 
da cultură cinematografică alo 
Universității populare de artă 
$i vor fi trimise la ceien cina- 
duhurilor. Vom căuta ca a

Intervin cu GEO SAIZESCU,
ny - aecretar ai aeepei euecîuhuri

lucru i la tel

să enemrati

mat adueapm eafleen
di aprtp- 
I

— Ar fi presat a* teatta 
act vin’ea cmecJafimhm ka _■ 
tace D?ms. Primul racru pe 
care îl umlrix este si hreîa 
pnhiitml epecfatae pruuia com
pletă si atractivă mairaira

perle dm coaJenațe să fia sns- 
țTrta de regi ion. operatori. 
CXM1Q1. da scenarii Vor U a« 
fapt. D2$le ciciun de coolemțe: 
tsicna cmesnategrafiei. estetici 
Si teene cusenia’ograDrâ. Oda
tă cu exptxneraa ctmfer-.njei va 
fi prenB'a: n filmul {sau frag
mentele de care să răs
pundă tezei tratate Pentru ca 
să existe coaLjbkMiate si confe- 
netele să aibă eâoenîă voa 
trimite ia toate ctnec’uberile 
<fia tari, dm tusp. pîaaul te- 
Eauc. De aseusenea va fi <ts- 
cutat sî mf.xxa: regn liza eu tul 
azeciubujui prin căra inZierea 
Iu teona & tehrica artei cine- 
s-ivogrîfice prin rccferinîe 
lectu. semi^aru. dăscutu etc. m 
vznoQarea sistematică a unor

opera cinematografice valoroa
se urmată da discutarea acee- 
tora vor fi obligatorii pentru 
fiecare dneclub Ne-am propus 
o colaborare sistematică si per
manentă cu arhiva națională 
da filme pentru ca. Ia cerere, 
cxneciuburile să primească fil
mele care le in:eresează_ Cre
dem că. avind un aa de ex
periență. Universitatea popu
lară Lsi profila In asa fel 
cursurile de cultură cinema
tografică incit fiecare absol
vent să poată deveni un bun 
conducător da cmeclub Poate 
tot aia s-ar putea pe lingă 
cursul de teorie să se dechidă 
si un cur* de tehnică cinema- 
tograficâ.

Un rol important In educația 
elevilor □ are filmul Cu toata 
acestea In $coh (în afara cîtor- 
va ax»da există dnecîubtin si a 
unor sporadice dncuțil pe mar* 
c.nea filmulnij se face prea pu
tu pentru apropierea tinerilor 
de filmul de adevărată valoare. 
Poate s-ar pztea analiza de că
tre focurile competente moda- 
btățile de informare $î inițiere 
a uaenlor si In această artă.

— Ce alte măsuri v-ați mai 
propus pentru activitatea vii
toare a cinecluburilor ?

— Vă enumerăm eîteva : or
ganizarea unor cursuri experi
mentale la eîteva scoli medii 
din Capitală și Ia unele Insti
tute de Invățămînt superior 
(Școala tehnică de activiști cul

turali. Institutul pedagogic. Fa
cultatea de filologie. Institutul 
agronomic. Institutul medico- 
farmaceutic), iar pentru aceasta 
întocmirea unei programe ana
litice experimentale și discuta
rea ei pentru aprobare și îm
bunătățire cu Ministerul învă- 
țămîntului ; organizarea unei 
InuImn cu reprezentanții cine- 
c'uburilor din țară la care vom 
discuta despre problemele pe 
căra le ridică unele filme create 
da cinecluhuri și probleme ale 
sauncii viitoare; o cit mai strîn- 
să colaborare cu televiziunea 
pentru a se acorda spațiu pro- 
ujciiilor cinecluburilor în unele 
emisiuni i înființarea unei sec
ții de documentare în cadrul 
A.C.I.N i susținerea anuală a 
unui festival al filmelor reali
zate și propuse de cioecluburi, 
prilej cu care vor avea loc dis
cuții și schimburi de experien
ță : întocmirea unei colecții de 
materiale despre cinecluburi. 
Și. bineînțeles, alte măsuri 
printre care mobilizarea, cu a- 
jutorul comitetului U.T.M., al 
organizației de bază a Asocia
ției cineaștilor, a tinerilor re
gizori, scenariști etc., în spriji
nul cinecluburilor. Practica 
muncii cu clnecluburile, aflate 
la Început, cu siguranță va a- 
duce noi sugestii, noi Initiative.

NTCOLAE DRAGOȘ
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DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE

M PAS IMPORTĂM 
SPRE IMRIRPĂ PĂCII

Lucrările Consiliului
de Securitate

Prezențe romînești
peste hotare

Vietnamul de Sud
Succese ale torțelor

Parafarea Tratatului cu privire 
la interzicerea experiențelor nucleare

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
TASS transmite textul integral 
al comunicatului dat publici
tății la Moscova:

,,La 14 iulie, la Moscova au 
sosit W. A. Harriman, secretar 
de stat adjunct al Statelor U- 
nite, și lordul Hailsham, minis
tru pentru problemele științei 
și tehnicii al Marii Britanii, 
reprezentanți speciali ai pre
ședintelui S.U.A. și primului 
ministru al Regatului Unit, 
împreună cu consilierii lor. 
Dl. Harriman și lordul Hail- 
sham au fost primiți de N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
sub președinția căruia la 15 
iulie a avut Ioc prima din în- 
tîlnirile consacrate discutării 
problemelor legate de înce
tarea experiențelor nucleare și 
altor probleme de interes re
ciproc. Intre 16 și 25 iulie, tra
tativele au continuat cu A. A. 
Gromîko, ministrul afaoerilor 
externe al U.R.S.S.

In timpul acestor tratative 
conducătorii delegațiilor au 
fost ajutați de consilierii lor.

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, de lu
cru. S-a ajuns la un acord a- 
supra textului tratatului cu 
privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă. Textul 
tratatului se publică separat, 
concomitent cu publicarea co
municatului. El a fost parafat 
la 25 iulie de A. A. Gromîko, 
dl. Harriman și lordul Hail
sham. Dl. Harriman și lordul 
Hailsham, precum și consilierii 
lor vor pleca în curînd din 
Moscova pentru a informa a- 
supra tratativelor și a remite 
guvernelor lor textele parafate 
ale Tratatului. Semnarea Tra
tatului urmează să aibă loc în 
curînd la Moscova.

Șefii celor trei delegații au 
căzut de acord că Tratatul cu 
privire la interzicerea expe

riențelor cu arma nucleari 
constituie un prim pas impor
tant spre destinderea încordă
rii internaționale și întărirea 
păcii și speră că in această di
recție va fi realizat un nou 
progres.

Șefii celor trei delegații au 
discutat propunerea sovietică 
cu privire la un pact de nea* 
gresiune între participau ții la 
Organizația tratatului nord- 
atlantic și parucipnnțu la Tra
tatul de la Varșovia. Cele trei 
guverne au căzut de acord să 
informeze pe deplin pe alia pi 
lor din cele doua organizații 
cu privire ia aceste tratative 
și sa se consulte cu ei asupra 
continuăm discutării acestei 
probleme, in scopul realizăm 
unui acord satisfăcător pentru 
toți Dirucipanțu. a avut loc, 
de asemenea, un scurt schimb 
de păreri cu privire la alte 
măsuri îndreptate spre slă
birea încordării.

TEXTUL TRATATULUI
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

Agenția TASS transmite tex
tul integral al Tratatului cu 
privire la interzicerea expe
riențelor .cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă, dat publicității la 
Moscova.

Guvernele Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, Re
gatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, Statelor 
Unite ale Americii, denumite 
mai jos „participante ini
țiale",

proclamând ca principal 
țel al lor realizarea cît 
mat grabnică a unui acord cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totala sub un strict con
trol internațional in confor
mitate cu scopurile Organiza
ției Națiunilor Unite, care ar 
nune capăt cursei înarmărilor 
$i ar înlătura factorii stimula
tori ai producției și experi
mentării tuturor tipurilor de 
arme, inclusiv a armei nu
cleare,

năzuind să obțină înce
tare! pentru totdeauna a 
tuturor exploziilor experimen
tale cu arma nitclearâ. pe de
plin hotărite să coarmne tra
tativele in acest scop fi donad 
să pună capăt infectâni me
diului înconjurător c* sub
stanțe raÂioac^ve aw cers: de 
acord asupra următoarelor .-

ARTICOLUL I

1. — Fiecare participau la 
prezentul Tratat *e obbffi m 
interzică, să prev.nă » sd “■ 
efectueze nici un fel de explo
zii experimentale cm
cleară fi orice alte explcxa 
nucleare in orice loc eflat s»b 
jurisdicția sau controlul său :

a) In atmosferă ; d.tcc xt de 
limitele ei, incluși® ipcps! 
cosmic; sub cpd, indun® spe
le teritoriale ji marea l*berd fi

b) In orice alt media, tfoet 
o asemenea explozie provoacă 
căderi radioactive diixolo de 
limitele frontierelor terito
riale ale statului tub jurisdic
ția sau controlul căruia te e- 
fectuează o asemenea explo
zie. Totodată se are în vedere 
faptul că prevederile acestui 
subpunct nu trebuie ti preju
dicieze încheierea vnui acord 
care să ducă la interzicerea 
pentru totdeauna a tuturor ex
ploziilor nucleare experimen
tale, inclusiv toate exploziile 
de acest fel sub ptimint, acord 
spre încheierea căruia vor tin
de participdnții, așa cum au 
declarat în preambulul pre
zentul vi Tratat.

2. — Fiecare participant la 
prezentul Tratat se obligă ca 
pe viitor să se rețină de la in
citarea, încurajarea sau parti
ciparea sub orice formă la 
efectuarea oricăror explozii 
experimentale cu arma nu
cleară și a oricăror alte explo
zii nucleare, in orice loc, care 
s-ar efectua în oricare din 
mediile menționate la punctul 
1 al prezentului articol sau ar 
avea consecințele arătate în 
acest punct 1-

.ARTICOLUL II

1. — Fiecare participant la 
prezentul Tratat poate propu
ne amendamente la acest Tra
tat. Textul oricărui amenda
ment propus se prezintă gu
vernelor depozitare care ii 
distribuie tuturor pcrtictpanți- 
lor la Tratat. Apoi, dacă acest 
lucru va fi oerut de o treime 
sau mai multi dintre pcma- 
panfii la Tratat. guvernele 
depozitare por convoca a con
ferință U cart vor iarhs pe 
toți U
peuiru ■MMMPW <T^da- 
Knraiat rtaptetx.

2- — O^er i ix i:
preeafx T-scaS *£ ~a

®rra vee»-

3. — Prezentul Tratat va in
tra in vigoare după ratifica
rea lui de către toți pârtiei- 
panții inițiali fi după predarea 
de către aceștia — spre păs
trare — a instrumentelor de 
ratificare.

4. — Pentru statele ale căror 
instrumente de ratificare sau 
documente cu privire la ade
rare vor fi predate spre păs
trare după intrarea î» rigoare 
a prezentului Tratat, el va in
tra în vigoare în ziua predării 
spre păstrare a instrumentelor 
lor de ratificare sau documen
telor lor cm privire l* aderare.

5. — Guremele depcrilrre
ia;orme*ză nfixtîrzsa: toate 
stazele care aa semncl fi sa 
aderat ra p^eze-.î^I T-atzt 
despre dr:s f.ecâ-ei jf—ixx—., 
data predir-.-. piX^are «
fiezămt insures:e-zZ r-tzjx- 
ocre î: dossnat! de ciercrt, 
dz'-a incni-i; riaos'e x r*' 
zenrrss: Treieri ixix pnswrd 
criciror cert--, fe

NEW YORK. — La 24 iulie, 
Consiliul de Securitate a con
tinuat discutarea problemei 
situației din coloniile portu
gheze dia Africa. La ședințele 
Consiliului oe Securitate au 
fost invitați să ia parte mini
ștrii de externe ai Liberiei, 
Siere; Leone. Tunisiei și Por
tugaliei. precum și ministrul 
de finanțe al Rept-blicii Mal- 
gașe în șecLr.ța de dimineață, 
primul a luat cuvintul mini
stru’. de exîemc portughez. 
Franco Ncg-Jeira. care a în
cerca» să jusKfice politica co
lonială a pretm-
zind efaiar câ ea ar corespunde 
Cartei CXJ». El a calomniat 
mișcarea de e :terare din co
loniile portugheze și a scuzat 
o serie de țâri africane că 
sprijină lupta ie eiibersre a 
popoarelor czre se află sub 
jugul colon zaLrulor portu
ghezi.

A luat apex 
gatul GhaneL 
Sackey. In cahtu:£ de membru 
nepermancn: al Cxtsri-ului de 
Secuntate. El a leelarat că 
Portugalia ‘fSisua maryJ 
iii.2^1. 3i a. - — sr *-her— 
tate. Refurir.d :ă se rmfzr- 
meze hotărir_cr Azundru Ge
nerale și _ ce
Securitate. jutetu-I portu
ghez a încălcat Carta C5 V. 
A sosit monertul alzgrru. a 
spus deîecarul Grime. Cce.r- 
lîul de Securitate trehrae să 
aleagă între oprer -aea pcctu- 
ghrză asupra Afrom * bber- 
talea. dreptatea R dx=x±atea 
pcpoarelzr Anglia. M>
zambic, G—neta x_sl pemj- 
gherl El a proves ca Crea 
hui de Secur-tate sâ zur* 
Portugalia să ir_-je=a Tmwfat 
tratative cu reprez

coloe:

cuvîzîul dele- 
A>x Quaiscn 

de

TrxSat. AMMteacatel 
rgoan ptttn safi pe-C-n- 

pcx^: X Traxc dxpd ca **-

A< TIC OLUL a

lmooLa ir

poarelor din coloniile sale 
pentru transferarea puterii a- 
cestor popoare. El a cerut 
Consiliului de Securitate să 
decreteze un embargo total 
asupra livrărilor de arme Por
tugaliei și să hotărască sus
pendarea acestei țări din Or
ganizația Națiunilor Unite, în 
conformitate cu articolul cinci 
al Cartei.

In ședința de după-amiază, 
au luat cuvîntul reprezentan
ții Braziliei șî Filipinelor. 
Condamnînd politica colonia
listă a Portugaliei, delegatul 
Braziliei, Geraldo de Carvalho 
Silos, a declarat că situația 
care s-a creat în Africa, ca 
urmare a acestei politici, pune 
în pericol pacea și securitatea 
lumii. Reprezentantul filipinez 
a stigmatizat Ia rîndul său po
litica colonială a Portugaliei,

TOKIO. — Recent, la ma
rele magazin universal „Mit- 
sugoshi" din Tokio a fost or
ganizată de către Cartimex în 
colaborare cu organizația co
mercială japoneză Nauka o 
expoziție cu vînzare, cu obiec
te de artă populară romîneas- 
că. Au fost expuse spre 
vînzare circa 400 exponate, 
printre care ceramică neagră 
șl colorată și obiecte textile. 
De asemenea, au fost expuse 
covoare, obiecte de lemn, ala
bastru etc.

Ziarul „Asahi Evening 
News" a nublicat fotografii și 
un comentariu cu aprecieri 
elogioase privind calitatea și 
frumusețea exponatelor.

Expoziția, care va rămîne 
deschisă două săptămînî, _ se 
bucură de aprecierea publicu
lui japonez.

Iul Ansamblului Sfatului 
Popular al Capitalei Republicii 
Populare Romîne în cadrul 
Festivalului de cântece și dan
suri populare de la Sarajevo 
la care participă formații ar
tistice din Austria, R. Bul- 
garia, R. S- Cehoslovaca, Ita
lia, R.S.F. iugoslavia, U.R-S-S.

Au asistat autorități locale 
în frunte cu Vaso Rădic, pre
ședintele Consiliului Munici
pal și un numeros public.

patriotice

SARAJEVO. — La 24 iulie, 
în sala Teatrului Național din 
Sarajevo a avut loc spectaco-

MONTEVIDEO. — în scara 
zilei de 23 iulie la Cineclub 
din Montevideo a avut loc o 
seară de filme documentare 
romînești. Cu această ocazie 
s-au prezentat filmele „Pe li
toral mi-a rămas inima", „Al
bum de artă populară", „Coc
sul’', „Homo Sapiens", „Șapte 
arte", „Din Piatra Craiului în 
Făgăraș". La spectacol a par
ticipat un numeros public. 
Filmele s-au bucurat de un 
deosebit succes.

PE SCURT

SAIGON, — Agenția de 
presă „Eliberarea" a patrioți- 
lor din Vietnamul de sud a 
dat publicității un comunicat 
în care se arata că în primele 
șase luni ale acestui an, for
țele patriotice din zece pro
vincii din partea de răsărit a 
Vietnamului de sud au parti
cipat la -paste 1 000 de acțiuni, 
în timpul acestor lupte au 
fost uciși, răniți sau luati pri
zonieri 3 455 de militari die- 
miști. Printre cei uciși se ti
flă 18 militari americani și 63 
de ofițeri diemiști.

în aceeași perioadă forțele 
patriotice au doborît 15 avioa
ne și au avariat alte 19, pre
cum și 113 mașini amfibie și 
13 buldozere folosite la con
struirea șoselelor și instalații
lor militare. Ele au distrus 
40 de sate strategice, eliberind 
populația adusă aici cu forța 
de către autoritățile diemiste.

In regiunile eliberate, se a- 
rată în comunicat, comitetele 
locale ale Frontului național 
de eliberare au împărțit țăra
nilor pământul și au reparat 
circa 40 de școli.

Puternic
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

După parafarea Tratatului cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă, la Moscova a avut 
loc în sala vilei Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
in care s-au desfășurat trata
tivele, o conferință de presă 
la care au participat aproape 
100 de ziariști sovietici și 
străini. Agențiile de presă re
latează că conducătorii dele
gațiilor au făcut scurte decla
rații în care și-au exprimat 
•atisfacția pentru parafarea 
(ratatului. „Să considerăm a- 

ceasta ca o bază pentru noi 
pași de aici înainte" —- a spus 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Gromîko. Conducăto
rul delegației americane, Har
riman, a declarat că după 
părerea sa cele trei delegații 
au realizat „un lucru foarte 
important". „Acordul se poate 
dovedi’ începutul a numeroa
se lucruri bune" — a spus 
lordul Hailsham.

WASHINGTON. — purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe a 
anunțat că președintele State
lor Unite, Kennedy, va lua cu-

ecou internii lion ii I
vîntul vineri seara fr țața 
posturilor de radio ri televizi
une americane fa legături rx 
parafarea Ia Moaca*a a Tra
tatului tripartit cn privire A* 
interzicerea experiențelor m 
arma nucleară. In cuvlnlcrea 
sa, subliniază agenția Asso
ciated Press, președintele 
Kennedy va cere Congresului 
american ratificarea Tratatu
lui.

ROMA. — După cum anun
ță agenția France Presse. 
G. Loone, primul ministru al 
Italiei, a adresat o telegramă 

—''de felicitări lui N. S. Hrușciov, 
J. Kennedy, și H. Macmillan, 
în legătură cu Darafarea Tra
tatului cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare, în 
care subliniază că acesta con
stituie o etapă importantă Ps 
calea unei păci drepte, care 
constituie o aspirație funda
mentală a poporului italian.

TOKIO. — „Cercurile Minis
terului de Externe japonez au 
salutat parafarea Tratatului de 
la Moscova cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, In spațiul cosmic 
și sub apă" — relatează din

Ai*:c-3Bed

rOvrXA. — Hoce
al 

Mzr-î rtod j: .-ea
cu la Mralorra £a Mos
cova U
a expei^t=4eim cu arma rit 
dec; . a celntecl acest Tratat 
drep: .ce! osi rerportant acord 
pe jzjz Occidentul l-a Încheiat 
cu Unftsea Sovietică ae la 

Trate‘.ului de stat cu 
Austria . Lordul Hcaie a decla
rat: .Jnterocerea experiențelor 
nucleare in aix.osieră consti
tuie un excelezi punct de ple
care. depășind cu salt ceea ce 
am sperat în ultimele citeva 
iunT.

XEW YORK. — Parafarea 
Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare 
a fost salutată cu căldură în 
cercurile diplomatice ale Or
ganizației Națiunilor Unite. 
Secretarul general al ON.U., U 
Thant, consideră că parafarea 
Tratatului tripartit cu privire 
Ia interzicerea experiențelor 
nucleare „constituie un pro
gres decisiv către o atmosferă 
de mai bună înțelegere*.

drul căruia vor fi prezentate 
spectacole de teatru, de balet 
și numeroase concerte cu parti
ciparea unor renumite ansam
bluri străine.

Festivalul a fost deschis cu 
tragedia lui Euripide „Bacan
tele" în care rolurile princi
pale sînt deținute de cunoscuții 
actori Katina Paxinu și Alexis 
Minotis de la Teatrul Național 
din Atena.

Festivalul va continua pînă 
în luna septembrie.

cuban regrete in legătură cu 
irtcidentul care a avut loc la 
20 iulie, cînd persoane necu
noscute au pătruns în amba
sada cubană de la Londra. în- 
ccrcind să efectueze o perche
ziție în clădirile ambasadei și 
au avut o atitudine brutală 
față de ambasadorul Cubei, 
Dr. Federico de Cordova Ca
stro. La 24 iulie ambasadorul 
a vizitat Ministerul Afacerilor 
Externe al Angliei, unde i s-a 
prezentat scuze, anunță agen
ția Associated Press.

Smithers, subsecretar 
stat, în Ministerul Afacerilor 
Externe, l-a rugat pe ambasa
dor să transmită guvernului 
cuban că guvernul englez re
gretă acest incident și să co
munice că se va efectua o 
cercetare amănunțită a îm
prejurărilor atacului. Smith
ers l-a încredințat pe amba
sadorul Cubei, că vor fi luate 
toate măsurile posibile pentru 
a împiedica repetarea unor 
astfel de incidente regreta
bile.

MOSCOVA. — Un om a pe
trecut mai multe ore într-un 
bazin cu apă înghețată, veri- 
tcind un costum de scafandru 
menit să asigure o protecție 
sigură contra oricăror 
ze pe Pămint și in 
cosmic.

Experimentatorul se 
cea 51 zăcea pe spate, ocupa o 
poziție verticală stabilă, de
clanșa anaratul de oxigenote- 
rap.e pentru caz de avarie și 
diferite dispozitive automate. 
El a confirmat că acest costum 
de scafandru pus la punct de 
speriasovietici apără per
fect de bine împotriva gerului 
și că in el nu te poți îneca.

Hai sînt de efectuat lucrări 
vaste șî grele. Costumele de 
scafandru vor fi încercate în- 
îr-un vnd mai înaintat aproa
pe cosmic, ți La presiuni înalte. 
Ee -rebuie să rezist* la fncăl- 

«CwltAW camerei de 
pres.uzje. la ceruri de 70, 90 
1- chiar m rrade sub zero. 
Dcpâ aceasta vor C încercate 
trtr-D ez=*rl cu Eacâră la 
pl=s SD grade, programul de 
fc=eercăr-_ vast r îndelung a t 
se crrr.pune <hn 100 de
arcte.

Piața comună: Legislații
surpri- 
spațiul

întor-

de

antidemocratice

Greva
constructorilor

PARIS. — Potrivit relatărilor 
ziarului „L'Humanite“ grupul par
lamentar comunist din Adunarea 
Națională franceză a prezentat un 
proiect de lege privind naționali
zarea prospecțiunilor, exploatării 
și prelucrării zăcămintelor de ura
niu. thoriu și beriliu, precum și 
naționalizarea prelucrării combus
tibililor nucleari. Proiectul preve
de de asemenea, organizarea și 
dezvoltarea unei industrii națio
nale a energiei atomice în scopuri 
pașnice.

dieptul Ia grevă al 
din serviciile publica 
sau foarte amputat, 
occidentală, scrie zia-

I
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italieni
CIUDAD DE GUATEMALA. 

— Agenția France Presse, re
latează că la 24 iulie Guate
mala a rupt relațiile diploma
tice cu Marea Britanie. Intr-a 
euv'.niare radiodifuzată, colo
nelul Enrique Peralta, șeful 
juntei militare aflate la pu
tere i* Guatemala, a anunțat 
că nărură a fost iuâtă
ca «mare « hctăririi Meni

* «eorda «iujbo-
*:r—M &ri-

BBM- es* « &a. Gaa-
TRfli de «2 kx;-

ATENA. în seara zilei de 24 
tulle la teatrul „Herod Atti
cus' din Atena a avut loc des
chiderea oficială a Festivalu
lui Atenei pe anul 1963, în ca-

TOKIO. — După cum relatează 
agenția Associated Press, ca ur
mare a măsurilor anunțate de pre
ședintele Kennedy In mesajul său 
special cu priviie la apărarea do
larului, la bursele de acțiuni japo
neze s-au Înregistrat cele mai 
mari scăderi de cursuri din anul 
1053. Guvernul japonez a exprimat 
o „serioasă Îngrijorare" fn legă
tură cu această situație. La burse 
s-au efectuat vînzăii masive de 
ac/iurti de teama noilor impozite 
cuupra achiziționării de ac|iuni 
străiM enunțate in meiajul p.-e- 
•ediue.'ai Ktnnrdv.

la TSdo cpeoape țoale valorile 
cz « 5 plai la 19 vel;.

el
KxJoei reacJtc. ■ rfermoarul că 
samrlte cnrricana vor avea elec
ta negativa aaxpra economiei ja
poneze. In piesa japoneză au În
ceput să apară articole Jn care se 
deplinge faptul că economia Japo
niei este alll de dependentă de 
capitalul străin, In special de cel 
american.

PARIS. — Discuțiile care au loc 
în momentul de față în Franța în 
jurul proiectului de lege guverna
mental de limitare a dreptului la 
grevă in serviciile publice și pu
ternica opoziție cu care el a fost 
întîmpinat readuc in atenție efor
turile depuse de autorități in toate 
țările Pieței comune pentru a li
mita pe cit se poate acest drept 
fundamental al oamenilor muncii. 
Potrivit unei anchete efectuate de 
ziarul „Les Echos", In majoritatea 
acestor țări, 
personalului 
este interzis 
Tn Germania
rul, salariațil din serviciile publice 
nu au de loc drept să declare gre
vă pentru a-și susține revendică
rile. In mod special legislația în 
vigoare interzice sistarea muncii 
Ia căile ferate, poștă șl telecomu
nicații. In Belgia, pentru a decla
ra grevă, oamenii muncii din ser
viciile publice trebuie să obțină 
consimțămîntul autorităților belgie
ne. O situație asemănătoare este 
și tn Luxemburg. în Olanda pără
sirea locului de muncă din cadrul 
serviciilor publice este considerată 
delict de drept comun st pedepsi
ți ca atare. Italia este deocamdată 
lingura țară nade, ca si in Franța, 
m a fost LncA pusă In aplicare o 
■semecea legislație 1 junștii ita
lieni studiază insă In momentul de 
fală adoptarea unui proiect da 
lege care să restrîngă dreptul da 
grevă al salariatelor de toate ca
tegoriile din instituțiile publice 
Italiene.

Sărbătoarea poporului cuban

CuLa greșeală larg construcția de locuințe pentru o<r 
Buneii, lată, in fotografia noastră noi case de locuit 

*&e recent In tolosinjă la Havana, capitala Republicii Cuba

oporul cuban săr
bătorește astăzi 
Ziua insurecției 
naționale. Cu zece 
ani în urmă, la 26 
iulie 1953, un grup 
de tineri patrioți

cubanl, în frunte cu Fidel Cas
tro, au atacat fortăreața Mon
cada din orașul Santiago de 
Cuba. Acțiunea curajoasă de la 
26 iulie 1953 a constituit în
ceputul luptei armate împotri
va dictaturii Iui Batista. Deve
nind cauza întregului popor, 
aceasta luptă a fost încununa- 
tă de victorie în 1959. Regimul 
terorist al lui Batista a fost 
doborît In Cuba, puterea a 
trecut în miinile poporului

Răsturnînd dominația mono
polurilor străine și pășind pe 
calea unei dezvoltări libere,

poporul cuban, sub conducerea 
Partidului Unit al Revoluției 
Socialiste în frunte cu Fidel 
Castro a obținut succese re
marcabile în transformarea 
vieții țării pe o bază socia
listă.

Realizările Republicii Cuba 
însuflețesc popoarele Americii 
Latine în lupta pentru liber
tate și progres. Tocmai de a- 
ceea, revoluția cubană victo
rioasă a devenit din prima zi 
ținta unor uneltiri și atacuri 
din partea cercurilor reacțiunii 
internaționale. Aceste uneltiri 
au suferit și vor suferi, cu si
guranța, și pe viitor, un eșec 
rușinos.

In lupta sa dreaptă poporul 
cuban se bucură de solidarita
tea și sprijinul popoarelor din 
UJLS.S. și celelalte țări so
cialiste, al popoarelor Americii

Latine, al întregii omeniri pro
gresiste.

Poporul romîn nutrește un 
sentiment de caldă și sinceră 
prietenie față de eroicul popor 
cuban, este alături de lupta sa 
de neînfrînt pentru apărarea 
cuceririlor sale revoluționare, 
pentru apărarea independenței 
și suveranității naționale. între 
țara noastră și Cuba s-au sta
tornicit și se dezvoltă relații 
de prietenie frățească.

Cu prilejul marii sărbători, 
cea de-a X-a aniversare a in
surecției, tineretul, alături de 
întregul nostru popor, adre
sează poporului frate cuban 
un fierbinte salut, urîndu-î noi 
succese în construirea socialis
mului, în înflorirea patriei 
sale libere și independente.
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BIOGRAFII CUBANE
L'n am core vine din Cuba 

zu aduce cu line impresii, ci 
rri degrabă trăiri, cunoașteri, 
zziimtilări de experiență uma
nă nouă, entuziasmul fierbinte 
ci luptei, imaginea vie a cuba- 
Biihii de rind, înălțat de revo- 
ialia victorioasă la rangul dem
nității și libertății.

Ca să înțelegi bine ce În
seamnă Cuba de azi, e nevoie 
sa știi cum trăiește, gîndește, 
lucrează, învață muncitorul de 
Ia fabrica de tutun, care, după 
cele opt ore de lucru cu frunza 
râsucită din care alcătuiește 
faimoasa havană, devine elev 
al cursului de sporire a cunoș
tințelor tehnice, iese Ia o de
monstrație dedicată ideii de 
emulacion socialista — adică 
întrecere socialistă — iar sea
ra, îmbrăcat în uniforma verde- 
oiiv, cu carabina în mină, face 
gardă muncitorească apărînd 
fabrica, acest avut colectiv, cu
cerire a revoluției. Același 
muncilor, pînă mai ieri cetățea
nul oprimai al unei țări cu mo- 
noculiură, înalță azi, cu spriji
nul larg, internaționalist, al ță
rilor socialiste, numeroase fa
brici pentru valorificarea șl 
dezvoltarea bogățiilor naturale 
ale insulei, pentru industriali
zarea țării.

însemnări de călătorie din Cuba
de POP SIMION

Ca să Înțelegi bine ce în
seamnă Cuba de ari, e nevoie 
să știi de ce iei de gîndnri și 
preocupări e animal țăranul, 
înainte vreme rob al latifun
diarilor. Aș dori să oier un 
exemplu concret — ce-i drept, 
particular — dar cu deosebire 
semnificativ pentru viața pe 
care o statornicește în satul 
nou revoluția. Vrecu să vă po
vestesc despre Frederico Bar
rios, care e țăran, are șapte 
copii, trăiește și lucrează în 
nard, în gospodăria .Jlossario", 
Stind acolo, pe țărm, sub in
cendiul solar, Frederico mi-a 
povestit despre proiesiunile co
piilor săi, toți lucrători in gos
podărie. Juăn e tehnician la 
păsări (gospodăria are 8000 de 
găini} ; le face injecții cu anti
biotice, ferind vietățile acelea 
de multele boli ale tropicelor, 
le studiază creșterea, dozîn- 
du-le hrana științilic, ca să nu 
sufere de fel producția zilnică, 
de 5000 de ouă. Roberto e trac
torist, călărește un tractor fa

bricat Ia Brașov, pe care li 
plimbă de-a lungul celor 7000 
de hectare scăldate, pe de o 
parte, de apele Atlanticului, 
iar pe de alta, de acelea ale 
golfului Mexic. Săra, iaia cu 
ochi migdalați, învață la școala 
de croitorie din sat. Albertino 
e fire de artist, se ocupă de ac
tivitatea cercului social, unde 
au loc Întruniri și festivități 
populare. Munca iui zilnică se 
desfășoară însă la stațiunea tu
ristică a gospodăriei, o ramură 
anexă, de rentabilitate econo
mică, unde vin vizitatori, ca în 
orice mare hotel de pe litoral. 
Oaspeții găsesc aici camere 
bine mobilate, restaurant, cofe
tărie, bar. Florenciana e soră 
șefă la spitalul din sat. Micul 
Sergio, de 11 ani, e școlar și 
dorește să fie pilot. Râul e con
tabilul gospodăriei și, în timpul 
liber, scrie o carte despre lati
fundiarul pe ale cărui foste 
moșii se află gospodăria... Așa 
arată, fără înflorituri și comen
tarii de prisos, familia unul 
simplu țăran cubanez.

Ca să înțelegi bine ce în
seamnă Cuba de azi, trebuie să 
cunoști biografia spirituală a 
învățătorului — luptător, care 
a încheiat, cu prețul perseve
renței, tenacității și curajului 
său, epopeea alfabetizării în a- 
cel vestit an 1961, anume de
dicat acestei sarcini colosale. 
Acum el, învățătorul, se forti
fică, intelectual și fizic, la 
școala de perfecționare a ca
drelor din invățăminl, sus, în 
creierul munților, ia Minas del 
Frio, de unde a și pornit miș
carea pentru calitatea învăță
turii. Încerci un sentiment de 
adincă satisfacție cînd, străbă- 
tind șoselele Cubei intîlnești la 
liecare pas, printre pietrele ki
lometrice, familiarele tăblițe pe 
care scrie zona escolar, zonă 
școlară. Forma cea mai expre
sivă, plenară, a acestei ofen
sive a studiului am găsii-o în 
Sierra Maeslra, unde am fost 
oaspetele orașului învățăturii 
„Camillo Cieniuegos", complex 
școlar proiectat să asigure în
vățătura complexă a 20 000 de 
elevi. Cifra are un simbol — 
fiecare elev trebuie să repre
zinte pe unul din cei 20 000 de 
eroi ai luptei de eliberare...

Ca să înțelegi bine ce în
seamnă Cuba de azi, trebuie să

cunoști abnegația, spiritul de 
sacriiiciu, înflăcăratul patrio
tism ai ostașului cuban, ai mi
lițianului, care nu e altul de- 
cil muncitorul, țăranul și învă
țătorul despre care v-am vor
bit. De-a lungul cîtorva ani el 
a dat destule jertfe de singe 
ca să i se cunoască virtuțile, 
torța, curajul, puterea lui de a 
apăra și a consolida revoluția.

★
La nord de orașul Holguin, 

într-un peisaj luxuriant, cople
șit de verde-crudul verii fără 
sfîrșit, am dat peste o școală 
tehnică de agricultură. Tinerii 
veniți aici să învețe știința a- 
gricolă, aveau la îndemină aca
returi, livezi, cîmpuri întinse. 
Unul din aceste cîmpuri era 
plin cu tractoare romînești 
care mișunau încoace și încolo. 
Nu arau, se roteau în palma 
pămîntului, mimau arătura in 
șeaua fiecărui tractor se aflau 
cile doi băiețandri, se învă/au 
reciproc arta volanului. Purtau 
mașina grijuliu, în linie dreap
tă, cu sentimentul că ară, cd 
seamănă, că în urma lor începe 
germinația boabelor, promițînd 
recolte nemaivăzute. L-am în
trebat pe unul dintre ei, pe 
Jacinto:

— Tu știi unde se află Ro- 
minia ?
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— Aici, a răspuns el din 
mers, și a rîs deodată cu soa-
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