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• în regiunea 'Argeș s-a ter*  
minat vineri recoltatul griu
lui pe întreaga suprafață de 
peste 163 000 ha.

Mai mult de 66 la sută din 
recoltă a și fost treierată.

în prezent, în toate gospo*  
dariile agricole de stat și gos-1 
podăriile agricole colective din 
regiune se lucrează intens la 
executarea arăturilor și însă- 
mînțarea culturilor duble.

• în majoritatea gospodării
lor agricole de stat s-a înche
iat recoltarea si transportarea 
producției de arîu. Lucrătorii 
din aceste unități desfășoară 
cu intensitate pregătirile pen
tru recolta anului viitor. Pa
ralel cu arăturile care s-au 
executat pînă în prezent 
mai bine de 120 000 de hecta
re, gospodăriile agricole de 
stat au asigurat din soiurile 
cele mal productive întreaga 
cantitate de semințe necesară < 
însămînțărilor de toamnă, i

'Anul acesta loturilor semin- 
cere li s a acordat o îngrijire 
deosebită. Înainte de recoltare 
lanurile de grîu au fost cură- | 
țațe de plantele străine. Re- < 
coltarea s-a făcut în momentul t 
cînd griul a ajuns la coacere / 
deplină.

In prezent, griul pentru să- , 
mînță se află depozitat în ma- ; 
gazii special amenajate, unde '• 
se face condiționarea. Pe mă
sura terminării acestei opera- •’ 
țiuni, se trimit la laboratoare- } 
le de analiză probe de sămîn- 
tâ pentru verificarea purității. £

(Agerpres)

• Deși începută doar cu o 
săptămînă în urmă campania 
secerișului se apropie de sfîr- 
șit în cele 12 gospodării agri
cole colective de pe raza ora
șului regional Deva. Combi
nele S.M.T. din Orăștic, ajutate 
de colectiviști cu mijloacele 
proprietate obștească, au reușit 
sâ lucreze zilnic, de la începu
tul campaniei, cu viteză ma
ximă asigurînd astfel ca pînă 
la 26 iulie să recolteze cerea
lele păioase în proporție de 
peste 95 la sută.

G.A.C. ca cele din Băcia, 
Tîmpa, Petreni etc. au termi
nat deja secerișul și au înce
put cu toate forțele la toeieriș 
și transportatul paielor. Pînă f 
la sfirșitul acestei săptămîni și / 
restul gospodăriilor colective 
de pe raza orașului vor în
cheia recoltarea păiaaselor lă- 
sînd drum liber tractoarelor 
pentru efectuarea arăturilor a- 
dinci de vară.
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Proletari din toate țările, unlți-văl încheierea lucrărilor Consfătuirii

OGOARE

cinleia 
tineretului

primilor secretari ai Comitetelor Centrale
ale partidelor comuniste și muncitorești
și a șefilor de guverne ale țărilor membre

Anul XIX, seria li nr. 4415 4 PAGINI 20 BANI

Muncitor
ale C.A.E.R.

Simbătă 27 iulie 1963

La 26 iulie 1963, Ia Moscova și-a încheiat lucrările Con
sfătuirea primilor secretari ai Comitetelor Centrale âîe parti
delor comuniste și muncitorești și a șefilor guvernelor țări
lor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

Consfătuirea a adoptat un comunicat care va fi dat publi
cității.
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PERFECTIONAREA
- PROFESORILOR

CARE PREDAU
OBIECTUL
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Tinerii strungari Constantin ' 
Militelu ți llie Constantin, 
din secția de prelucrări me- 
canice-vagoane a Uzinelor 
„Grivița roșie" din Capitală, 
sin! un exemplu de Întra
jutorare tovărășească la lo
cul de muncă. Chiar și la 
verificarea finală a calității 
unui șurub de legătură exe- 
cutat de Mititelu. prietenul < 
său, Constantin, a ținut să • 
fie primul „controlor de ca- ?

li fale".

Foto : O. PLECAN

Economii peste plan

99AGRICULTURA"
Peste 7 000 de cadre didactice care predau obiectul ■■ Agricul

tura" în școlile de 8 ani de la sate participă Ia cursurile de per
fecționare care se desfășoară, în prezent, în toate regiunile țării

In orașul Roman se desfășoară cursurile de perfecționare pen
tru profesorii de agricultură din regiunea Bacău, lntr-una din 
aceste zile, deplasîndu-ne la Roman, am avut o discuție despre 
scopul acestor cursuri, despre modul cum sînt ajutați cursanții 
să-și îmbogățească cunoștințele teoretice și practice, cum unt 
ajutați să-și însușească metodele cele mai eficiente de predare a 
obiectului ,,Agricultura" etc. La această discuție au participat 
reprezentanți ai secției de învățămînt a Sfatului popular regio
nal Bacău, lectori și numeroși profesori de agricultură. Iată 
cîteva din luările lor de cuvint.

Datorită introducerii unor 
procese tehnologice noi și 
prin înlocuirea metalului cu 
mase plastice, plăci fibrolem- 
noase etc. colectivul de muncă 
de la Uzinele „Unirea* 4 din 
Cluj a economisit însemnate 
cantități de metale.

In secția turnătorie, de 
exemplu, unde se folosesc 
turnarea cu modele ușor fu- 
zibile și turnarea în forme coji 
cu liant de bachelită, s-au eco
nomisit în primul semestru 
peste 13 880 kg de metaL Pe 
întreaga uzină au fost eco
nomisite circa 20 tone de me
taL

(Agerpres)

ÎN ÎNTRECEREA
SOCIALISTA

ANGAJAMENTE MOBTTIZATOARE
r la««l de pradaeție

al Întreprinderii «.8 
' Mai* -* di« Mediat a

gl fost uadeplÎMit pe 
pri«l «..nr. I. 
toți uMÎcii ți îaaia- 
te de teraen. La 30 

iQnie a_c. prodacțu globală pe 
6 luni a fost reaLixztă ia pro
porție de 10833 la rată. pro- 
dncția mărfi — 1033 la ««lă,

productivitatea maurii — 106.32, 
iar calitatea produselor «oaatre a 
fost îmbuâtâțitâ eo«ti«u«.

Cifrele de aaai aaa a« datoresc 
— in primul riad — participării 
Muncitorilor »» întrecerea socia
listă, a îndeplinirii |i depășirii 
angajamentelor luate In întrece
re. Tocmai despre munca depu
să în acest sens de comitetul 
U.T.M. vreau aă serin în cele ce 
urmează.

Este tnuoacut faptul că succe
sele depind de buna organizare 
a întrecerii socialiste, de modul 
cum au foit stabilite angajamen
tele concrete, în raport cu posi
bilitățile fiecărui loc de muncă, 
cu gradul de calificare a] fie
cărui muncitor.

De organizarea întrecerii so
cialiste se ocupa, firește, comite
tul sindicatului. Asta nu înseam
nă însă că noi, organizația 
U.T.M., nu avem nici un rol, nici 
a răspundere. In cele trei sec
toare ale întreprinderii lucrează 
peste 1 200 de tineri. Comite
tului U.T.M. i-a revenit sarcina 
de a mobiliza pe toți tinerii iu 
întrecere, pe baza uuor angaja
mente precise, de a-i sprijini în 
realizarea sarcinilor de produc
ție. în ridicarea necontenita a 
calificării profesionale.

Cum am procedat ?
încă de la începutul anului, în 

adunările generale U.T.M. au 
fost reamintite principalele cri
terii ale întrecerii socialiste reie
șite din Directivele Comitetului 
Centra] a] P.M.R. Tinerii au pre
zentat informări cu privire la fe
lul cum și-au realizat sarcinile 
de plan, ce greutăți întîmpînă la 
locul de muncă, ce posibilități de

înbnBitațire a căliți ții exiati î« 
aecții, brisaxi ți echipe, epite
tele organitațiilar 4e baiă U.T.M. 
din aecții ■■ foat iaatinute teoaeî- 
nic în privința a«««cii pelitic*-  
• daca live pe care trebuit ia « 
desfâțuare ca tinerii p«alr« a-i 
mebiliza pe aceștia î« întrecere, 
cum si calaherene ca cataitetele 
sindicale din secții.

In privința stabilirii angaja
mentelor aaa înthnpinat, în pri
mele aăptaminj ale aeestni an. 
unele greutăți : fie câ angaja
mentele erau generale — fără • 
țintă precisă, fie eă ele na re
flectau posibilitățile reale 
oamenilor, ale lacnrilor 
mancă.

Comitetul aindicatnlai fi comi
tetul U.T.M. au întocmit nn plan 
de masuri comun, în care prin
cipalele obiective ae referaau la 
lichidare^ acestor neajunsarL, 
precum ți la urmărirea perma
nentă a îndeplinirii angajamen
telor. Ne-am îndreptat atenția, în 
primul rînd, spre lectorul de ta- 
hacărie vegetala și alte aecții 
productive, unde angajamentele 
nu aveau o bază concreta. Au 
foat analizate cauzele ți a-a a*  
juna la concluzia că unii mun
citori nu cunoșteau bine mași
nile noi !■ care Increază, nu 
cunoșteau materialele. La cursu
rile de ridicare a calificării a-a 
pua de atunci un accent mult mai 
mare pe cunoașterea mașinilor, 
semifabricatelor și materialelor 
auxiliare. Croitorii de piele erau 
împiedicați aă-și ia un angaja
ment concret referitor la calita
tea fețelor și la reducerea consu
mului de material din cauza ca
lității necorespnnzătoare a semi
fabricatelor care veneau de la 
tăbăcăria minerala.

împreună cn conducerea teh
nică —■ Ia indicația comitetului 
de partid — a-a atabilit îndepli
nirea neîntîrziata a măsurii, din

■le 
de

piuai MT.O-, referitoare la pu
nerea io aplicare a ■oului aisteM 
de întindere fpe aticla) a pieilor 
io aec to ral Mineral. An foit ab
ținute altfel calități aoperioarc 
de piele.

Șî calitatea tălpii fabricate de 
sectorul de tăbâcărie vegetală 
a-a inhunitițir. Aerat fapt, pre- 

ți dotarea aecțieî de |lan- 
țare ca otilaje Modeme a per- 
taii ea, la propanerea tinerilor 
Iau Naghi, Cheorghe Coroț ai 
Nicolae Baciu, angajamentul do 
econoMii al muncitorilor de aici 
iă fie teanalizat fi îmbunătățit. 
Printr-o mai bana așezare a roti
lelor — tipar de ftanțat, prin a- 
legerea atenta a perechilor da 
tălpi de acerați groiune, conau- 
mnrile specifice pot fi rednae, 
calitatea tălpilor ac imbanităței- 
te. Pornind de la aceate premi
ze, brigada a-a angajat lă îmbu
na lățeai că cu 1 la iuta prod uit*  le 
de calitatea I ți ai măreaică an
gajamentul de economii de la 
99 800 la 109 900 leu

Colaborarea între comitetele 
U.T.M. ți al eradicatului a în
ceput ii-ți arate roadele. Fiecare 
muncitor ți echipa participa, încă 
din prima jumătate a lunii apri
lie, în întrecere cu angajamente 
precîae. Totuși, urmărirea pe par
curi a modului cum aînt realizate 
aceatea nu ae desfășură în cele 
mai bune condiții. Și în aceaa- 
tă privință a trebuit iă ne orga*  
nizăm mai bine munca. Nu este 
vorba de evidența «criptică a 
rezultatelor, care este o treabă a 
maiștrilor, a șefilor de aecții ți 
de sectoare. Vreau aă mă refer la 
urmărirea modului în care tine
rii realizează planul de produc
ție, cum gînt îndeplinite angaja
mentele, ce probleme ae ridică 
în fața tinerilor, astfel ca aa-i 
putem ajuta din timp.

IOAN P1RLEA
secretarul comitetului U.T.M. 

întreprinderea „8 Mai"- 
Mediaș

(Continuare în vag. a IlI-a)

PENTRU NOUL AN ȘCOLAR

Cu privire la ședința Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante

la Tratatul de la Varșovia
La 26 iulie 1963. la Moscova a avut loc o ședință a Comi

tetului politic consultativ al statelor participante Ia Tratatul 
de la Varșovia de prietenie, colaborare și asistență mutuală.

ai Comitetelor Centrale ale partidelor
comuniste șl muncitorești și a șefilor

guvernelor statelor participante
la Tratatul de la Varșovia

După ce a ascultat comunicarea tovarășului Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., cu privire la tratativele 
guvernului U.R.S.S. cu guvernele S.U.A. și Angliei în pro
blema interzicerii experiențelor cu arma nucleară, Consfă
tuirea primilor secretari ai Comitetelor Centrale ale parti
delor comuniste si muncitorești și a șefilor de guverne ale 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia aprobă re
zultatele acestor tratative care au dus la un acord asupra 
Tratatului cu privire la interzicerea experiențelor nucleare 
în trei medii — în Cosmos, în atmosferă și sub apă.

Realizarea unei înțelegeri în problema interzicerii expe
riențelor nucleare este un rezultat al politicii externe con
secvente de pace a Uniunii Sovietice și a tuturor țărilor so
cialiste. un succes al politicii leniniste de coexistență pașni
că a statelor cu orînduiri sociale diferite.

Consfătuirea consideră că acest tratat va contribui la des
tinderea încordării internaționale și va fi un factor pozitiv 
în lupta popoarelor pentru pace și împotriva primejdiei unui 
nou război mondial.

(Adoptată la 25 iulie 1963).

Prinz in cinstea reprezentanților
partidelor comuniste și muncitorești

Pentru a se asigura buna 
distribuire a manualelor și re
chizitelor școlare, Centrala 
editurilor și difuzării cărții a 
luat din timp o serie de mă
suri.

încă din prima decadă a 
lunii august manualele pentru 
clasele I—VII, ce se vor distri
bui ca $i în anii precedenți în 
mod gratuit, vor fi repartizate 
ți transportate în școli. Elevii 
le vor primi în ziua deschide-

rii noului an de învățămînt. 
Cei înscriși la cursurile fără 
frecvență și alți solicitanți vor 
găsi manualele pentru clasele 
V—VII, la librăriile raionale, 
începînd cu data de 1 octom
brie.

Difuzarea manualelor șco
lare pentru clasele VllI-Xl va 
începe în toată țara la 1 au
gust prin librarii ți unitățile 
de difuzare din sectorul coo
peratist. Pentru înlesnirea di-

fuzării cărții școlare se vor 
organiza între 25 august și 20 
septembrie în școlile cu peste 
400 de elevi în clasele VIII— 
XI standuri cu vînzare a ma
nualelor. Librăriile din Bucu
rești prin care se vînd cărți 
școlare vor pregăti pachete cu 
seturi complete de manuale 
pentru fiecare clasă.

(Agerpres)

Prof. CONSTANTIN BOTEZATU, inspector la secția de învâ- 
țămînt a Sfatului popular regional Bacău :

Pentru ca obiectul „Agricultura” — introdus numai din anul 
trecut în programa școlilor elementare de & ani din mediul lă
țesc — să fie predat în bune condiții, s-au inițiat și în regiunea 
noastră cursuri de perfecționare pe timp de o lună la care par
ticipă peste 300 de profesori care predau această disciplină. Pre
gătirea lor s-a axat — anul acesta — în special pe probleme de 
creșterea și îngrijirea animalelor. Prelegerile și lucrările prac
tice sînt ținute de către specialiști în materie : cadre didactice 
de la Institutul agronomic „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, 
ingineri din cadrul Stațiunii experimentale Secuieni, profesori 
de la Centrul școlar agricol din Trifești. în tot timpul cursuri
lor, s-a urmărit îndeaproape aprofundarea unor probleme fun
damentale în strînsă legătură cu practica, însușirea terminolo
giei științifice. Accentul s-a pus pe alegerea celor mai eficiente 
metode de predare. Cu prilejul inspecțiilor organizate în timpul 
anului școlar trecut, s-a constatat că mulți profesori de .«Agricul
tură*  folosesc o singură metodă de predare : fie comunicarea de 
cunoștințe, fie metoda interogativă (predarea lecției noi cu aju
torul întrebărilor adresate clasei). Or, firesc ar fi —și la curs s-a 
subliniat aceasta — ca cele doua metode să fie folosite alterna
tiv : cînd elevilor li se predau noțiuni noi, este bine să fie folo
sită metoda comunicării ; cînd însă se predau noțiuni pe care 
elevii le cunosc, și de la alte discipline — botanică, zoologie — 
e bine, dimpotrivă, să fie folosită metoda interogativă. S-a sub-

liniat, de asemenea, că printre principalele condiții pentru buna 
desfășurare a lecțiilor se numără planificarea judicioasă a ma
teriei precum și efectu-r-za lucrărilor practice în strinsă legătură 
cu specificul și condițiile producției din regiune, cu calendarul 
lucrărilor agricole.

VASILE SASU. șef de lacrări la Institutul agronomic „Ion 
Ion eseu de la Brad” din Iași, directorul cursurilor :

Cursurile de perfecționare pentru profesorii care predau 
obiectul ^Agricurtuta” se desfășoară sub formă de prelegeri, de

demonstrații practice. avind între ele o legătură
logică : demonstra Vile priite și seminariile se fac la sfirșitul 
fiecărui capitol. Din fărjte de noi rezultă că profe
sorii își dau de import .ța și predării obiec
tului .-Agricultura” în «nJi. în tot timpul cursurilor au parti
cipat activ1 la discuții iz? cadrul senunariilor. la lucrările prac- 
■tice. au studiat inter»® io sAUle pentru studiu.

Aș avea insă cîteva c-biectuni eu privire la programă. Sînt

Artiști amatori 
bucureșteni 
în concurs

Vineri crzJc.z. '- -
țiului z — -
cotelor t a des^T--" 
că din tlapa 1 a 'r:.\ ;
Concurs al i&iinot • - ; - -
— muzicale < ■ ••
arfisHce de c/ - ia —-
91 sale.

La laia ?
dura plnă la 4 astmul »m£ • 
190 de formații 19^ ■■
soliști din ca.-imj -s r.r -r 
selor raionjde -rr v - -c ți 
neretului, coojasi. ?< ■ -Tter r ■: < : . 
găiești și - ■ . .
Printre pârtie £- . •
cu traditiA ca
,,Tudor Vktăiet£r<tsnn -JK 4' .
..Republica" n «M.-
Casei raioraie m . » . 2 ' 1» ~ 
Roșie, definitoare —• 
lincfii pe laid ale - z ■ sm ’-w an
terioare, precum gl al ie le i-u U 
ființate.

In fotoqialifl aHt^ratS : brigada 
artistică de agitație ■ cqe.U':' 
sindicatului întreprinderii de u:i- 
iaje și transport — Avrig.

Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au oferit un prînz în 
cinstea reprezentanților parti
delor comuniste $î muncitorești 
care au participat la Consfă
tuirea în problemele colaboră
rii economice a țărilor membre 
ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și a participan- 
ților la ședința Comitetului 
Politic Consultativ al Trata- 

_ tului de la Varșovia de priete- 
«.«k., ui J și așiAn țaI mutuală.

In numele C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri al 

IU.R.S-S., tovarășul N. S. Hruș- 
ciov a salutat călduros pe par- 

Iticipanții Ia Consfătuire și a 
urat popoarelor țărilor frățești 
noi mari succese în construcția I socialistă.

La prînz au rostit cuvintări: 
IW. Ulbricht, prim-secretar al 

C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin- 

î Stat al R.D.

V MM MMB G“~3 MM ■■ MMM ■« ¥allv
nie. colaborare 

prevăzute cîteva experiențe — „întocmirea și aprecierea pedi- 
greului exerciții de bonitare”, „Descrierea aparatului genital, 
structură histologică (microscopică)” — pe care elevii din cla
sele elementare niciodată nu le vor înțelege (de remarcat că 
asemenea lucrări practice pun multe probleme chiar și studen
ților din anii mari). In schimb, la Zooigienă, programa nu pome
nește nimic (și nu afectează nici o oră) despre igiena corporală 
> animalelor. Considerind aceasta drept o problemă importantă 
și necesară, noi am predat-o la cursurile de perfecționare. Poate 
ar fi necesar ca Ministerul Învățăm în tu lui să revadă programa 
predării obiectului „Agricultura” și să-i aducă îmbunătățiri.

Ing. IRINA FLORESCU. lector :

Predau la cursurile de perfecționare Zootehnia specială. O 
•tenție deosebită am acordat-o în cadrul prelegerilor, indica
țiilor pe care le-am dat cu privire la adaptarea lecțiilor din 
manuale la condițiile locale din fiecare gospodărie agricolă co
lectivă. Profesorii de „Agricultură" vor trebui să ia legătura cu 
inginerul agronom sau zootehnist de la gospodăria agricolă din 
sat, să studieze rasele de animale din gospodărie, condițiile d-: 
dezvoltare și să predea lecția din manual lămurind elevilor pe 
larg cele studiate de el în gospodărie.

.ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IIl-a)

| tele Consiliului de

I
I
I

Germane ; W. Gomulka, prim- 
sec retar al C.C. al ~ ............
Muncitoresc Unit 
Gh. Gheorghiu-Dej, 
cretar al C.C. al 
Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne; T. Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria; J. Kadar, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
președintele guvernului revo
luționar muncitoresc-țărănesc 
ungar; A. Novotny, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, pre
ședintele R. s. Cehoslovace ; 
J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al partidului Popular Re
voluționar Mongol, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole.

Prînzul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, 
cordială.

Partidului
Polonez; 
prim-se- 

Partidului

Delegația romină la Consfătuirea

C. A £ R. a plecat spre patrie

7 abara 
artiști

: populare
fi Banat a orga- 

ui ’ocsT.'.jtea 
raionul 

Arâtf. o tabere de 
cra&zie ia csre par- 
7:cițM 60 de anijti 
oiBfst’tn amatori din 

?pn insti
tuții «i gospodarii 
agricole colective 
de pe cuprinsul re
giunii

In programul ta-

de creafie pentru 
plastici amatori
berei sint cuprinse 
deplasări si vizite 
de documentare în 
diferite fabrici și 
pe ogoarele GAC 
din împrejurimi si 
din alte localitlți. 
De asemenea, sever 
face vizite ia Mu
zeul de artă din 
Arad, expoziția 
cercului de artă 
plastică ți se vor 
întOni cu artiști

plastici cunoscut- 
din localitate.

In prima zi de 
practică au fost 
realizate aproape 
de lucrări in uiea 5! 
acuarelă, peste >3 
schițe: peisaje a- 
gricole. portrete d*  
colectiviști, detain 
asupra procesului 
munci» la rimp, 
studii de compoziție 
etc.

(Agerpres)

Scoli noi
In Irealitățile Berevoești 

Mareea fi Otățăa dha 
regiwnea Arfleț a fast ter
minată recent canstreeția 
a trei nai laealiiri de fc«di d*  
8 anL Pentra anal de in- 
vițAuaint 1963—1961. ia di
ferite sate fi Nnnit din 
regiune se eanstrnieae cir
ca M de fcali medii fi de 8 
ani. nmnăral Iar ajugind 
Ia 1 238. Fină aenm a fast ' 
terminată contracția a H 
K«U. altele 72 fiind in sta
dial de finisaj.

(Agerpres)

MOSCOVA 26 (coresponden
tul Agerpres transmite) :

Vineri seara a plecat din 
Moscova spre București dele
gația romină care a participat 
la Consfătuirea primilor secre
tari ai Comitetelor Centrale 
sie partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de gu
verne ale țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc. Delegația a fost 
condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej. prim-se
cretar al Comitetului Centrai 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn- președintele Consiliului 
de Stat ăl R.P. Romine. Din 
delegație au făcut parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romine, Emil Bodnăraș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, Alexandru Bîrlădea- 
nu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.. 
vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri al R. P. Romîne, 
Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.. șeful Direcției 
de propagandă și cultură a 
C.C. al P.M.R.

Cu același tren a plecat spre 
țară Comeiiu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, precum și N. Gumă, 
ambasadorul R.P. Romine la 
Moscova.

La plecare, delegația a fost 
salutată în gara ,,Kiev“ de to
varășii G. I. Voronov, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., V. N. Titov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
S. A. Skacikov, președintele 
Comitetului de Stat pentru re
lațiile economice externe de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., N. P. Firiubin, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., activiști ai 
C.C al P.C.U.S. și alte persoa
ne oficiale.

Au fost de față, de aseme
nea, membri ai Ambasadei 
R.P. Romîne Ia Moscova,



ăminul muncito
resc al Uzinelor „1 
Mai"-Ploiești găz
duiește peste 300 
de tineri — fete, 
băieți, familiști. 
Am poposit în-

tr-una din zilele trecute in ca
merele acestui cămin și am 
fost martorii unor discuții a-
prinse între locatarii tineri
cu toții — de la camerele 96,
28, 84, 62, 68... Reveneau cu 
stăruință în discuții referiri 
2a „procesul de producție", 
„inovații", „raționalizări" dar, 
tot atît de frecvent și la „re
petiția brigăzii de agitație’', 
„spectacolul de teatru de a- 
seară", „Un vals pentru Mart- 
cică”, „Unde vîntul miroase a 
petrol". într-un cuvînt acești 
tineri a căror vîrstă nu trece, 
în generaU.de 24 de ani nu se 
pot desprinjde dintr-un anumit 
univers preocupări legate 
de activitatea lor cotidiană în 
care intr^cu aceeași îndrep
tățire dorința fierbinte de a 
contribui la creșterea produc
tivității muncii, dar și aceea 
de a participa la o activitate 
culturală bogata, substanția
lă, din care să tragă foloase 
durabile. Și, fără îndoială că 
în spiritul unui asemenea gust 
avansat pentru cultură, pentru 
frumos, se poate organiza o 
bogată viață cultural-distrac
tivă.

Munca de popularizare a 
ctîrții desfășurată de cele două 
bibliotecare — Maria Bublic 
și Persida Radu — își are un 
coeficient corespunzător expri
mat în fiecare fișă a cititorilor 
cămlniști: multe conțin un nu-

măr Impresionant de cărți ci
tite pînă acum, lată, spre e- 
aiemplu, a asemenea, fișă a tâ
nărului strungar — 19 ani — 
Grigore Dumitru „încărcată" 
cu nu mai puțin de 41 de cărți. 
Camil Petrescu, Titus Po- 
povici, Șolohov — se pare că 
sînt autorii preferați ai tână
rului. Grigore Dumitru citește 
mult, în cameră la cămin, în 
sala de lectură a bibliotecii 
clubului. El, și mulți alții, ar 
dori insă și o cameră de lec
tură amenajată special în că
min — „nu poți să deranjezi

dezbaterll șl a însușirii adîn- 
cite a mesajului de idei și a 
măiestriei 
numai un 
chestiuni : 
poezie. In cămin locuiește un 
tînăr ca Ene Gheorghe, teh
nician, „poetul uzinei”. Numele 
său poate fi întilnit frecvent 
sub versuri publicate în zia
rul de uzină „Metalurgistul". 
Ene Gheorghe știe pe dinafară 
sute de versuri din creația li
rică a numeroși poeți. La că
min deseori recită cu plăcere 
în fața tovarășilor »ăi. Biblio-

artistice. Să luăm 
aspect al acestei 
dragostea pentru

pentru literatură, pentru fru
mos.

Tinerii căminiști beneficia
ză de un avantaj indiscutabil: 
jos, la parter, în aceeași clă
dire se află clubul, cu biblio
tecă, sală de festivități, televi
zor, jocuri de șah, de ping- 
pong etc. Dar, așa cum ne-au 
spus fi ei, nu este suficient 
să ai, ci să folosești ceea ce ai, 
baza materială deci, așa incit 
nici unul dintre tineri să nu fie 
doar simplu spectator. Mai 
ales acum, vara se pot orga
niza acele acțiuni la care fie-

Activități interesante

pentru tinerii căminiști
colegii finind lumina aprinsă 
la ore mai tîrzii". Biblioteca 
de la club — chiar dacă ace
sta se află în aceeași clădire 
cu căminul — nu poate ji, 
apoi, oricind la dispoziția că- 
miniștilor. Lucrul acesta, 
ne-au spus ei, ar putea fi re
zolvat dacă in cămin s-ar în
ființa cîteva biblioteci volan
te. Ele ar pune la indemîna 
prietenilor cărți- noutățile, 
volumele preferate.

Desigur munca cu cartea 
înseamnă mai mult dedt atît. 
Ea este în primul rînd o mun
că de conținut, de stimulare a

teca a organizat, în sala clu
bului sau în grădina căminu
lui, doar citeva seri de poezie. 
Numărul lor nu este suficient, 
față de dorințele celor peste 
300 de cămini^tL Se mai pot 
organiza, apoi, simpozioane, 
dezbateri pregătite din vreme, 
pe diverse probleme de litera
tură, intîlniri cu scriitorii. O 
întilnire cu scriitorii, in iarnă, 
i-a bucurat de prezență nu
meroasă, dar de aproape 4 luni 
nu s-a mai organizat o ase
menea InHlnire deși, după 
cum se cede, ea răspunde unei 
cerințe de masă: dragostea

care să-și aducă o contribuție 
creatoare, activi. De mare a- 
tractivitate s-au dovedit spec
tacolele care au loc pe scena 
estivală din grădina căminu
lui, date de formații de ama
tori de la „Rafinăria 1”, „U- 
nirea”, „1 Mai“. De curind că- 
Tninljrii au ascultat un concert 
de muzică populară prezentat 
de Filarmonica din Bacău. Se 
impune însă ca, alături de 
spectacolele acestor formații, 
scena de vară să cunoască o 
mai nit activitate culturală 
desfășurată cu și pentru că
miniști. Comitetul de cămin.

conducerea clubului, comitetul 
U. T. M. al uzinei au scăpat 
din vedere organizarea u- ■ 
nor manifestări care să cu- | 
prindă marea masă a tineri- ® 
lor din cămin. Pentru ei se ■ 
pot organiza serbări tinerești, I 
in aer liber, audiții colective, " 
vizionarea unor spectacole de I 
teatru și film, excursii. Folo- I 
sirea posibilităților existente 
va înlătura astfel pierderea | 
inutilfi a timpului. Mulți • 
ne-au spus că un tînăr ea Ni- 
colae Stan „bate bulevardul”. I 

mai slnt și alții în aceeași I 
situație. Dovadă că încă nu 
s-au depus eforturile necesare 
pentru atragerea tuturor că- 
miniștilor 
teresantă, 
sporadică.

Este cu 
faptul că de la începutul anu
lui nu s-a organizat nici o 
excursie cu tinerii căminiști, 
or o vizionare colectivă care 
să fie urmată de discuții. Ase
menea acțiuni răspund preocu
părilor firești ale tinerilor că
minifti.

Factorii responsabili cu or
ganizarea 1 
miniștilor trebuie să intervină 
neîntârziat în acest sens, să fo
losească multiplele posibili
tăți pentru antrenarea lor la 
activități 
de 
să

intr-o activitate in
consecventă și nu

totul inexplicabil

un

I 
I

IMAGINI Șl IMPRESII
de la o

seară
cultural-

distractivă

Joi seara, la Casa de cultură a tineretului din raionul „16 Fe
bril ari e“ a avut Ioc o seară cultural-dii tract! vă.

împreună cu graficiană Tia Felii am realizat filmul în ima
gini al acestei seri pe care vi-1 prezentăm, odată cu cîteva im*-  
presii ale invitaților.
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In drum spre cabana Diham
Foto: AGERPRES

ÎN DRUMEȚI
PE MELEAGURI! PATRIEI

Tinerii din tot mai multe lo
calități ne ierni despre excur
siile făcute în colectiv pentru 
cunoașterea frumuseților patriei, 
pentru cunoașterea realizărilor 
oamenilor muncii din țara noa
stră —- creatori de noi frumu
seți și bogății. Să deschidem ci- 
teva plicuri și să însoțim la drum 
cltevi grupuri.

r im ilar frumoase ale orașului, dar 
ți legarea unor noi prietenii.

Tovarășul Back Iosif dc la 
Uzinele „Independența”-Sibiu ne 
relatează despre două excuraii 
inițiate de tinerii organizației 
U.T.M. de la atelierul itrungarii 
grea al uzinei.

Prima — o excuraie cu bici
cletele — a fost făcută la 
G.A.S.-ul d« la Dealul Ocnei. 
Alei, eondușă da brigadierul aoo- 
tehnic, au vizitat fermele de ■- 
nimale, bogățiile gospodăriei, pri
mind explicații prețioase. Acea
stă excursie a foit foarte instruc
tivă pentru o cunoaștere temei
nică a raionului Sibiu. A doua 
excursie a fost organizata la ca
bana de la Gîtu! Berbecului, eu 
vizitarea Hidrocentralei Sada V 
fi văii pitorești a Sadului. 0 zi 
de odihni organizată în colectiv 
— acrie tovarășa! Bocit — oferi 
nu numai cunoașterea împreju-

Tovarășul Liviu Pinticin, 
elev 1*  Școala medie nr. 1 din 
Reghin, ne «cric deipre o ex
cursia mai mare, organizată cu 
școala — un adevărat „circuit 
prin Transilvania* ’, cum îi apune, 
cu vizitarea unor regiuni frumoa
se, a unor orașe industriale, de la 
Tg. Mureș la Mediaș și Tîrni- 
veni, de aici la Sibiu, Brașov fi 
Poiana Brașovului... Tinerii no
ștri au strîns în caietele de în
demnări date, impresii, gîndnri, 
emoții.

„Părăsim Valea Mureșului — 
notează undeva — și altă vale, 
■ ceea a Tîrnavelor, ne anunță 
apropierea orașului Tirnăveni. 
Aîti întîmpial acea forfotă 
de dimineață, earac terii tieă ora- 
țeler industriale. Sute fi mii da 
oameni ie îndreaptă apre fabri
cile orașului, recunoacute pentru 
importanța lor economici”, și 
altundeva, impresiile vizitării Si
biului : „Sibiul eite nn oraș 
înnoit mult — imprciioneaiă car
tiere iitregi de blocuri noi — 
dar e a îmbinare armonioasă a

• ramlui IM ce celălalt &>hia. 
vechi, intileit pe •Irtadc laoMto 
intre o ratai de im ■ eresul da 
jaa fi la ■ ***•!  BxakeathaJ .

Lacuri iiteriet- ca Șdimherul. 
orașe noi, abiectrva iadwtrialc, 
■aliat, viile ap«lar — iei A co- 
noftiulela dîu țcealâ iabinâ 
inaouai cu arcele eanoștințe 
bogate cxro-ți siat date da mo* 
nenea txcirw de neuitat—

O alti aer ia oara m eaoa^la ia 
1a Tara a Serena ; lavirifd 
Nicolaa C Maria, activ iat aalta
rii. ■ participat, ăaapreuă «a aa 
grep da tiaaii, Ja a exearua 
pa Daairt. Itiaerarial hagai Tar
ns Sav-eria —Orțova — Cazma —> 
Li aho tin a — Ada-Kaleh, a pri- 
lcjnit tinerilar bacnria aaaoaș- 
terii oaar locuri fraaiaaae, În
lemnite la lat pasai de iatorie.

Tinerii a-aa întora din acea
stă excariie cu amintirea nnnr 
mari frumuseți, en noi cunoștința 
prețioiae.

Drumeția, educă Ia tinerii care 
pornesc in asemenea excursii pa 
drumurile patriei, dragostra da 
țară, de frumusețile ei și de rea
lizările oamenilor muncii eandufî 
de partid. Și tinerii a îndrăgesc 
tot mai mult.

vem în față un 
plan de activități 
culturale 7 
vară întocmit da 
comisia orășeneas
că din Pitești. 
Acest plan poate fi 

un foarte exact ghid al locu
rilor unde se vor desfășura, 
la date fixate riguros, ma
nifestări cultural-artistiee de 
masă. Iată. în fiecare du
minică este planificată cite 
o serbare cimpenească în fru
mosul parc Trivale și, tot aici, 
zila da odihnă dedicate munci
torilor dintr-o anumită ramură 
de activitate. Pe scena estivală 
din parcul „Vasile Tudose" sînt 
planificate, pe întreg cuprinsul 
verii, spectacole ale formațiilor 
artistica de amatori. De aseme- 
naa, se prevede lărgirea bazei 
materiale existente necesare 
desfășurării activității spor
tive prin crearea unor noi tere
nuri de volei, handbal, fotbal, 
tenis de cimp etc. Toate aces
tea prin munca entuziastă a ti
nerilor. Un asemenea plan cu
prinzător, ingenios, dovedește 
că membrii comisiei orășenești 
car» l-au elaborat cunosc ce 
activități trebuie să aibă Ioc a-

pentru

cum vara și totodată știu că sanitare trebuiau să petreacă 
realizarea for este posibilă nu
mai prin colaborarea perma
nentă a tuturor organelor și in
stituțiilor culturale. De altfel, în 
acest sens ne-au și răspuns toți 
tovarășii care alcătuiesc comi
sia: „Ne înțelegem bine, colabo
răm, colaborăm ’... Răspunsul a- 
cesta unanim l-am primit atît 
de la reprezentanții comitetului 
orășenesc U.T.M., ai consiliului 
local al sindicatelor, ai comite
tului orășenesc pentru cultură

o zi de odihnă colectivă în a- 
celași parc. Afișele puse în o- 
raș aminteau doar de intenția 
organizatorilor. Totuși, dumi
nică 16 iunie parcul Trivale a 
cunoscut pentru prima și, 
păcate, ultima oară, pînă 
cum, veselia și aplauzele 
telor de constructori venițî 
această zi de odihnă colectivă, 
rod al colaborării dintre comi
tetul sindicatului și comitetul 
U.T.M. de la T.R.C.L. De la con-

din
a- 

su-
la

ION BRAD : Am asistat la o 
seară cultural-distractivă mai 
tinerească decît multe altele. 
Prin ce anume ? Cred că prin- 
tr-o îmbinate mai armonioasă 
a formelor tinerești de distrac
ție cu caracterul lor educativ. 
E mai ușor să petreci, dar mult 
mai greu să educi. Organiza
torii au găsit acele forme prin 
care să-i ajute pe participant! 
să înțeleagă un lucru însem
nat. Și anume că pînă și dan
surile moderne care multora le 
apar drept □ manllestare a lip
sei de preocupări serioase, pî- 
nă și muzica ușoară, categori
sită de alții la fel, pot contribui 
din plin la extinderea pasiunii 
tinerești pentru tot ce e fru
mos.

în ce privește poezia, prezen
ța ei în cadrul reuniunii era, 
desigur, firească și salutară. Ti
nerii muncitori, care au recitat 
din versurile lor, spuneau prie
tenilor din sală dincolo de cu
vintele textului :

„Poezia e a noastră, o putem 
scrie, sau cel puțin o putem 
învăța, o putem recita cu suc
ces totdeauna în asemenea o- 
cazii**.

1
1
1

responsabili cu or- | 
vieții culturale a că- |

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cultural-distractive 
amploare, în care fiecare 
se socotească — și să fie 
un organizator și totodată 
participant activ.

C. STĂNE8CU
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Serbare cîmpeneasca
Pentru duminica ce a trecat. oa

menii muncii din orașul Panciu, 
colectiviștii din comunele StrJoa- 
ne, Muncelu li Racoasa, au fost 
Invitați aă participe la o ierbare 
cimpenească la Valea Cimpoiul. 
Seria atractivelor programe artu- 
tice au deschis-o colectjvijtn din 
comuna Strioane. Ei au nrezeuiat 
da asemenea și mesajul îtafetaj cul
turale intitulat! „Ștafeta recc-î—1“. 
prin care ia aducea la crmoatinta 
ei : „A fost terminată de
recoltare și treieriș a păiMseier**.

Apei, ra dat cuvintnl artuolor 
amatori : melodii de muzica popo- 
leri și ușoară, piesa „Darai-, âa«- 
aun — la intarpfetarea coie<*.  t>-

ti lor din Stiăoane și a munci toni or 
da la Fabrica chimică — Mpră
șești.

Clntecnl și voia buni au răsu
nat pină tir jiu In pădurice*  da la 
Valea Cimpului.

Credem că orale acestei dumi
nici puteau fj Întregite și dacă ar 
fi fost d roțjr ama te și cîteva Între
ceri sportive. Mai ales că tinerii 
din comuna Muncelu au amenajat 
In acest scop un teren da volei și 
așteptau aă sa tntllnească cu Iu
bitorii de sport din raion. «HaU 
la serbarea cimpenească.

CORNELII' MIHĂESCL

Artistul amator
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■«MC ti flJceatt fer 
»<. cimitaL

ie 
iae=^ă ch ia-

hrigia-^

m«r- 
>»■!■, a /aat ae»..ua« 
ga rl M jmc«.
•tl’T.' a început ai 
«a nEt/e:e, să ia am- 
>laara mm lai fti- 
um. T^t^rifii da 
munci îl ra^aaa f 
itrnd in fitenrt »dp- 
lămhiă ; la plăcea 
caaa joace fi il a^lau- 
dtn din ioală iaiaia. 
jă^laazala coMtiiaiaai 
pentru ai a inoirajcra 
fi un îndemn la pnr- 
fecpennrs,

ear a fi-n fua-n 
fnlr-MB naă dt aa 
poara da icnnt. Taf- 
ndati. jreereMa ipee- 
tacalala da faam da 
pa scanela arașalai fi 
bogat9 l«h!iot«eâ a
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THtODOR VASJLESCU, maesirul coregraf 
aj C.C. al U.TA4., nra lmpdridșit o dorințd s

._Sd placd dansul tinerilor*
Rfa aaaotiaaat și elnd ne-a Mcut declarația și cînd le-a vorbit tine

rilor detpia ^Bog-ța'1 — un nou dans modern realizat împreună cu 
compozitorul George Griporiu. Îmbinarea într-un stil modern a fru- 
■todor păți din dansai 
pMnt. Dovada I

Pnato fi abtd ți In
numai cîteva.

claăului fntrejrrmd"- 
deris. Dorința lai era 
ad-fă îaaa^eexrâ.

carta bm ci
tită. ăia hantW M- 
zm-r el culturii.

Si iată ci de rărind 
■n tînăr muncitor 
da pe șantier, cunoi- 
cut piui nu da mul 
numai de tovarășii 
h*i»  *~a  prezentat la 
examenul ȘealU papu- 
lara Je arta. Cu ama- 
pa fireoaca, dar nu 
n timiditate. La 
școala artei amatoare 
da p« Șaatier și-a în
sușit primele cuno
ștința artistice. Acum 
dareșta ai-ți fermeaa 
ți ti-și deeanrșeaseă 
educafio estetici. Ta
lentul lui iși urmează 
firesc cursul spre im- 
pUnira.

GEORGE
mihAescu k

/*

i

I

SADU ZAHARE3CD și HO
RI A ȘERBĂNESCU:

„Am prezentat programul 
serii pentru tinerii fruntași ai 
raionului. Fruntași In muncă, în 
activitatea patriotică și în cea 
cultural-educativă. Ei sînt foar
te mulți, nici nu-i putem enu
mera pe cei citați de-a lungul 
întregii seri. Am oferit și Jnfe- 
pături". Mai »înl unii care le 
merită — ce sfl-i faci I — ți 
credem că nu-i tău că le-au pri
mit și în ceasul de odihnă. Vot 
medita și nu vor mai da prilej 
altă dată...

...Un poet îndrăgit — fon 
Brad — ne-a vorbit Înțelept ți 
tinerește despre dragoste.

...S-a cîntat, s-a dansat, a-au 
apus versuri, lată de ce spunem 
că seara a fost frumoasă".

1
fi
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impresiile parlicipanfilor din cară publicăm

ere • oM țt-

nostru popular, ca ii muzica inspirata au

Ansamblului arfiatle

\A \

bg de așa ceva. Am regretat că 
nu l-am Invitat în această 
plimbare și pe tov. Georgescu 
de la clubul sportiv. Ar fi a- 
vut ocazia să vadă pe platou 
două porți bune rămase de la 
un teren de fotbal care a exis
tat cîndva aici. Mai jos, ar fi 
putut să admire plasa țesută 
de păianjeni între stîlpii tere
nului de volei năpădit de bu
ruieni. Ne-am convins din dis
cuții că nici nu știa 
tenta acestora. Poate

de exis- 
ar fi fost

prize neplăcute. Brigada artis
tică a muncitorilor din coope
rație a adus pe scenă un pro
gram sub orice niveL Brigada 
P.T.T.R. deține un record. De 
doi ani prezintă unul și același 
program : „Alo, alo, aveți 
□ătura-. „Am prefera să ni 
întrerupă această legătură, 
spune un tînăr. Am învățat 
dinafară programul lor*.

Prezența frecventă a brigăzi
lor artistice de agitație pe sce
nele estivale e un lucru cit se

le
sa 
ne 
pe

In locul declarațiilor, pentru «oliștii de muzică ușoara — 
eleva Florie» Iura, Margareta Pîiluu, tehniciană Antoaneta 
Nicolau, Luig] Ionescu și tehnicianul Nițu Zisu — care au 
oferit un buchet de frumoase melodii — au vorbit aplauzele. 
Calde, entuziaste, semn sigur că tinerii au fost mulțumiți.

Ultimele două portrete reprezintă doi dintre membrii cer
cului literar al Fabricii de confecții și tricotaje — tinerii 
Vasili ca Moțoc și Victor Bratu — care au recitat din ultimele 
lor creații.

Cînd colaborarea rămîne pe
și artă și ai clubului sportiv o- 
rașenesc. Dar iată că această 
colaborare s-a limitat doar la 
Întocmirea planurilor.

Cum stau lucrurile in reali
tate ?

Să pornim de la prima ac
țiune prevăzută în plan, care 
trebuia să aibă lac duminică 2 
iunie. Atunci, textiliștilor le-a 
fost promisă o serbare cîmpe- 
nească în parcul Trivale. Dar 
ea nu a avut Ioc. A doua du
minică salariații din instituțiile

cursul „Cine știe, cîștigă" pînă 
la concursurile de volei, po
pice, jocuri distractive, și dans, 
totul a fost foarte frumos. Du
minica următoare au venit din 
nou in Trivale sute de piteș- 
teni. Dar peste tot... liniște. A- 
ceeași liniște i-a întîmpinai de 
atunci în fiecare duminică în 
ciuda planului care prevedea 
atitea acțiuni 1

Ne-am dus și prin locurile 
unde se preconiza amenajarea 
bazelor sportive. Dar nici vdr-

bine să vină și tovarășul Nea- 
gu Gh. de la comitetul orășe
nesc U.T.M. — doar în plan se 
prevedea amenajarea acestor 
terenuri...

în parcul „Vasile Tudose", 
estrada amenajată cu cîțiva ani 
în urma a găzduit din cînd în 
cînd în această vară spectacole 
ale artiștilor amatori din oraș. 
Mai mult au avut cuvîntul bri
găzile artistice de agitație. Cu 
programe mai vechi sau mal 
puțin vechi ele au oferit și sur-

hirtie...
poate de bun. Dar, el nu poate 
înlocui nici pe departe zilele 
de odihnă, serbările cîmpenești 
alcătuite dintr-o mare varieta
te de acțiuni. E comod să pui 
mîna pe telefon și să anunți 
„Alo, brigada... Mîine dați 
spectacol pe scena din parc I*.  
Și cu asta să consideri că ai 
răspuns sarcinilor. Dar, este o 
înțelegere birocratică a rezol
vării lor devreme ce interesul 
și preocupările acestei comisii 
nu se îndreaptă spre acțiunile

de amploare care cer o muncă 
serioasă de pregătire. Aceasta 
e condiționată de cunoașterea 
profundă a vieții tineretului și 
a oamenilor muncii din oraș 
care au preocupări infinit mai 
variate, fată de cele ce li se o- 
feră.

Nu e suficient să „ne înțe
legem" și „să colaborăm*  nu
mai la alcătuirea unui plan de 
muncă, cînd parcurile, locurile 
atît de căutate în aceste zile 
de vară nu oferă nici un fel de 
acțiuni cultural distractive mii
lor de oameni ai muncii I Cd 
sugestii să le dăm organizatori
lor ? Cele mai multe sugestii 
sînt cuprinse în planul lor de 
muncă. Sugestia noastră e să 
treacă cit mai repede de la a- 
ceastă colaborare formală („ne 
înțelegem de minune*)  la re
alizarea acțiunilor propuse. Ro
dul acestei colaborări în care 
fiecare să aibă participarea sa, 
să fie înțeles într-un spirit ac
tiv de căutări fructuoase 
trebuie să se concretizeze
urmărirea pînă la capăt a tu
turor acțiunilor prevăzute în 
plan și nu numai la trecerea 
lor pe hirtie.

care 
în

VIORICA GRIGORESCU

IOANA PETCU, inginer la IPROFIL Tehnica lemnu
lui, cultural în comitetul U.T.M.:

„Reușita stă, firește, în ce oferim tinerilor la reuniune ; 
dar și cum oferim. Prezentatori cred că pot fi nu numai 
artiști profesioniști, ci șl amatori. Și mă gîndesc la tinerii 
din brigada artistică de agitație de la noi cărora le vom 
încredința rolul de „prezentator-animator" chiar la urmă
toarea seară culturală ce o vom organiza*'.

GHEORGHE CAILEANU, locțiitor al secretarului comite
tului U.T.M. de la Fabrica de confecții și tricotaje :

„Ce mi-a plăcut cel mai mult ? Totul. Dar mai ales noul 
dans modern romînesc „Hop-șa“, Intenționăm să organizăm 
o „demonstrație de dans" în fabrică. îi vom ruga, in nu
mele tinerilor muncitori de Ia noi, pe autorii „Hop-șa’,~ului 
— compozitorul George Grigoriu și maestrul coregraf Theo
dor Vasilescu — să vină în mijlocul nostru1*.

GHEORGHE BERBEC, proiectant la întreprinderea fabri
cație și montaje ascensoare :

„Poezie, cintec, dans. Toate dăruite nouă la o seară a ti
nereții. Cîteva ore frumoase în care și-au dat mîna în de
plină armonie distracția și educația. M-am simțit solicitat 
tot timpul, deși am avut doar rolul de invitat Aceasta m-a 
și determinat să fac conducerii casei de cultură o propunere 
chiar în astă seară : la o viitoare manifestare de acest fel, 
în realizarea programului să contribuie și colectivul de tineri 
de la noi din întreprindere.

T1A PELTZ 
FLORICA POPA

Cîntecul și jocul maramureșean
Pa scena Teatrului 

de stat din Baia Mare, 
a avut loc zilele tre
cute faza regională a 
celui deal VII-lea 
concurs artistic al for
mațiilor de amatori 
de la orașe gi sate, 
pentru raioanele Oaș, 
Lăpuș. Cehu Sîlva- 
mei, Șomcuța Mare și 
satele aparținătoare o- 
rasului Baia Mare.

In concura au fost 
prezenți pesta 2 000 
artișf amatori.

Această fază ■-■ ca
racterizat prin dorința 
fermă de afirmare a ti"

nerelor formații con
curente, cum aint co
ruri la din Roșiori-Șam- 
cuța și Ariniș-Cthu 
Silva ni ei. Pa
concursului a-au 
zentat 
vechi, 
tata, 
aionat 
corectă fi plină 
acurateța, prin 
li interpretară expre
sivă. Printre acestea 
vechiul cor sexagenar 
din Arduaat.

O reușită evoluție 
au avut formațiile de 
dansurj din cele cinei

■cana 
pră

și formații mai 
mai experimen
tare au impre- 
prin execuția 

da 
calm

colțurl pitorești ale 
regiunii. Trebuie 
mintit cl majoritatea 
formațiilor de dansuri 
«-au prezentat la un 
nivel artistic mult mai 
ridicat fată de aceeași 
perioadă a celui de*al  
Vf-lea concurs. S-a e- 
videntiat formația de 
dansuri a căminului 
cultural din Bicaz-Ce- 
hu Silvaniei și forma
ția căminului cultural 
din Mireșul Mare,

a-

V. BAlNTAN

t
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Din laboratoarele facultății 

in atelierele întreprinderii
ilele acestea am 
vizitat cîteva din 
marile Întreprin
deri și șantiere 
de construcții din 
Cluj unde fac 
practica de vară 

studenții Institutului politeh
nic din localitate.

La uzina „Tehnofrig” și Ia 
întreprinderile „Unirea” și 
„Metalul roșu” ca și pe marile 
șantiere de construcții ale o- 
rașului de pe malurile Some
șului am întîlnit zeci și sute 
de studenti muncind cu entu
ziasm sub îndrumarea cadre
lor de specialitate din între
prinderi și din facultăți.

Prețioasa experiență acumu
lată în ultimii ani a dat po
sibilitatea aplicării unor mă
suri concrete care să ducă în 
vara aceasta la desfășurarea 
practicii în producție la un 
nivel superior. Una dintre a- 
ceste măsuri o constituie rea
lizarea unei cît mai strînse le
gături între facultăți între
prinderile respective, atît în 
perioada de pregătire a prac
ticii studenților, cit și în tim
pul efectuării ei.

Pentru a afla amănunte în 
legătură cu multiplele aspecte 
ale acestei colaborări în ve
derea bunei desfășurări a 
practicii de vară a studenților, 
ne-șm adresat tovarășilor Ion 
Lățlărescu, profesor universi
tar, decanul Facultății do me
canică de la Institutul politeh
nic din Cluj și Budai Domi
nic, inginer șef adjunct la u- 
zina „Tehnofrig” din localita
te. Iată răspunsurile pe care 
le-am primit.

Lărgirea 
activități științifice

In momentul de fată — ne-a 
spus prof. univ. Ion Lăzârescu 
— una dintre preocupările de 
seamă ale facultății noastre o 
constituie Îndrumarea și con
trolul practicii de vară a stu
denților. Cu prilejul vizitelor 
făcute în întreprinderile res
pective, ca și din informările 
prezentate de cadrele didactice 
ce se ocupă direct de practica 
în producție a studenților, am 
putut constata că, în compara
ție cu ceilalți ani, activitatea 
aceasta se desfășoară acum în 
mult mai bune condiții. Da
torită strînseî legături stabili
te în prealabil cu întreprin-

Intre 7 și 27 august la Sinaia

Tabără internaționala organizata 
de Uniunea Tineretului Muncitor IOAN N. CHIȚU 

Ittlior universitar

URMĂRI DIN PAGINA

Intre 7 și 27 august Uniu
nea Tineretului Muncitor din 
Republica Populară Romînă 
organizează o tabără interna
țională pe tema : „Rolul orga
nizațiilor de tineret în promo
varea în rîndul tinerei gene
rații a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii 
între popoare".

între participanți, timp de 
cinci zile, în localitatea Si
naia, situată în cadrul pito
resc al munților Carpați, vor 
avea loc discuții și schim
buri de vederi pe această 
temă. In continuare delegații 
vor participa la o excursie de 
10 zile prin țară în timpul că
reia vor vizita orașe și sate, 
litoralul Mării Negre, așeză
minte social-culturale, vor 
participa la manifestări cul
turale și sportive, la întîlniri 
cu tineretul romîn. Reprezen
tanții organizațiilor de tineret 
din diferite țări ale lumii vor 
avea posibilitatea, cu acest 
prilej, să cunoască unele as
pecte din viața și munca tine
retului și studenților din Re
publica Populară Rmînă, a or
ganizațiilor U.T.M. și U.A.S.R.

Uniunea Asociațiilor Stu
denților din Rominia organi
zează între zilele de 26—29 
august a.c. la București o con
ferință internațională a stu
denților în arhitectură

Pentru «ceatia, fiecare membru 
•1 comitetulni U.T.NL a fost re
partizat lă răîponda de cîte a 
lecție, unde urmărește deeadal •—• 
împreuna cu organele U.T.M. qî 
sindicale de aici — rezulta
tele participării tinerilor în în
trecere. Această măsură a-a do
vedit a fi bună. Un exemplu. La 
secția croit, unii tineri, Aurelia 
Luca, Victor Toma, Maria Dnrcă, 
Andrei Dely ți-au realizat planul 
pe prima decadă a lunii iunie în 
proporție de 120—130 la sntâ. 
Angajamentele de calitate |i eco
nomii erau, de asemenea, înde
plinite pe perioada respectivă, 
în achimb, Mihai Zandăr reali
zase abia 20 la sută din planul 
lunar. Evident, în asemenea con
diții nici nn se putea vorbi de 
îndeplinirea angajamentului său 
în întrecere. împreună cu țeful 
secției ți președintele comitetului 
sindical de secție am stat de vor- 
vă cn acest tînăr.

Ce am constatat ?
într-adevăr Zandăr îți luase un 

angajament cu cifre frumoase, 
era cunoscut ca un muncitor pre
gătit. Dar cl nu cunoștea bine 
□oua mațină, nu depunea interes 
pentru perfecționarea cunoștin
țelor sale profesionale, lipsea de 
la cursuri, unde muncitorii învă
țau să lucreze cu noile utilaje a- 
duse în secție. In ultima luna, 
însă, cu sprijinul maistrului ți 
țefului de secție, Mihai Zandăr a 

derile respective, fiecare stu
dent aflat la practică cunoaște 
exact obiectivele și programul 
activității pe care trebuie să 
o desfășoare, a dispărut total 
aspectul „demonstrativ” pe 
care-1 mai păstra pînă nu de 
mult, în unele locuri, practica 
de producție și absolut toți 
studenții sînt încadrați efectiv 
în desfășurarea proceselor 
tehnologice specifice fiecărei 
întreprinderi.

Avînd în vedere necesitatea 
ca anul IV să faefi practică la 
întreprinderi cu o înaltă teh
nicitate, ne-am orientat spre 
alegerea unor locuri potrivite. 
Astfel, studenții din anul IV al 
facultății noastre efectuează 
practica Ia uzina „Steagul 
roșu” și Uzina de tractoare din 
Brașov.

în timpul practicii, studenții 
sînt îndrumați să aleagă pen
tru cercurile științifice teme 
legate de problemele de pro
ducție în care se inițiază și se 
specializează acum ; îar la în
ceputul anului universitar va 
fi organizat un simpozion în 
care se vor dezbate pe larg 
toate aspectele tehnice ale 
practicii în producție, o parte 
dintre problemele luate în 
studiu vor fi cercetate și pre
zentate la ședințele cercurilor 
științifice. Tot în timpul prac
ticii se completează tabelul 
cu temele fixate Dentru pro
iectele de diplomă. Tn felul a- 
cesta, practica de vară contri
buie în mod efectiv la lărgirea 
activității științifice a studen
ților, la abordarea unor teme 
concrete pentru referatele din 
cadrul cercurilor de speciali
tate și la realizarea proiecte
lor de diplomă Ia nivelul teo
retic și practic al tehnicii 
moderne. Am insistat în mod 
deosebit asupra acestor as
pecte deoarece ele constituie 
o nouă și concretă mărturie a 
frumoaselor rezultate care se 
obțin prin întărirea colaborării 
dintre facultăți și întreprin
deri în cadrul practicii de 
vară a studenților.

Sprijinim pregătirea 
viitorilor specialiști

încă înainte de Începerea 
practicii în Droducție — ne-a 
declarat tov. Ing. Budai Do
minic — în uzina noastră au 

tema : „Construcțiile de lo
cuințe și așezăminte social- 
culturale, preocupare de sea
mă a viitorilor arhitecți-. 
Participanții la conferință vor 
avea, de asemenea, prilejul să 
asculte expuneri privind 
„Pregătirea și formarea arhi- 
tecțiior în Republica Popu
lară Romînă“ și „Realizările 
și perspectivele arhitecturii în 
R.P.R.“ Cu această ocazie 
U.A.S-R. organizează și o ex
poziție a lucrărilor de diplo
mă ale absolvenților institu
telor de arhitectură din țările 
balcano-adriatice.

Conferința va fi precedată 
în perioada 15—25 august de 
un tur de studii în diferite 
centre universitare și pe lito
ralul Mării Negre pentrâ a da 
posibilitatea participanților să 
ia direct cunoștință de viața și 
activitatea poporului și stu
denților romîni, de realizările 
arhitecturii în țara noastră, 
îndeosebi cele destinate tine
retului universitar.

Pînă în prezent, numeroase 
organizații de tineret și stu
denți din Europa, Asia, Africa 
și America Latină, precum și 
Federația Mondială a Tinere
tului Democrat (F.M.T.D.), U- 
niunea Internațională a Stu
denților (U.I.S.) și-au anunțat 
participarea la aceste acțiuni.

început ai luerese na] bine. Era 
ți normal să fie ața. El îți în
chipuia bunăoară că Luci Aure
lia — care se angajase în luna 
iunie sa depășească planul da 
producție cu 20 la iută, să spo
rească indicii de calitate cu 2 ]a 
iută și ia facă economie de piele 
în valoare de 1 000 de lei — cile 
un „as* *1 în meserie. S-a convină 
ca Secretul a constat tocmai în 
folosirea mai hună a maținii, o 
mațină de ultimul tip care, după 
cum e ți firesc, a trebuit ia fie 
cunoscută pînă la ultimul țuruh. 
Tinăra croitoreasă, conducîndu-se 
după propriul angajament, a reu
șit să ae situeze în fruntea evi- 
dențiaților din aecție, îndeplinind 
planul lunar în proporție de 130 
la iută, îmbunătățind indicele 
de calitate cu 3 la iută ți reali- 
zînd economii în valoare de 1 124 
de lei. Pe luna iulie, Aurelia 
Luca și-a mărit angajamentul, 
pornind tocmai de la rezultatele 
obținute luna trecută. La fel au 
procedat ți Constantin Inga, Ioan 
Dan și alții.

Elena din Trăia : rulează la 
Patria (9, 11,30, 14; I6.3Q. 19.
21.15) , E. Pavel (9 11 JO. 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, 2J), 
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 Lunjina (10—14. 16.
18.15, 20,30), înfrățirea Intre
popoare (16, 18,15, 20.30), 8 
Martie (16. 18, 20) ; O perlă de 
numi î rulează la 23 August 
(10, 12, 15, 17, lfi); Viață fără 
chitară : £ C. Frimu (10, 12, 
14, 16,15, 18.45, 21); Diwț iu
lian : rulează la Tmereiiil.il 
(10. 12, 14. 16, 18,15, 20JO);
Misterele Parisalni : rulează la 
Victoria (SJO, 11,30, 13.30. 15.45. 
18. 20 JO). Giulești (9J0, 11JQ, 
13J0, 15JC, 18, 20 30), Miorița 
(10JQ. 12Jfl. 14J0. 1*45. 18,
21.15) ; AdnraMe w
■e: rulează la Central (1.45. 12.
14.15, 16J0. 18,45. 21K C-tin Da
vid (16, 18,15. 2BJ0j; Pragram 
peatra capfi : 13 Septembrie
(10) ; Estrada. estrada: rulează 
la 13 Septembrie (llJO. 14JO,
16.30, 18 30, 20 30), Alex. Sabia
(10, 12, 15. 17, II). M. Emineseu 
06, 18 15, 22.Șapte dădaca 
— Hoața la Clre — Sp*< 
nr. 1 1M3 : rulează la Tfaiputi 
Noi (10—21) ; Neoa parish a 
Mtii: releaxâ la Gorki
(16,15. 18J0. 30,45). DnmJ Sâ
ni (16. 18.15, 2QJ0); Imm ffl 
fraM ria : rulează la Cultural 

tr-un raiGn alcătuiau o grupă. 
Îr fritil £.-e~ta am avut pcile- 

*â ne cunoaștem mai bme 
intre noi. să aciumbăm păreri, 
sS discutăm despre diferitei** 
metode de predare folosite. A 
avut loc. putem spune, un va
loros schimb de experiență. 
Ne-am bucura foarte mult 
d&ca acest schimb de expe
riență ar continua și in timpul 
anului școlar.

★

Peste ci ie va iile 
de perfecționare ie 
cheia și profesorii de 
colturi^ vor pleca în 
lor. Dar ei nu trebuie 
xume pregătirea numai 
noștințele însușite la 
cursuri. Fiecare profesor 
trebui să continue pregătirea 
în timpul anului școlar, să 
studieze și să aprofundeze bi
bliografia primită la cursuri 
(li s-au recomandat nume
roase articole, studii, broșuri). 
De asemenea, este bine, ca în 
fiecare școală să se amena
jeze loturi demonstrative (o 
mică „grădină botanică" a 
școlii) care sa cuprindă o co
lecție din toate plantele ce se 
pot cultiva în gospodăria agri
colă din localitate- Aceste lo
turi vor constitui și o sursă de 
asigurare cu materia! didac
tic : semințe, plante. De ase
menea, să se organizeze 
cercuri ale „micilor agricul
tori” unde elevii să discute 
problemele „la zi“ ale agri
culturii noastre socialiste (fi
rește pe înțelesul lor). în felul 
acesta, lecțiile de „Agricultu
ră" vor fi mai atractive, vor 
dezvolta la elevi dragostea 
față de această disciplină.

în lecțiile croit, stanțat, 
încălțăminte pentru femei ți în
călțăminte pentru copii, au fost 
introduse mațini pentru croit 
mecanic, mașini automate de uns 
cu soluție, mațini de trai prin 
lipire etc. Aici toți muncitorii în
vață cum sa conducă noile ma
șini. Or, în aituația în care ae 
lucrează cu utilaje moderne, ie 
îmbunătățește continuu tehnolo
gia de lucru ți crețte gradul de 
calificare al muncitorilor, condi- 

fost luate o serie de măsuri 
pentru buna desfășurare a a- 
cestei activități. Colectivul de 
conducere al întreprinderii a 
analizat problema practicii și 
a primit cu bucurie sarcina de 
a ajuta la pregătirea viitorilor 
specialiști pentru industrie.

Pe baza programelor trans
mise de facultăți, am trecut 
la organizarea după grafi- a 
desfășurării practicii, ținînd 
seama de soecificul cunoștin
țelor ce trebuie însușite.

In atelierele uzinei au fost 
numiți responsabili ai practi
cii, cărora li s-au dat grafice 
cu grupele de studenți și cu 
programele de practică-

în prima zi de activitate în 
uzină, studenților li s-a pre
zentat istoricul întreprinderii, 
li s-a făcut un instructaj pri
vind protecția muncii, după 
care ei au vizitat ne rînd fie
care secție si fiecare atelier al 
întreprinderii. Apoi, studenții 
au trecut la lucru, fiecare la 
locul la care a fost repartizat 
în stabilirea precisă a acestor 
locuri am ținut seama de spe
cificul și volumul cunoștințe
lor teoretice însușite de stu- 
denți In respectivii ani de stu
diu Astfel, conținutul practi
cii pentru studenții anului I 
de la Facultatea de mecanică 
este turnarea și forjarea me
talelor. Pentru realizarea sco
pului propus, noi am reparti
zat pe acești Studenți în ate
lierele primare unde lucrează 
direct în echipe de muncitori.

Organizarea în aceste condi
ții bune, științifice a practicii 
de vară a fost posibilă dato
rită, in primul rînd, colabo
rării permanente, tovărășești 
care există între conducerea 
întreprinderii și decanatele 
facultăților respective.

★

Desigur că desfășurarea 
practicii de vară a studenți
lor prezintă multe și importan
te aspecte legate, în primul 
rînd, de realizarea unei te
meinice pregătiri a viitorilor 
ingineri. Totuși, dintre aceste 
numeroase aspecte, colabo
rarea strînsă dintre întreprin
deri și facultăți este pe primul 
plan Intrucît această colabo
rare, permanentă și multilate
rală, 
mod hotâritor la realizarea o- 
biectivelor urmărite prin des
fășurarea practicii în produc
ție a studenților.

contribuie direct si tn

(Agetpres]

țiile te ichimhă, posibilitățile 
muncitorilor iînț mult mai mari. 
Deci ți angajamentul capătă alt 
conținut.

Angajamentele luate de munci
torii noștri cn trei luni în urmă 
■înt în prezent revizuite ți îmbu
nătățite. La secțiile de croit, 
marochinerie ți stanțare i-a ți 
făcut aceasta. Prin utilizarea la 
maximum a capacității mași
nilor, prin reducerea la mini-' 
mum a procentului de rebuturi 
ți prin folosirea justă a fiecărui 
decimetru patrat de piele, au fost 
scoase la iveală noi rezerve caro 
te concretizează în lei economi
siți, în procente în plus la planul 
de producție ți calitate. în cin
stea zilei de 23 August, munci
torii de la secția ștanțare, de 
pildă, s-au angajat aa realizeze 
economii suplimentare pînă la 
afîrțitul anului cu 158 000 de lei 
mai mari față de cifra inițială.

Atenția acordată de comitetul 
U.T.M. întrecerii socialiste, cola
borarea cu comitetul «indica
tului — cu sprijinul ți în
drumarea permanentă a comite
tului de partid —■ au adui o 
prețioasa contribuție la succesele 
menționate. Din cei aproape 
1 000 de tineri angrenați în în
trecerea socialistă, mai mult de 
400 sînt evidențiați, în baza re
zultatelor din primul semestru.

Cu toate acestea, în fața noas
tră stă în permanență sarcina 
de a mobiliza întreg tineretul din 
fabrică în întrecere. Comitetul 
U.T.M. va desfățura în viitor 
o muncă mai perseverentă de

••

® Noile blocuri turn din car- > 
Herul Floreasca.

Foto : AGERPRES
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„ViziU in Romioia 
i fost rodnici, 

plina de iniățămiou“
nationale de 

Uabdesselam 
a! delegației

Directorul Școlii 
Ingineri din Alger, 
Abdelaziz, membru 
algeriene care vizitează in aceste 
zile Rominia, a acordat un inter
viu unor reprezentanți ai presei și 
Rddioteleviziunii romîne.

Referindu-ss la vizita In Romî- 
nia, oaspetele a declarat : „Con
sider șederea noastră in Rominia 
deosebit de utilă. După vizitele fă
cute In importantele centre uni
versitare din București și Cluj, 
precum și In urma convorbirilor 
avute cn personalități științifice și 
cadre didactice din lnvățlmlntu! 
superior, ilnteai impresionați de 
nivelul (nalt de organizare a învă
ță ml ntulni din Rominia. Ca pro

fesor specializat în matematici a- 
plicate, m-am interesat îndeaproa
pe de invăț&mfntul politehnic, 
unde am văzut realizări dintre 
cele mai frumoase. Pregătirea pe 
care o dobindesc studenții alge
rieni In institutele tehnice din Ro
minia este temeinică și de acest 
lucru ne-au convins doi dintre 
aceștia care au absolvit Institutul 
de petrol gaze si geologie din 
București, iar astăzi lucrează cu 
competență in Ministerul Indus
trializării din Alger.

In programul vizitei noastre în 
Rominia au figurat și obiective 
industriale. Pretutindeni, am văzut 
cum poporul romin muncește 
rivnă. Înfăptuind lucruri 
nate".

In încheiere, oaspetele a 
rat : „Vizita in Rominia 
rodnică, plină de învățăminte, care 
ne vor folosi la reîntoarcerea in 
țara noastră. Dorim ca această vi
zită să fie un bun început pentru 
întărirea și extinderea legăturilor 
culturale dintre țările noastre".

cu 
minu-

decla- 
a fost

urmărîre a modului cum își ian 
tinerii angajamentele astfel ca, 
atît cele individuale cît și colec
tive, aă reflecte posibilitățile 
noastre, iar prin caracterul lor 
dinamic, mobilizator, să consti
tuie eu adevărat motorul între
gii activității din secțiile între
prinderii.

Perfecționarea 
profesorilor 

care predau obiectul 
„Agricultura"

Pentru ca noțiunile de zoo
tehnie să fie predate cit mai 
bine în școală, în cadrul aces
tui curs s-au făcut nume
roase demonstrații practice.

Aș avea însă de făcut o pro
punere : pentru anii viitori 
Ministerul Invățămîntului să 
litografieze prelegerile ce vor 
trebui ținute cursanților, cre- 
îndu-le acestora posibilitatea 
să le studieze din vreme. Iar 
noi, lectorii, să revenim nu
mai asupra chestiunilor mal 
dificile sau neînțelese. Se va 
evita în felul acesta următoa
rea situație : într-o singură 
oră — conform programei —< 
am fost nevoită să predau : 
importanța și perspectivele 
sericiculturii, principalele ia-

IPORU fPORT
• In aceste zile călduroase 

de vară, școlari de diferite 
vîrste iau cunoștință cu pri
mele noțiuni de inot sub în
drumarea atentă a celor mai 
buni antrenori specialiști. Un 
centru fruntaș pe țară este 
cel de la stadionul tineretului 
din CrDitală, unde numai 
pînă acum au învățat 
înoate 5 000 de copii. Alte mii 
de copii au invâțat să îr.oate 
și la alte centre burur - 
tene : Palatul Pi --î-iriter*
Metalul-Tei, C.F.R. Bănea 
Asemenea centre de învățare a 
înotului mai funcționează la 
Galați, în noul și modernul 
bazin de natație al orașului. 
Ploiești, Reșița, Timișoara, 
Lugoj, Arad, Cluj, Baia Mare. 
Oradea, Tg. Mureș și altele.

Numeroși școlari care au în
vățat să Înoate în anii trecuți 
și au fost remarcați in diverse 
concursuri au fost chemați in 
tabere de perfecționare. Una 
din cele mai puternice tabere 
a fost organizată la Baia 
Mare, unde cei mai talentați 
înotători se antrenează sub 
supravegherea cadrelor califi
cate de antrenori. In orașul 
Victoria, 150 de tineri au par
ticipat la un curs, iar la Lu
goj funcționează o tabără 
pentru elevii din regiunea 
Banat.

începind de astăzi și pînă 
la 30 iulie, orașul Arad va fi

La una din secțiile legumi
cole ale G.A.S. Bragadiru 
lucrează la recoltatul ardei
lor grași și echipa condusă 
de Constantin lancu. Pînă în. 
prezent, ei au recoltat peste 

20 de tone ardei grași.
Foto : AGERPRES

se, biologia speciei Bombyx- 
moori, tehnica creșterii vier
milor, recoltarea și clasarea 
gogoșilor.

Nu-i cam mult pentru a 
singură oră ?

VIORICA MAXIM. profe
soară la Școala de 1 ani din 
comuna Slăvănești, raianul 
Adj ud :

După cum se știe, în munca 
didactică sint foarte necesare 
planșele, mulajele etc. O 

țjarte din aceste materiale pot 
fi confecționate de noi. pro
fesorii de „Agricultură" cu 
mijloace Iacale. De pildă, la 
cursurile de perfecționare am 
învățat cum se confecționează 
un oviscop. Aș propune ca 
întreprinderea de materiale 
didactice din București să se 
îngrijească mai mult decît 
pînă acum de confecționarea 
unor materiale didactice pen
tru obiectul „Agricultura" mai 
complexe cu care să fie do
tate școlile. Ca în fiecare prag 
de an școlar, și în vara aceas
ta I.M.D. București a făcut 
cunoscuta lista noutăților. 
Printre aceste noutăți figu
rează foarte puține materiale 
care să vină în ajutorul pro
fesorilor de ,,Agricultură'.
Ce-ar fi dacă, de pildă, s-ar 
confecționa un album cu spe
cii de animale (descriere, 
scheme etc).

Și încă ceva. La cursurile 
de perfecționare noi am fost 
împărțiți pe grupe. Toți pro
fesorii de „Agricultură' din-

gazda celei mai mari compe
tiții de natație rezervate șco
larilor : campionatele repu
blicane care vor reuni 4D0 de 
școlari, finaliști la concursu
rile preliminare. Cei mai buni 
juniori din școlile noastre vor 
participa r- la un concurs in- 
ternă^vrial în R. ~ -
slmracA la pcvba 
polo pe

S. Ceho- 
de înot ți

a - :—ru'n-
I «-i- Pe- 

ană pe 
primul loc 
tea ultimei runde 
a tumc âîu inter
național ae 
de Ia Lezi An<e- 

]es. Petrosian l-a învins in 
runda 13-a pe argentir_iar.^l 
Oscar Pano, Keres a 
la Olafson, Benko Iz- Gli- 
gorici. în timp ce jlest evsky 
a remizat cu Najdorf.

Clasament: 1. Petrosian
(U.R-S-S.) 8 puncte; X Keres 
(U.R.S.S.) 7.5 puncte (1) ;
3-4. Najdarf (Argentina), Olafi- 
aon (Islanda) 7 puncte ; 5.

CINEMATOGRAFE

cursurile 
vor In- 

„Agri- 
sateîe 

să re
ia cu- 
aceste 

va

10 ani de aparific
a ziarului

inlormafia Bucurcșttu'ui"
e împlinesc 10 ani 
de apariție a zia
rului „Informația 
Bucureștiului", zi
ar al Comitetului 
orășenesc Bucu
rești al P.M.R. ți

al Sfatului popular al orașului 
București. Oglindind într-un 
chip viu, multilateral și inte
resant activitatea ți preocu
pările oamenilor muncii din 
Capitala patriei noastre, 
schimbările înnoitoare care se 
petrec în peisajul bucureș- 
tean, îmbogățindu-și continuu 
conținutul ți tematica, ziarul 
îți aduce, alături de întreaga 
noastră presă, contribuția la 
realizarea sarcinilor trasate

Reshevsky (S.U.A.) 8,5 puncte 
(1) ; 6. Gligorici (Iugoslavia) 6 
puncte ; 7-8. Benko (S.U.A.), 
Panno (Argentina) 5 puncte. 
In runda 14-a (ultima) se vor 
juca partidele : Gligorici-Ke- 
res : Reshevsky—Petrosian ; 
Najdorf—Benko ; Olafsson- 
Panno.

• După Dnma zi a meciului 
de atletism care «e dispută la 
Varșovia latre echipele S-U.A. 
și R P. Polone, la masculin 
conduc atlețu americani cu 
68—36 puncte, în timp ce la 
feminin scorul este de 27—23 
puncte în favoare® gazdelor.

• Echipa daneză de fotbal 
Baldklub Copenhaga, aflată 
In turnau In U1SS. a jucat 
11 Tbffiji ca formația Dina mo. 
Meciul s-a termir.at cu rezul
tatul de 2-2 (1-0). Au marcat 
Hada*er.  Forcing pentru oas
peți. Meshi și Detunașvili 
pentru gazde.

(Aservire»)

(10. 10. 19 39) . Cuptră-ți ■■ 
balon: r^leiză la Alex. Pnpov 
(9J0—21) ; Tn eșii ■ianniti : 
rulează la V. Roșit*  «JO. 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 (1®.
18,30).  Olga Bancic (15, 17, 19) ; 
Pe urmele bandei : rulează la 
Flacăra (16, 18.15, 20.30). B De- 
1a vraneea (16, 18, 20), G. Baco- 

(Agerpres)

ANUNȚ
Kecteratvl tesdtatalri pedagogie din Tîrgu Mureș anunță 

pa ari tBâareaa|i eă peatru ■ rit mal bani pregătire a candi- 
dațiler eencerșitei de adnrilere. în perioada 5 august—1 
•epteoibrie «rguiiraxă cerrari de pregătire pentru facultă
țile : fflriogie. fizică-chimie, matematică șl muzică.

teaerlerile ae fac prip decanate pînă la 4 august. 
Concaraul de admitere va începe la data de 18 septembrie 

pentru cursul de xi șl 27 august pentru cursul fără frecvență. =

31 -w

întreprinderea
de industrie locală Urziceni

str. 23 August nr. 2 
Angajează tehnicieni serv, producție, tehnicieni serv, or

ganizarea muncii, maistru covoare orientale.
Doritorii se vor adresa Ia sediul întreprinderii din Urai- 

ceni str. 23 August nr. 2, telefon 370.

anunță
g CONCURS pentru ocuparea postului de prim-dirijor
| înscrierile la concurs se primesc pînă la data de 10 august 
g 1963. Cu cererea de înscriere, candidatul va depune în ziua 
8 de 10 VIII următoarele acte :
’ — copie după diploma de examen de stat

8 
£
L

— memoriu de activitate
Concursul va avea Ioc în rina de 17 august 1963 orele 10 8 

8 la sediul Filarmonicii de Stat Tg. Mureș.

de partid și guvern în vede
rea înfloririi economiei, știin
ței și culturii, desăvîrșirii con
strucției socialismului în pa
tria noastră. „Informația 
Bucureștiului“ a devenit din 
an în an un ziar tot mai iubit 
și căutat de cititori, cuprin- 
zînd în fiecare zi un bogat 
material Informativ. „Scînteia 
tineretului" urează ziarului 
„Informația Bucyreștiului" noi 
succese în înfăptuirea sarci
nilor ce-i revin în lupta con
dusă de partid pentru avîntul 
continuu al economiei și cul
turii socialiste, pentru apăra
rea păcii.
„SCÎNTEIA TINERETULUI*

Cu prilejul 
celei de a X-a 

aniversări a Zilei 
insurecției naționale 

a poporului cuban
Cu prilejul celei de-a X-a 

aniversări a Zilei insurecției 
naționale a poporului cuban, 
ambasadorul extraordinar §1 
plenipotențiar al Republicii 
Cuba în R- P- Romînă, Manuel 
Yepe Menendez, a oferit vi
neri după-amiază o recepție.

La recepție au luat parte 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
Avram Bunaciu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, reprezentanți ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Ex
terne 3i ai altor ministere, 
conducători al unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali si ofițeri superiori, 
oameni de artă si cultură, zia
riști.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R P Romînă și al ti mem
bri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie- 
tenie.

Cu prilejul celei de-a X-a 
aniversări a Zilei insurecției 
națiccale a poporului cu ban, 
Manuel Yețje Menendez, am- 
baiadorul Republicii Cuba în 
R p. Rer*ină.  a rostit vineri o 
euvmtare la nnsturile noastre 
de radk> ?i televiziune.

(Agerpres)

Informații
Vineri s-a fnanoiat In Capi

tala delegația de cineaști ro- 
mini condică de Mihnea 
Gheorghiu, președintele Con
siliului cinematografiei din 
ComJțetul de Stat pentru Cul
tură să Artă, 
la cei de-al 
international 
Moscova.

care a participat 
HI-le a Festival 

al filmului de 1®

¥

La Baia Mare $i Orăștie 
s-au deschis tabere științifice 
organizate de Societatea de 
științe naturale și geografie. 
Taberele reunesc profesori de 
geografie si științe naturale 
din toate regiunile țării. In 
programul de activitate al ta
berelor sint prevăzute con
ferințe de specialitate susți
nute de cadre universitare, 
vizite și excursii pentru îm
bogățirea cunoștințelor de 
specialitate.

Tmereiiil.il


DE PESTE HOTARE • DE PESTE DOTARE • DE PESTE HOTARE
INEERVIDl ACORDAT DE N.S.DRUSCIOV 

CORESPONDENȚILOR ZIARELOR 
„PRAVDA“ SI „IZl'ESTIA“

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
După cum transmite TASS, 
N. S. Hrușciov a acordat un 
interviu corespondenților zia
relor „Pravda" și ,.Izvestia".

„încheierea cu succes a tra
tativelor de la Moscova dintre 
Uniunea Sovietică, Statele U- 
nite ale Americii și Marea Bri- 
tanie în problema interzicerii 
experiențelor cu arma nuclea
ră — a declarat el — este un 
eveniment de o mare însemnă
tate internațională".

„Aș vrea să felicit pe toți 
oamenii de bună-credință care 
au depus eforturi în vederea 
realizării acordului cu privire 
la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară. Aș vrea, de 
asemenea, să apreciez cum se 
cuvine eforturile guvernelor 
S.U.A, și Marii Britanii, repre
zentanților lor care au fost 
împuterniciți de guvernele lor 
să ducă tratative" — a spus 
N. S. Hrușciov. K1 a subliniat 
în continuare că încheierea 
Tratatului trebuie să contri
buie la slăbirea generală a în
cordării internaționale și, prin 
aceasta, Ia crearea unei situații 
favorabile pentru rezolvarea 
problemelor internaționale de 
mult urgente. Arătînd totoda
tă că „interzicerea experien
țelor cu arma nucleară nu în
seamnă încă încetarea cursei 
înarmărilor și deci prin ea în
săși nu poate să preîntîmpine 
primejdia de război", șeful gu
vernului sovietic a declarat că

Ecoul international al parafării Tratatului 
ca privire la interzicerea experiențelor nucleare

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în Camera Co
munelor, primul ministru al 
Angliei, Harold Macmillan, a 
declarat că Tratatul narafat la 
Moscova „nu numai că are o 
valoare prin sine însuși, ci cu
prinde mari speranțe pentru 
noi și importante realizări".

Macmillan a declarat că se
cretarul de stat al S.U.A. și 
ministrul afacerilor externe al 
Angliei vor pleca la Moscova 
în vederea semnării Tratatului 
intr-un viitor cît mai apropiat.

In legătură cu parafarea Tra
tatului, Macmillan a exprimat 
mulțumiri șefului guvernului 
sovietic N. S. Hrușciov.

Luînd apoi cuvîntul, H. 
Wilson, liderul opoziției labu
riste, a subliniat că popoarele 
din întreaga lume vor fi re
cunoscătoare pentru acest Tra
tat. El a declarat că în pre
zent există speranța într-un 
rapid progres în ce privește 
realizarea planului de creare 
a unor zone denuclearizate.

Deputății care au luat cu
vîntul în cursul dezbaterilor 
au salutat Tratatul parafat la 
Moscova drept un pas impor
tant pe calea spre slăbirea în
cordării internaționale.

Laburistul Mendelson a de
clarat că este necesar ca acest 
Tratat să fie completat cu un 
tratat de neagresiune între 
țările membre ale N.A.T.O. și 
țările participante la Tratatul 
de la Varșovia, propus de 
Uniunea Sovietică. Acest tra
tat s-ar bucura de un larg 
sprijin din partea opiniei pu
blice, a spus vorbitorul.

OTTAWA 26 (Agerpres). — 
Tratatul parafat la Moscova 
va avea o deosebită importan
ță datorită perspectivelor pe 
care le deschide, în vederea 
îmbunătățirii continue a rela
țiilor dintre Est și Vest, a de
clarat în parlament, primul 
ministru al Canadei, Pearson. 
Exprimăm participanților la 
tratativele de la Moscova 
profunda noastră recunoștință 
și le prezentăm calde felicitări, 
a spus el.

L. Pearson a declarat, de a- 
semenea, că guvernul Canadei

Un succes al politicii leniniste de coexistență pașnică

f
] pinia publică mon-
I dială a salutat cu 

satisfacție, ca un 
i pas important spre 
j întărirea păcii, pa

rafarea Tratatului 
cu privire la inter

zicerea experiențelor nucleare 
in atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă.

Interzicerea experiențelor nu
cleare s-a impus ca o cerință de 
prim ordin a popoarelor îngri
jorate de primejdia crescîndă a 
precipitațiilor radioactive și vi- 
!al interesate în realizarea unor 
pași care să ducă Ja slăbirea în
cordării internaționale, la fri- 
narea și lichidarea cursei înar
mărilor.

In cadru] tratativelor care au 
început încă din 1958 în scopul 
pregătirii unul acord, țările so
cialiste au militat cu perseve
rență pentru interzicerea orică
rui fel de experiențe nucleare.

La capătul unor tratative în
delungate și la care s-a realizat 
treptat, pînă la urmă, o apro
piere a pozițiilor, spiritul de lu
ciditate și rațiunea au învins, 
înlăptuindu-se acest prim pas: 
parafarea Tratatului de la Mos
cova. Condiții favorabile pen
tru încheierea unui prim acord 
în privința încetării experien
țelor nucleare au fost create 

sarcina principală constă în 
încetarea cursei înarmărilor, 
în dezarmare, că „este nevoie 
să se depună noi eforturi care 
să ducă pas cu pas la consoli
darea păcii, la înfăptuirea de
zarmării generale și totale, de 
aceasta trebuind sa se ocupe 
de urgență. în primul rind. 
marile puteri.

N. S. Hrușciov a apreciat 
problema încheierii pactului 
de neagresiune între țările 
membre ale N.A.T.O. și țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, asupra căreia a avut 
loc deja un folositor schimb de 
păreri, drept o problemă inter
națională pe care însăși viața 
o pune pe primul plan, și și-a 
exprimat satisfacția în legătu
ră cu faptul că în urma schim
bului de păreri dintre repre
zentanții U.R.S.S.. S.U.A. și 
Marii Britanii in această pro
blemă s-a căzut de acord să 
se continue discutarea ei ,,cu 
scopul realizării unui acord 
satisfăcător pentru toți parti- 
cipanții". El a subliniat că gu
vernul sovietic este convins că, 
dacă în rezolvarea acestei pro
bleme ambele părți vor mani
festa aceeași bunăvoință ca și 
în rezolvarea problemei cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, „se 
va putea realiza rapid o înțe
legere și în legătură cu pactul 
de neagresiune".

Printre celelalte măsuri care 
după părerea guvernului so- 

este gata să semneze acest 
Tratat.

ROMA 26 (Agerpres). — Vi
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri ai Italiei și ministrul 
afacerilor externe, Attilio Pic- 
cioni, a făcut joi seara o de
clarație la Roma în legătură 
cu parafarea la Moscova a 
Tratatului tripartit cu privire 
la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară. El a subli
niat că guvernul său consideră 
actualul Tratat ca un pas 
spre un tratat mai larg, „care 
să permită să se ajungă la 
dezarmarea treptată generală 
și controlată4*.

litigioase este metoda tratati
velor. Acest acord scoate tot
odată în evidență necesitatea 
unor eforturi continue, perse
verente. pentru destinderea în
cordării internaționale și întă
rirea păcii.

Ecourile sosite din toate ță
rile lumii arată că popoarele 
consideră Tratatul de la Mos
cova ca un pas care obligă la 
noi măsuri concrete. Năzuința 
cea mai arzătoare a omenirii 
este înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, singura cale 
practică și rațională pentru li
chidarea cursei înarmărilor și 
preintîmpinării unui război 
nuclear.

Opinia publică mondială spri
jină propunerile Uniunii So
vietice cu privire la semnarea 
unui pact de neagresiune între 
țările membre ale N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul 
de la Varșovia. Fără îndoială 
că încheierea unui asemenea 
pact ca și realizarea unor acor
duri privind crearea de zone 
denuclearizate, ar constitui pași 
foarte importanți în consolida
rea păcii, ar contribui la a îm
bunătățire considerabilă a în
tregii situații internaționale.

Interesele vitale ale popoare
lor în asigurarea și consolida
rea păcii cer noi eforturi pen
tru ca piedicile care stau Încă

DELHI 26 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul la un miting 
care a avut loc în statul An
dhra Pradesh, primul minis
tru al Indiei, Nehru, a arătat 
că parafarea textului Tratatu
lui cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, spațiul 
cosmic și sub apă „deschide 
calea spre dezarmare ș; spre 
asigurarea păcii in i&txasrs 
lume**.

OSLO 26 (Aflerprm — M - 
nistrul afacerilor 
interim al Norvegiei, Oscar 
Gundersen, a făcut o 
ție unui corespondent al ziaru
lui „Aftenpoxten* ’ in care sa
luta înțelegerea realized 
Moscora ți iși exprimă con
vingerea că Norvegia va adera 
la Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor nucle
are în atmosferă, in spațiul 
cosmic și sub apă. Gundersen 
a apreciat Tratatul c« u« eve
niment important si 
tor. în afara faptului ci acest 
Tratat va înlătura pericol*! ’ 
contaminării cu depus im ra
dioactive a oamenilor in
viață ți a aenerațiilor viitoare, 
a declarat Gundersen, el ra 
bara calea spre râspindirea 
mai departe a armei atomice.

ATENA 26. — Coresponden
tul Agerpres, Al- Gheorghiu, 
transmite: Președintele Con
siliului de Miniștri al Greciei, 
Pipinelis, a declarat că inche- 

prîn recentele propuneri ale 
guvernului sovietic în cadrul 
tratativelor tripartite.

Așa cum se subliniază în 
Ho târî rea Consfătuirii primilor 
secretari ai partidelor comu
niste și muncitorești și a șefilor 
guvernelor țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia: 
„Realizarea unei înțelegeri In 
problema interzicerii experien
țelor nucleare este rezultatul 
politicii externe consecvente de 
pace a Uniunii Sovietice și a 
tuturor țârilor socialiste, un 
succes al politicii leniniste de 
coexistență pașnică a statelor 
cu orinduirj sociale diferite '.

Preambulul Tratatului parafat 
la 25 iulie proclamă ca princi
pal țel al celor trei țări, denu
mite ca „participante inițiale", 
realizarea cit mai grabnică a 
unui acord cu privire la dezar
marea generală și totală sub 
un strict control internațional. 
Este subliniată totodată năzuin
ța spre încetarea tuturor explo
ziilor experimentale și hotărî- 
rea de a se continua tratativele 
în acest scop.

Prin Tratat, care rămîne des
chis spre semnare tuturor sta
telor, țările participante se o- 
bligă sa interzică, să prevină și 
să nu efectueze nici un lei. de 
explozii experimentale cu ar- 

vietic ar trebui să fie înfăp
tuite în prezent pe baza unei 
înțelegeri reciproce, N. S. 
Hrușciov a enumerat din nou 
„înghețarea, sau mai bine re
ducerea bugetelor militare ale 
statelor, înfăptuirea măsurilor 
cu privire la preîntîmpinarea 
unui atac prin surprindere, re
ducerea efectivului trupelor 
străine în Germania occiden
tală și în R. D. Germană, tri
miterea de reprezentanți so
vietici în rindul trupelor pu
terilor occidentale din Germa
nia occidentală în schimbul 
trimiterii reprezentanților lor 
în rindul trupelor sovietice 
care staționează în R. D. Ger
mană*.  El a subliniat că în 
toate aceste probleme guver
nul sovietic este gata să ducă 
tratative cu reprezentanții pu
terilor occidentale. „Să mer
gem acum mai departe în di
recția destinderii încordării 
internaționale, a lichidării 
„războiului rece". Prin aceasta 
ar fi deschisă calea spre re
zolvarea problemei de bază — 
dezarmarea generală și totală" 
— a spus el.

Relevînd că fără lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial în Europa nu 
se poate obține o pace traini
că, N, S. Hrușciov a arătat că 
„trebuie rezolvată o problemă 
de care depinde cel mai mult 
lichidarea încordării interna
ționale — reglementarea paș
nică a problemei germane".

ierea Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nu
cleare este un eveniment feri
cit care va contribui la destin
derea încordării internaționa
le. Liderul partidului progre
sist, Markezinis, și-a exprimat, 
de asemenea, satisfacția sub
liniind că acest Tratat consti
tuie „un pas important care 
va trebui completat*.

PARIS 26 (Agerpres). — 
„Trebuie să ne bucurăm de 
încheierea Tratatului de la 
Moscova', a declarat joi seară 
Maurice Faure, liderul parti
dului radical. Acest Tratat, a 
subliniat el, constituie o „eta
pe. iriportantă intr-o direcție 
de natură si ducă la o destin
dere realĂ a încordării și, 
poate, la începerea dezarmă
rii'. Maurice Faure a cerut 
„mai mult curaj' în legăturile 
economice ți culturale cu țări
le socialiste.

PARIS 26 (Agerpres). — 
Președintele de Gaulle a pri
mit mesaje de la președintele 
S.UJL. Kennedy, ți de la pri
mul rrinistru al Angliei. Mac
millan. Agenția France Presse 
oreozeazi că ele se referă la 
tratativele de la Moscova, care 
s-au încheiat prin parafarea 
Tratatului privitor la interzi
cerea experiențelor cu arma 

în atmosferă, in spa
țiul cosmic Si sub apă-

..Efiie regretabil câ Franța 
nu parLiciDă la acest acord, a 
declarat Gaston Defferre, pre
ședintele grupului parlamentar 
al partidului socialist. Aceas
ta Doate împiedica înfăptuirea 
lu; s: contribui la reluarea 
>.-7^âtink>r pentru un război 
=î---mic. Toate scotea deman- 
r-tnzâ :n nxyl evident izola
rea diplomatică a țări, noa- 

Îs care ea a fost adusă 
de rwhlica Iui de Gaulle".

Gaston Defferre a calificat 
pa -a fa rea la Moscova a Tra
tatului privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucle
ară drept .un prim pas pozi
tiv, de la sfirsitul războiului, | 
pe calea spre dezarmare". I 

ma nucleară și orice iei de ex
plozii nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă ; e in
terzisă, de asemenea, efectua
rea de explozii nucleare în 
once alt mediu dacă o aseme
nea explozie provoacă căderi 
radioactive dincolo de limitele 
frontierelor teritoriale ale sta
tului sub jurisdicția sau con
trolul căruia se eiectuează ex
plozia respectivă. Fiecare par
ticipant se obligă in același 
timp sâ «e rețină de Ia incita
rea. încurajarea sau participa
rea sub orice formă la efectua
rea oricăror explozii experi
mentale nucleare.

Însemnătatea practică a Tra
tatului cor.siâ așadar in faptul 
că e menit să împiedice otră
virea în continuare a atmosfe
rei cu reziduri redioactive. Prin 
aceasta a fost făcut un prim pas 
important pe drumul destin
derii, pe drumul creării unul 
climat favorabil rezolvării altor 
probleme internaționale.

Acordul realizat Ia Moscova, 
succes al politicii leniniste de 
coexistență pașnică, a ilustrat 
faptul că problemele internațio
nale pot și trebuie să fie rezol
vate la masa tratativelor, că 
astăzi singura metodă eficientă 
și acceptabilă de reglementare 
a problemelor Internaționale

Convorbire intre N. S. Hrușciov 
și A. Harriman

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
La 26 iulie, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a primit 
pe Averell Harriman, secretar 
de stat adjunct al Statelor U- 
nite, și a avut cu el o convor
bire în timpul căreia au fost 
abordate probleme care intere
sează ambele țări.

La convorbire din partea 
sovietică au participat Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Ana
toli Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., iar din par
tea americană — Foy Kohler, 
ambasadorul S. U. A. în 
U.R.S.S., C. Caysen, consilier

Sesiunea Consiliului Economic 

și Social al 0. A l.
GENEVA 26 (Agerpres). — 

La Sesiunea Consiliul Eco
nomic și Social al O.N.U. au 
continuat dezbaterile în legă
tură cu problema participării 
Republicii Sud-Africane la 
Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Africa. încă anul tre
cut, comisia a cerut Consiliu
lui economic și social exclu
derea din componența ei a 
Republicii Sud-Africane, al 
cărei guvern duce o politică 
de cruntă discriminare ra
sială. Consiliul economic și 
social nu a satisfăcut însă a- 
ceâstă cerere.

La actuala sesiune, repre
zentanții Senegalului și Etio
piei au prezentat o rezoluție 
în care cer excluderea din 
Comisie a R.S.A.

Delegațiile U.R.S.S., Ceho
slovaciei și Iugoslaviei au 
sprijinit această propunere și 
în timpul celor trei zile de 
discuții au demonstrat juste
țea și necesitatea adoptării ei.

Recent, zeci de mii de 
tineri japonez] au luat 
parte la cel de-al 5-lea 
Festival al tineretului 
pentru pace și democra
ție. In fotograf ie : Dan
suri populare în jurul 
unui foc pe malul lacului 
Yamanaka, în timpul 

Festivalului

Foto: JAPAN PRESS 

special adjunct al președinte
lui S-U.A. pentru problemele 
securității naționale, și A. A- 
kalovski. colaborator al De
partamentului de stat al 
S.U.A. Convorbirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă sinceră 
și prietenească.

★

în aceeași zi, N. S- Hrușciov, 
■ oferit un prînz în cinstea 
lui Averell Harriman, secretar 
de stat adjunct al Statelor U- 
nite, și a lordului Hailsham, 
ministrul pentru problemele 
științei și tehnicii al Marii 
Britanii.

Reprezentanții S.U.A., An
gliei și altor țări au luat, de 
fa»pt, apărarea colonialiștilor 
sud-africani. Ei nu au îndrăz
nit să conteste fățiș că geno
cidul practicat în R.S.A. este 
una din cele mai grave crime 
împotriva umanității și o în
călcare grosolană a Cartei 
O.N.U. Ei au prezentat însă 
unele amendamente la rezo
luția senegaleză-etiopiană care 
au denaturat sensul rezolu
ției și au lipsit-o de o impor
tanță practică.

Ca urmare a adoptării aces
tor amendamente, rezoluția 
senegaleză-etiopiană a fost 
denaturată, așa îneît Consiliul 
Economic și Social al O.N.U. a 
refuzat s-o adopte. Discutarea 
problemei participării R.S.A. 
la Comisia economică O.N.U. 
pentru Africa a fost între
ruptă provizoriu și va fi re
luată în zilele următoare.

PE SCURT | PE SCURT |J: SCmni
MOSCOVA. — La 25 iulie, 

eroul național al Greciei, cu
noscutul ziarist și fruntaș al 
vieții publice, Manolis Glezos, 
împreună cu soția și fiul, au 
sosit la Moscova venind de la 
Viena. La Moscova, lui Mano
lis Glezos i se va înmîna di
ploma de laureat al Premiu
lui Internațional Lenin „Pen- 

în calea destinderii încordării 
internaționale să fie înlăturate.

Alături de celelalte țări so
cialiste, Republica Populară Ro- 
mTnă promove&ză consecvent 
politica de apărare a păcii, de 
coexistență pașnică între toate 
statele. Acestui scop îi ser
vesc și cunoscutele propuneri 
ale guvernului romîn în vede
rea transformării Balcanilor în
tr-o zonă a păcii. Militînd per
severent pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
pentru destinderea încordării 
internaționale, R. P. Romînă a 
subliniat în repetate rînduri la 
O.N.U., în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare din care 
face parte, necesitatea înche
ierii unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor nu
cleare. Romînia a sprijinit și 
sprijină orice măsuri, orice ac
țiuni tinzînd Ia înseninarea at
mosferei internaționale.

Acum, după parafarea Trata
tului de la Moscova, opinia pu
blică internațională își exprimă 
speranța că acest prim pas 
pe calea dorită de popoare vor 
fi urmați de alfi pași importanți, 
astfel îneît „războiul rece" să 
fie definitiv îngropat, să se 
pună capăt cursei împovără
toare a înarmărilor, să fie asi
gurată o pace trainică.

Zanzibarul va adera 
la Federația Africii 

răsăritene
NAIROBI 26 (Agerpres). — 

La 25 Iulie, guvernul din Zan
zibar a făcut cunoscut primu
lui ministru al Kenyei că gu
vernul Zanzibarului este „de 
acord în principiu cu crearea 
Federației Africii răsăritene și 
aderă la declarația de la Nai
robi a șefilor de guverne a ce
lor trei țări care urmează să 
facă parte din proiectata fe
derație — Tanganica, Uganda 
și Kenya. El a arătat, de ase
menea, că primul ministru al 
Zanzibarului, Mohammed
Shamte va participa la întîl- 
nirea șefilor de guverne din 
țările Africii de răsărit, care 
va avea loc la 10 august la 
Dar-Es-Salam, pentru a con
tinua discutarea problemei 
creării federației.

Tot în cadrul pregătirilor 
care se fac în vederea creării 
Federației Africii răsăritene, 
la 25 iulie a avut loc la Nai
robi o întîlnire între conducă
torii sindicatelor din Kenya, 
Uganda și Tanganica cu re
prezentanți ai sindicatelor din 
Zanzibar. In cadrul întîlnirii 
s-a discutat problema unifică
rii mișcării sindicale din cele 
patru țari și a creării unei 
Federații sindicale unice.

Catastrofă 
în R. S. I.

BELGRAD 26 (Agerpres). — 
Agenția Tanîug anunță că în 
dimineața zilei de 26 iulie a 
avut loc în R.S.F. Iugoslavia, 
în regiunea orașului Skoplje, 
un puternic cutremur de pă- 
mînt care a provocat numeroa
se victime omenești și mari 
pagube materiale. Legăturile 
telegrafice și telefonice cu res
tul țării au fost întrerupte. Po
trivit datelor transmise de a- 
genția Taniug, în seara zilei de

tru întărirea păcii între po
poare*",  cu care a fost distins 
anul acesta pentru merite re
marcabile în lupta pentru 
menținerea și întărirea păcii.

LONDRA. La 25 iulie s-au 
încheiat tratativele dintre Mac
millan, primul ministru al An
gliei și Cyrille Adoula, primul 
ministru al Congoului, care a 
întreprins o vizită oficială în 
Anglia. In comunicatul comun 
dat publicității cei doi prim- 
miniștri își exprimă încrede
rea că „actuala vizită va con
tribui la îmbunătățirea rela
țiilor dintre cele două țări“. 
Totodată, comunicatul anunță 
că primul ministru al Angliei, 
Macmillan, a fost invitat să 
viziteze Republica Congo. A- 
ceasta este prima vizită între
prinsă de Adoula la Londra. 
Ea a avut drept scop să re
glementeze relațiile dintre cele 
două țări care, după cum se 
știe, s-au înrăutățit în trecut 
ca urmare a sprijinului acor
dat de Anglia secesioniștilor 
katanghezi.

MADRID. _ La 25 iulie s-a 
încheiat Festivalul internațio
nal al filmului pentru copii 
care s-a desfășurat timp de 
mai multe zile Ia Gijon (Spa
nia). Juriul Festivalului a de
cernat marele, premiu de aur 
filmului romînesc de scurt 
metraj „De dragul prințesei”.

CAIRO. — Referindu-se la o 
știre din Djibuli (Somalia france
ză} corespondentul agenției M.E.N. 
transmite din Mogadiscio câ auto
ritățile coloniale franceze intensi
fică politica de teroare și repre
siuni împotriva participanților ia 
mișcarea de eliberare națională din 
Somalia franceză, în ultimele două 
luni, scrie corespondentul. colo
nialiștii francezi au arestat un 
mare număr de luptători pentru 
eliberarea națională șl activiști 
sindicali din Somalia franceză. Au
toritățile coloniale a concediat a- 
proape 20 de funcționari de stat, 
acuzlndu-i că fac parte din mișca
rea de eliberare națională. Autori*

Senatul francez a respins 
din nou proiectul de lege 

care limitează 
dreptul la grevă

PARIS 26 (Agerpres). — în 
seara zilei de 25 iulie, Adu
narea Națională Franceză a 
aprobat din nou, în pofida pu
ternicelor proteste ale oameni
lor muncii, cu 257 voturi pen
tru și 204 contra, proiectul de 
lege guvernamental care limi
tează dreptul la grevă al lu
crătorilor din instituțiile și 
întreprinderile de stat. în 
cursul dimineții de vineri pro
iectul a fost din nou supus 
discuției Senatului. Cu 213 îm- 
triva a 35 de voturi senatul a 
respins la cea de-a doua citire 
din nou proiectul de lege gu
vernamental.

Tot Ia 26 iulie Adunarea Na
țională Franceză a aprobat cu 
260 de voturi împotriva 200, în 
cea de-a treia citire proiectul. 
Acest proiect de lege a fost 
transmis spre aprobare Sena
tului, care I-a respins de două 
ori pînă acum. $i în cea de-a 
treia citire Senatul francez l-a 
respins cu 212 voturi contra 43 
pentru. El urmează să fie 
transmis spre o nouă citire în 
Adunarea Națională, al cărei 
vot va fi acum definitiv.

Protestînd împotriva acestei 
acțiuni care limitează dreptu-

seismică 
Iugoslavia 

vineri, aproximativ 300 de 
morți au fost scoși de sub rui
nele caselor distruse de cutre
mur, iar numărul răniților de
pășește 2 000. Este de așteptat 
însă — relatează Taniug — că 
numărul morților și răniților 
este mult mai mare, întrucît 
numeroase locuințe s-au dărî- 
mat și victimele nu au putut 
fi încă scoase de sub ruine. Un 
mare număr de persoane au 
rămas fără adăpost.

La 26 iulie, Petar Stambo- 
lici, președintele Vecei Execu
tive Federative a R.S.F. Iugo
slavia, a sosit la Skoplje. Gu
vernul R. S. Macedonia, a că
rei capitală este orașul Skopl
je, s-a întrunit într-o ședință 
extraordinară și s-a anunțat 
că a fost alocată suma de 500 
de milioane dinari ca prime a- 
jutoare pentru sinistrați.

La Belgrad s-a anunțat că 
rilele de 26 și 27 iulie au foit 
declarate zile de doliu națio
nal.

In întreaga țară au fost 
luate măsuri pentru ajutora
rea victimelor cutremurului 
de la Skoplje. Toate organiza
țiile de cruce roșie iugoslave, 
unitățile sanitare ale armatei 
și celelalte servicii medicale 
au fost mobilizate. Numeroase 
echipe militare au și sosit la 
Skoplje cu avioanele și elicop
terele, venind din diferite re
giuni ale țării. Au fost trimise 
de urgență spre acest oraș ali
mente, medicamente și mate
rial sanitar pentru a fi distri
buite populației.

lățite franceze, subliniază cores
pondentul, speră să lichideze con
ducerea forțelor patriotice, încer 
cînd să preia controlul asupra des
fășurării alegerilor care vor avea 
loc In noiembrie.

MOSCOVA. — Institutele de 
învățămînt superior și mediu 
de specialitate ale Uniunii 
Sovietice au pregătit anul a- 
cesta 850 000 de specialiști 
Printre aceștia se numără 
120 000 ingineri, 31 000 specia
liști în domeniul agriculturii, 
100 000 cadre didactice, 28 000 
medici. Față de anii anteriori 
a crescut considerabil numărul 
cadrelor de specialiști în do
meniul radi o-electron leii, elec
tronicii și tehnicii de calcul, 
chimici. în institutele de învă- 
țămînt din Uniunea Sovietică 
crește numărul studenților 
străini. în prezent aici învață 
12 000 studenți și .aspiranți din 
diferite țarii. 800 de cetățeni 
străini care au studiat în U- 
niunea Sovietică se întorc a- 
nul acesta în patria lor cu di
plome de absolvenți.

LONDRA. — Organizația engle
ză „Mișcarea pentru eliberarea 
coloniilor" a dat publicității o de
clarație în care cere ca la confe
rința constituțională cu privire la 
viitorul Mallei să fie stabilită o 
dală cît mai apropiată pentru a- 
cordarea independenței acestui te
ritoriu. Organizația mai sus-aminti- 
tâ cere ca, înaintea acordării in
dependenței, In Malta să fie orga
nizate alegeri generale „pentru ca 
locuitorii ei să poată hotărî sin
gur/ ce iei de guvern vor".

CARACAS. — Jose Rafael Ga
baldon. președintele Comitetului de 
luptă pentru democrație si pace 
din Venezuela, a declarat într-o 
cuvîntare rostită Ia o adunare a 
opiniei publice din Caracas, cu 
prilejul celei de-a 10-a aniversări 
a insurecției populare din Cuba, 
că lozincile „Cuba da, yankeii 
nu *,  „Patria sau moartea44, slot 
lozinci ale tuturor popoarelor la- 
tino-americana care au de suferit 
de pe urma exploatării Imperia
lista. „Avlnd In față exemplul 
Cubei, America latină pășește ea*

rile democratice șl sindicale 
ale oamenilor muncii, în după- 
amiaza zilei de 25 iulie a avut 
loc în Piața Republicii din 
Paris un mare miting sub lo
zincile: „Jos mîinile de pe
dreptul la grevă „Toți în- 
tr-un front comun împotriva 
atentatului asupra dreptului la 
grevă !“.

Luînd cuvîntul la acest mi
ting, organizat de Confedera
ția Generală a Muncii (C.G.T.), 
Confederația franceză a mun
citorilor creștini și „Force 
Ouvriere“, Eugene Henaff, se
cretarul general al Federației 
Sindicatelor din Departamen
tul Sena, afiliată la C.G.T., a 
spus : „Autoritățile au nevoie 
de această lege pentru a apăra 
interesele patronilor și mag
naților marelui capital, pentru 
a-i împiedica pe oamenii 
muncii să obțină satisfacerea 
revendicărilor lor legitime".

A mai luat cuvîntul Robert 
Blanchard, secretarul Federa
ției „Force Ouvriere" din De
partamentul Sena, care a în
demnat la o și mai mare coe
ziune a forțelor oamenilor 
muncii în lupta pentru drep
turile lor.

Participanții la miting au 
adoptat în unanimitate o rezo
luție prin care oamenii muncii 
din regiunea Parisului își ex
primă hotărîrea de a apăra 
drepturile și libertățile sindi
cale, dreptul la grevă.

Puternică 
răscoală 

la o închisoare 
din Caracas

CARACAS 26 (Agerpres).— 
O puternică Tăscoald a izbuc
nit la 25 iulie în marea închi
soare „La Planta" din Cara
cas. Potrivit relatărilor agen
țiilor occidentale de presă, cei 
800 de deținuți politici din a- 
ceastă închisoare, în majorita
te patrioți întemnițați de regi
mul reacționar al președinte
lui Betancourt, au reușit să 
dezarmeze pe gardienii care îi 
păzeau și sa ocupe depozitul 
de arme al închisorii. Timp de 
mai multe ore deținuții au o- 
pus o rezistență îndârjită tru
pelor guvernamentale înarma
te care dispuneau și de artile
rie și tancuri. Un mare număr 
de deținuți au reușit să eva
deze și au continuat lupta în 
centrul capitalei venezuelene. 
Ca urmare a luptelor care au 
avut loc, au fost ucise, potri
vit informațiilor oficiale, cel 
puțin opt persoane, iar alte 51 
rănite.

Autoritățile au reușit să 
înăbușe răscoala și să areste
ze majoritatea celor evadați. 
Au rămas in libertate, potrivit 
datelor oficiale, aproape 100 
din cei evadați. Aceștia au 
capturat un număr de mașini 
ale autorităților, precum și trei 
emițătoare de radio.

Agenția Reuter relatează că 
în Caracas domnește o situație 
încordată. Numeroase unităti 
militare patrulează pe străzi. 
Magazinele și diverse alte in
stituții și-au încetat activita
tea.

tăzi pe calea unor noi speranțe", 
a subliniat vorbitorul.

PARIS. —• Agen/ifje de presă a- 
nunță că la Paris sini judecați 
cinci ofițeri ai armatei franceze, 
împreună cu fostul colonel Pierre 
Chateau-Jobert, care sînt acuzați 
că au fost In legătură cu membrii 
organizației armate secrete (O.A.SJ. 
a cărei căpetenie se ascunde în 
Spania. Ei au mărturisit în fata 
Curții că anul trecut bandele 
O.A.S. au primit sarcina să Încerce 
organizarea unor crime Împotriva 
securității statului,

FORT LAMV. — Agenția Reuter 
anunță că Tribunalul special din 
capitala Republicii Ciad a pronun
țat sentința în procesul participan- 
tilor la încercarea de lovitură de 
stat din luna maitie anul curent. 
Două persoane, printre care Abo 
Nassaur. fost ministru de stat și 
ministru de interne, au fost condam
nate la moarte, iar alte trei per
soane, printre care fostul președin
te al Adunării Naționale, au fost 
condamnate la închisoare pe viață. 
Totodată alți 10 parlicipanți la 
complot au fost condamnați la în
chisoare între 15 și 20 de ani.

LONDRA. — La 25 Iulie, munci
torii de la mina „Mosley Common" 
din comitatul Lancashire au decla
rat grevă. Ei cer îmbunălăjirea 
condițiilor de muncă.

MADRID. De șapte zile sînt 
în grevă minerii din Asturia 
(nordul Spaniei). Greviștilor li 
s-au alăturat muncitorii de la 
trei uzine ale societății „In
dustriaș Asturianas de Meres". 
In prezent, numărul greviști
lor a crescut la 11500 de per
soane. Autoritățile franchiste 
sînt serios îngrijorate și ame
nință pe minerii greviști. Re- 
latînd despre greva minerilor 
spanioli, agenția Union Fran- 
țaise d’Information. amintește 
dîrzenia muncitorilor în tim
pul grevei de anul trecut, cînd 
nici amenințările, nici repre
siunile polițienești nu i-au fă
cut pe minerii din Asturia să 
cedeze pînă nu le-au fost sa
tisfăcute revendicările.
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