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Draci tevarițl

Studenții anului 1 utilaj pe
trolier de la Institutul de pe
trol, gaze și geologie din 
București în practică Ia sche
la Boldești, ascultă explica
țiile inginerului C. Mihai, 
care le vorbește despre una 

din sondele în pompare.

Foto : S. VIOREL

eîntoirse în uzină, 
după ce i-au ajutat 
pe mineri lă extra
gă cît mai mult 
cărbune, maținile ți 
utilajele de care ei 
■e foloieic trebuie

Artiști amatori
în turneu

Artiștii amatori din Între
prinderea forestiera Curtea de 
Argeș au fost de curînd oaspeții 
muncitorilor din parchetul de 
exploatare Dosul Tutănii. Aici 
în fața cabanei muncitorilor to
tes fieri, artiștii amatori au pre
zentat un bogat program artis
tic. In continuare, pînă seara 
tlrziu s-a dansat.

VASILE ISPAȘOIU 
corespondent

reparate cît mii bine. Tocmai 
de aceea, în aceri iu, la Uzi
nele de reparat utilaj minier Pe- 
troțani i-au deschis 7 cursori de 
ridicare a calificării.

Răspund ele nevoilor imediate 
ale producției, asigură insuțirea 
de către tineri a celor mai noi 
cuceriri ale tehnicii ? Am solici
tat în aceaitâ privință părerea 
unor cadre U.T.M., 
cursanți, dcipre 
cursurilor, despre 
lecțiilor predate.

Stăm de vorbă cu inginerul 
Sofronie Sîrbu, reaponsabi] rn 
producția l> calificarea în comi
tetul U.T.5L al «zinei.

— 70 |a iată din muncitorii 
care frecventează cursurile aînt 
tineri. Firețte, nai trebuie ia ne 
ocupăm, în prîmuj rind. de mo
bilizarea Iar la aceite forme de 
învățămînt. Acearia nu îmeatnnă 
însă că nu trebuia ■■ na îngrijim 
ți de asigurarea unui conținut 
corespunzător curiarilor. Dimpo
trivă. Cînd s-a hotârît deschide
rea corsarilor, conducerea uzinei, 
care răspunde de organiiarea a- 
cestora, stabilise ea tematicii* ia 
fie întocmite de un colectiv sta
bilit «e întreaga uiină. Orienta
rea aceasta ni a-a părut nepotri
vita. Oricît de competent ar fi 
fost ace] colectiv. *1 nu patra 
cunoaște, mai bine decit cei care 
lucrează direct în lecții, proble
mele specifice ce ie ridică la aa 
]oc de muncă ian altul. Am pro
pus atunci ca programele aaalî- 
tice lă fie întocmite ia fiecare 
■ecție de colective formale dia 
muncitori ca experiență, maițtri

și ingineri. Așa a-a și procedat. 
Participare* nnui număr în- 

aemnat de specialiști Ia stabili— 
rea acestora a avut drept rezul
tat orientarea conținutului lor 
■pre nevoile imediate ale pro
ducției, «pro introducerea celor 
mai noi metode și procedee de 
lucru. In lecțiile mecanice, de 
pildă, a-a pui un accent deosebit

leclorj ți 
conținutul 

eficacitatea

Spre bazele
Peralel cu treier izul, gospodă

riile agricole colective din regiu
nea București, transportă la ha- 
zele de recepție griul din recolta 
acestui an contractat cu statul.

Numeroase unități si-au îndepli
nit planul de livrare fi au riadul 
statului cantități luplimentare de 
griu. Gospodăria agricolă colecti
vă din comuna Dor Mărunt, raio
nul Lehliu. de exemplu, a vindut 
în plus i ta tul ui peste 200 tone de 
grlu, cea din comuni Blejești. 
raionul Videle, 160 tone, iar cele 
din comuna Dragos Vodă si Cru
cea, raionul Călărași, cite 70 tona 
fiecare.

Au terminat
In ziua de 2'8 iulie toate 

unitățile agricole socialista 
din regiunea Ploiești au ter
minat treieri șui cerealelor pâ- 
ioase. Intre raioane, unități 
agricole, brigăzi de mecaniza
tori și colectiviști s-a desfă
șurat o vie Întrecere pentru 
folosirea din plin a parcului 
de mașini și tractoare fapt 
care a făcut ca această lu
crare si fie executată în con
diții bune și intr-un termen 
mai scurt decit în anii trecuți.

nice. Paie în practică ele ian ■- 
jatat ai muncească mai bine, mai 
productiv (uzina și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe primul se
mestru în proporție de 115 la 
aulă, a iparit 
muncii cu 24,5 la antă 
zat economii la prețul 
peste 1.00.000 lei).

Pe tinărul inginer

Eficacitatea

de recepție
PlnS Ia aeeasti data qoepoc !<■!* 

agricole colective din Tt^uele 
Videle, Călirăți fi Roșiori da 
Vede, au livrat pesAe prevederile 
contractuale maj malt de 1 500 
tone de gria.

Pe întreaga regiune, olanul li
vrărilor din contracta a foit rea
lizat fn proporție de peste 80 la 
sută. Pentra plata In naturi a lu
crărilor efectuate de stat însele de 
mașini Si tractoare, gospodăriile 
colective au predat aproape în
treaga caotitate de griu datorat! 
statului.

Cu prilejul împlinlrfl a 60 de ani de la Con
gresul al II-lea al Partidului Muncitoresc So
ci al-Democrat din Rusia — data făuririi de 
către Lenin a primului partid de tip nou al 
clasei muncitoare — Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Romin. adresează Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice. Comitetu
lui său Central și înlwgtdui popor sovietic 
cele mai cordiale felicitări și un fierbinte salut 
frățesc.

In cei M de ani de existență. Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice a parcurs un drum 
glorios de luptă in slujba cauzei comunismu
lui. întemeierea sa reprezintă totodată un eve
niment de însemnătate istorică pentru întrea
ga mișcare muncitorească. Călăuzindu-se după 
învățătura leninistă despre partidul de tip nou 
al proletariatului forțele înaintate ale clasei 
muncitoare din țara noastră, din numeroase 
țări ale lumii, au pus bazele partidelor mar- 
xist-leniniste care alcătuiesc astăzi puternica 
mișcare comunistă internaționala — avangardă 
de luptă a clasei muncitoare și a tuturor celor 
ce muncesc.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, u- 
nind sub steagul său revoluționar cele mai 
largi mase de oameni ai muncii, a înfăptuit 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, a 
construit pentru prima oară în lume societatea 
socialistă, iar astăzi realizează cu succes con
strucția desf^jrată a comunismuluL

Realizările epocale ale Uniunii Sovietice în 
edificarea orinduirii socialiste, în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, in domeniul cu
ceririi Cosmosului stimesc admirația oamenilor

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

MOSCOVA 

muncii din țara noastră și din lumea întreagă, 
constituie o vie mărturie a superiorității so
cialismului față de capitalism, întăresc și mai 
mult înrîurirea pe care ideile marxism-leninis- 
mulul o exercită asupra tuturor popoarelor.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — 
cel mai experimentat și mai călit detașament 
al mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale — a adus și aduce o mare contribuție 
la îmbogățirea tezaurului comun al gîndirii 
marxist-leniniste și al experienței practice de 
construire a socialismului și comunismului.

Partidul și poporul nostru se bucură din 
toată inima de succesele obținute de poporul 
frate sovietic, sub conducerea încercată, mar- 
xist-leninistă, a P.C.U.S., a Comitetului său 
Central, în frunte cu eminentul luptător pentru 
socialism și pace, tovarășul N. S. Hrușciov, în 
înfăptuirea grandiosului Program al construi
rii comunismului.

Politica externă a statului sovietic consti
tuie un factor de o deosebită însemnătate al 
luptei pentru apărarea și consolidarea păcii, 
pentru preîn tîmpi na rea războiului mondial, 
pentru triumful cauzei socialismului, democra

ției și progresului în întreaga lume.
Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, 

dumneavoastră, tuturor comuniștilor sovietici, 
succese tot mai mari în ridicarea edificiului 
luminos al comunismului, în lupta pentru pace 
și prietenie între popoare.

Trăiască gloriosul Partid Comunist al Uni
unii Sovietice !

Să trăiască și să ie întărească unitatea și 
frăția dintre partidele noastre, unitatea între
gii mișcări comuniste internaționale, a comu
nității țărilor socialiste, sub steagul atotbirui
tor al marxism-leninismului!

(Agerțaea)

treierișul
La batoze lucrul a fost orga
nizat in două schimburi, iar 
G.A.S. care au terminat mai 
înainte aceste lucrări au aju
tat pe colectiviști cu combi
nele la treieri}.

Mecanizatorii și colectiviștii 
folosesc toate mijloacele pen
tru
vara,
acum
tare.

grăbirea arăturilor da 
lucrare efectuată pini 
pe aproape 30.000 hec-

(Agrrpret)

Dorim noi succese
comuniștilor

Uniunii Sovietice

de 115 
productivitatea 

și a reali- 
de cost de

Ghtorghe

cerință esențială

in ridicarea calificării
De vorbă cu tinerii de la U. R. U. M. 
Petroșani despre conținutul lecțiilor

pe cunoașterea posibilităților de 
obținere a unor regimuri tehno
logice optime de așchiere; în lec
țiile ajnitaj ți montaj pe cunoaș
terea dciennlui tehnic în vederea 
respectării cu itrictețe a cîmpuloi 
de toleranțe (aziiia lucrează în 
cina a Il-a de precizie); în lec
țiile forjă «i turnătorie pe îaiu- 
țirea tehnologiei modeme de fa
bricație.

Ce efect a avat apropierea 
tematicii carturilor de uevaile 
practice ale pradaețîci ■«—« de- 
maailrcază faptele. La acote 
farme de îavățămîat maaeitani 
dia axiaa aaaitrâ fi-aa îoMiit 
anmeraaie ți nai cunoftințe teh-

Constantin, lector la secția repa
rații mecanice ți ajustaje, l-am 
găsit pregitindu-se pentru o nouă 
lecție: „Elemente de proiectare și 
calculele dimensionărilor*’.

— Esențial în munca unui lec
tor este să-i înarmeze pe curaantî 
cn cunoștințe de specialitate cît 
mai bogate pentru a deveni ita- 
pîni ai tehnicii in meseria res
pectivă. Cum putem face aceasta? 
Ajutîndu-i să-ți însușească cît 
aaai bine meseria ți să-ți formeze 
a bogată cultură tehnică. In ce 
aaâ privește m-in străduit lâ 
pan permanent în practica 
aceasta. Am urmărit ca fiecare 
lecție predată (fie că a fost vorba

de matematici, desen tehnic, 
tehnologia construcțiilor de ma
șini, rezistența- materialelor) să 
aibă drept acop inaușirea temei
nică a meseriei. Am avut de pre
dat nu de mult lecția : „Scule, 
dispozitive și verificatoare folo
site în lăcătușărie”. Teoretic lec
țiile s-ar fi putut expune repede. 
Sistematizam instrumentele pe 
grupe, le caracterizam, vorbeam 
de modul de funcționare — ți Io
ta} ar fi [uat sfîrșît în cîteva mi
nute. Expusă în aceri fel lecția 
n-ar fi avut alt rezultat decît 
înregistrarea unor noțiuni, mai 
mult sau mai puțin folositoare. 
Ainsînipruoiutat atunci de la la
boratorul mecanic peste 30 de 
S.D.V.-uri și aparate de măsură. 
Pentru fiecare instrument am 
arătat precizia de funcționare, 
am făcut achițe pe tablă ți apli
cații practice. Lecția a durat 
două ore, timp în care toți 
cursanții an mînnît instrumentele 
șt aparatele de măsură, învățînd 
■ ă le folosească în toate cazurile 
cerute de tehnologia de fabricație. 
N-aș vrca să se înțeleagă că am 
transformat cumul într-nn prac- 
ticiim înguat. Dimpotrivă. Odată 
cunoscută programa analitică, 
pentru lărgirea orizontului teh
nic al muncitorilor, am recoman
dat cursanților o bibliografie pe 
întreaga durată de desfășurare a 
cursolui. Din această bibliografie 
fac parte cărți ca : „îndrumar 
pentru atelierele mecanice", 
„Cartea lăcătușului”. „Cartea 
montoruluî”, „Desenul tehnic in
dustrial” ți altele. Am indicat, 
de asemenea, pentru unele lecții 
ți a anume paginație care

C PRIESCU

(Continuare în pag. a ZH-g)

împlinirea a 60 de ani 
de la Congresul al II-lea al 
P.M.S.D.R., care a marcat naș
terea Partidului Bolșevic, ecte 
sărbătorită, alături de comu
niștii din Uniunea Sovietică, 
de către partidele comuniste și 
muncitorești din toată lumea 
ca aniversarea unui moment 
de cotitură care a inaugurat 
etapa nouă, leninistă, în miș
carea muncitorească și a pus 
temeliile victoriei marxismului 
revoluționar asupra oportunis
mului și reformismului pe 
plan internațional.

Elaborarea de către genialul 
continuator al operei lui Marx 
și Engels, Vladimir Ilici Lenin, 
a învățăturii despre partidul 
de tip nou, despre bazele lui 
ideologice, organizatorice și 
tactice constituie un merit ne
pieritor al său față de prole
tariatul din întreaga lume. 
Teoriilor reformiste, Lenin le-a 
opus concepția sa cu privire la 
partid ca detașament de avan
gardă al clasei muncitoare, 
format din elementele cele 
mai conștiente, cele mai matu
re din punct de vedere politic, 
cele mai călite și combative, 
capabile de orice sacrificiu 
pentru cauza socialismului. 
Istoria a confirmat profunda 
justețe a concepțiilor lui Le
nin, demonstrind că numai un 
astfel de partid este în stare 
să organizeze masele, să le 
mobilizeze la luptă revoluțio
nară si să asigure victoria so
cialismului.

Făuritor al învățăturii des
pre partidul revoluționar de 
tip nou, al comuniștilor, Lenin 
a fost, totodată, organizatorul 
primului partid de acest fel — 
gloriosul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice — care, mer- 
gînd pe drumul arătat de Le
nin, a înfăptuit prima revolu
ție socialistă din lume, a creat 
prima societate socialistă, iar 
acum, In fruntea poporului so
vietic, construiește cu succes 
comunismul fn IJJLS.S.
Ultimele congrese ale P.C.U.S., 

la care am avut prilejul de a

Gh. Gheorghiu-Dej

asista, au trasat, ta «piritul 
ideilor leniniste, sarcini de în
semnătate istorică pentru în
făptuirea fazei superioare a 
comunismului în U.R.S.S., au 
dezbătut probleme fundamen
tale ale luptei pentru victoria 
cauzei socialismului și păcii în 
întreaga lume. Lucrările con
greselor P.C.U.S., Programul 
P.C.U.S., adoptat la Congresul 
al XXII-lea, au o mare impor
tanță nu numai pentru P.C.U.S. 
și construcția comunistă în 
U.R.S.S., dar și pentru mișca
rea eomunistă internațională, 
aduc o contribuție de seamă la 
îmbogățirea tezaurului ideolo
gic al mișcării comuniste in
ternaționale.

Insplrindu-se din exemplul 
partidului lui Lenin, călăuzin- 
du-se după învățătura mar- 
xist-leninistă, clasa muncitoa
re din alte țări și-a creat 
partide revoluționare. Viața a 
demonstrat că oricît ar fi de 
diferite condițiile din diverse 
țări, numai un partid de tip 
nou — așa cum l-a conceput 
Lenin — este capabil să orga
nizeze lupta clasei muncitoa
re și a tuturor celor ce mun
cesc împotriva claselor exploa
tatoare, pentru cucerirea pu
terii, iar după victoria revolu
ției socialiste să conducă ope
ra de făurire a societății noi. 
să îndrume cu mînă sigură 
toate domeniile de activitate, 
asigurînd traducerea în viață a 
ideilor marxism-leninismului.

Născut acum peste patru de- 
cenii, Partidul Comunist din 
Romînia s-a călăuzit neabătut

după învățătura lui Marx, En
gels, Lenin, aplicînd-o în mod 
creator la condițiile țării noa
stre. Acum partidul nostru își 
îndeplinește cu cinste rolul de 
forță conducătoare în opera 
istorică de făurire a socialis
mului.

In timp ce acum 60 de ani 
ideile lui Lenin adunau în ju
rul lor doar un pumn de luptă
tori, astăzi ele însuflețesc pu
ternica mișcare comunistă in
ternațională. care a devenit o 
uriașă forță a progresului so
cial, numărînd aproape 00 de 
partide comuniste și muncito
rești, cu 42,5 milioane de 
membri. Strmgîndu-si necon
tenit rîndurile. întărind uni
tatea lor sub steagul invinci
bil al marxism-leninismului, 
călăuzindu-se în mod consec
vent după tezele consfătuirilor 
din 1957 si I960, partidele co
muniste și muncitorești vor 
obține noi succese în lupta 
pentru triumful socialismului, 
pentru democrație și indepen
dență națională, pentru pace.

Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, împreună cu întregul po
por romîn, folosesc prilejul 
celei de-a 60-a aniversări 
a Congresului al II-lea al 
P.M.S.D.R. pentru a transmite 
poporului frate sovietic, în
cercatului său partid comunist, 
Comitetului Central și Prezi
diului C.C., în frunte cu to
varășul Hrușciov, urări de noi 
și mărețe succese în lupta 
pentru victoria cauzei noastre 
comune — cauza comunismu
lui și a păcii.

Articol apărut în ziarul 
,Pravda".

Mimarea solemnă consacrată aniversării

in drumeție

mnncîi din 
carbonifera 
în prima 

anului, awc- 
Ei a"

Succese ale muncitorilor mineri

(Acer»re»l

Simbătâ și duminică la Bi« 
au poposit peste 3.000 de tu- 
din tarâ Ei au vizitat hidro- 

au, făcut Plimbări cu
In dimineața zilei de 29 iulie, 

linia electrică de 110 kV Bicaz- 
Sînqiorgiu de Pădure a fost trecută 
la tensiunea de 220 kV. S-a reali
zat astfel exploatarea primei linii 
din țara noastră la această tensiu
ne. Concomitent au fost date In 
exploatare cele două stații elec
trice de transformare de î10/220 
kV de la capetele liniei. Prin tre-

rop-^*G.Tj de Ia aecția șei a Urmei
drr. Bm»v, Întrec zd una din- piesele proiectate 
Mar^s Savu. lafă-i di scull nd împreună despre 

“odu* tfe execnlare a acestei piese.
Foto : S. V1OREE

nț, ti
centrala si
vaporașele pe Iacul de acumulare, 
în ultimele luni din regiunea Ba
cău au plecat tn excursii peste 
40.000 de turiști. De asemenea, un 
număr de 487 au plecat prin O.N.T. 
în excursii în străinătate iar pesta 
1.300 au plecat la odihnă și trata
ment.

Secția flayer a Uzinelor textile 
„Gh. Doja" din Sf. Gheorghe. 
Tinăra muncitoare Agnes Si
mon, veghează cu atenție la ca

litatea produselor.
Foto : AGERPRES

Oamenii 
industria 
au obținut 
jumătate a
ceae deosebite, 
realizat peste plan în 
această perioada 
135 000 tone de căr
bune cocaificabil fi 
energetic. Prin folosi
rea mai bună a capa
cității utilajelor, înzes
trarea cn noi mecanis
me și ridicarea

carii prafesioaale ■ 
■intri Iar, pe întreg 
aeetarnl carbonifer a 
foit nbțînntă a viteză 
medie de mnure în 
galerii ea circ* 7-5 la 
iu Li mi mira decit 

eca realizata în anal 
trecut.

Ia dorința de a tri
mite «iderurgiștilar. ia- 
dnttriri energetice șî 

■ectoare econa- 
cirbnne în caa-

titiți mai miri ■ «acrii 
extind p® seară 1st ssai 
largă metodele de mare 
prod activitate. Fala««- 
rea acettara. diferen
țiat. dspâ coodițHie 
■pacifice fiecărei ex
ploatări eît ■■ extin

derea mecanizării. an 
determini! fi seâderea 
prețului de cost *o 
2.7 la sută față de 
a Ian. c**a ca eribuvs-

plimeatare tn valaara 
de peita 24 milioane 
lei.

Cel* mai Wane ra- 
ral La ta ie-an abținnt 
colectivei* da manei 
ai* raanh.natnlni c>r- 
b*^zfer al Viii Jiului, 
precum |> «te Imalnri- 
lar miniera Mnntenia, 
Anlealn! fi Argeț.

Fsbsirra ■asiml*r
rlrdrnict Ic calmi 

■ silvimliorâ

Trecerea la o tensiune superioară a liniei 
electrice Bicaz-Singiorgiu de Pădure

Cu prilejul aniversării a 60 
de ani de Ia Congresul al 
II-lea al Partidului muncito
resc Social-Democrat din Ru
sia, in sala C-C.S. din Capi
tală a avut Ioc o adunare so
lemnă. organizată de Institu
tul de istorie a partidului de 
pe lingă C.C. al P.M.R., feca
la superioară de partid „Ștefan 
Gheorghiu' de pe lingă C.C. 
•1 P M.R. ?i Institutul de isto
rie al Academiei R.PJL

La adunare au luat parte to
varășii Ilie Murgulescu, Gheor- 
ghe Necula. Paul N icul eseu - 
Mizil. Ghizela Vass, membri 
ai C.C. al P-M.R. Cornel Ful
ger. Constantin Lăzărescu, 
Teodor Marinescu, membri su- 
p'cânți ai C-C. al PMJL, acti
viști ai organizațiilor de par
tid din Capitală, cadre didac
tice. elevi «i jtudenți de la 
școlile de partid, cercetători 
științifici propagandiști.

Au fost de 
ambasadorul

f«U I- K. Jegalin, 
Uniunii Sovietica

în R. P Romînă, și membri ai 
ambasadei.

A luat cuvîntul tovarășul 
Ion Popescu-Puțuri, membru 
al C.C. al P.M.R., directorul 
Institutului de istorie a parti
dului. care a relevat însemnă
tatea istorică a celui de-al 
II-lea Congres al P.M.S.D.R-, 
lupta lui Lenin pentru crearea 
partidului de tip nou al pro
letariatului si fundamentarea 
principiilor ideologice, de or
ganizare si de activitate 
ale partidului marxist-leninist, 
succesele obținute de poporul 
aovietic sub conducerea Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, triumful în țara noa
stră, în mișcarea muncitoreas
că internațională, a învățăturii 
marxist-leninist^ despre parti
dul revoluționar al clasei mun. 
citoare.

După adunare a rulat filmul 
«La începutul secolului".

(Agerpres)

• 50 de studenți 
Institutului pedagogic din 
Dornît pentru 14 zile într-o 
de studii — turul R.P.R. 
liștii din Bacău fac

Fruntași innaturalițti ai 
oraș au 
excursie 
Natura* 
această

excursie cu autocarul O.N.T. Ei au 
preluat de altfel ștafeta altor 50 
studenti băcăoani care s-au întors 
dlntro excursie similară.

V. RANGA

cerea lin.ei la o
rioari, au lost create când: 
tru îmbunătățirea alimentării ca 
energie electrici a iaîreguîzi in
tern enerQeUc din zona Ardea?JÎ=:.

Zilele acestea a fost dat* pro
vizoria la exploatare la 110 kV ni 
linia electrică Sebeș—Pestzj coi- 
struită pentru 220 kV.

lAgerprei) De surind
I-»-: rănile

CAEE FERATĂ
MODERNIZATA

acțiunea
de Înfrumusețare a orașelor

Consiliu] de Miniștri a] Repu
blicii Populare Romîne ■ acordat 
diplome ți premii unor orașe re
gionale și raionale care an obți
nut cele mai bune rezultate pe 
anul 1962, în întrecerea patrio
tica între orașe pentru înfrumu
sețarea ?i buna lor gospodărire.

Altfel, an foit diltinie ara j da 
regionale Bacaa — ca premial 1, 
Sibiu eu premin] II. Deva — ca 
premiul III ți «rațele raionala 
Sîunicolan Mare — ea premial I« 
Tecuci — tn premia] II, Tnleea 
— cu premiul III.

(Agerpres)

u

(Agerprtt)

Xoi cadre calificate în comerț
•«pitar, haeitrr, bofetiet. vi trier, 
aM*xi« frigateikaiat cto.

la aoal iavățiaiat 1962— 
19C3 drea 12 M8 4« laerătari dia 
««aerțal «da «tal «• «rwat âifa- 
rila «anarf d« califîeara fi *pe- 
ria'hara «rgaaiiata la «ilveraa 
•raft ala tini,

(Agarproa)

au fcwt terminate 
de transformare a 

căii ferate ce leagă Capitala 
cu orașul Constanța într-o li
nie ferată continuă fără joante. 
La realizarea ei, lucrători ai 
Direcției generale a căilor fe
rate au folosit utilaje de mare 
randamena la nivelul tehnicii 
actuale, fabricata în tară, cu 
ajutorul cărora au obținut su
duri de calitate au peri oară gi 
la un preț de coat redus.

Trecerea la calea ferată con-

ținui sporește riguranja cir
culației, viteza trenurilor, pre
cum și capacitatea de tran
sport. De asemenea, cheltuie
lile de exploatare pe un kilo
metru de linie de acest iei slnt 
cu circa 20 la sută mai mici 
decît Ia o linie obișnuită.

Cei care călătoresc pe a- 
reastă distanță nu mai simt 
zgomotul ritmic produj de roți 
la trecerea peste capetele și
nelor.

CA'gerprei)



Spartachiada de vară a tineretului
Campionii 
raionului

Lehliu
PesJe 600 de tineri și tinere din 

raionul Lehliu. regiunea București, 
și-au dai lntllnire duminică dr 
mineafa la baza sportivă din 
parcul comunei Dor Mărunt, care 
era pavoazată sărbătorește. Aici 
s-au desfășurat întrecerile finale 
din etapa raională a Spartachra- 
del de vară a tinerelului, compe
tiție dotată la sate cu „Cupa Agri
culturii". In acest an, această 
largă întrecere sportivă de masă 
a atras peste 29.000 de tineri din 
raionul Lehliu.

Acum, la întrecerile finale pen
tru desemnarea campionilor pe 
raion s-au prezentat cei mai buni 
concurenți dintre miile de tineri 
care au luai startul la prima eta
pă. Dovedind o bună pregătire, 
analiștii au obținui o serie de re
zultate remarcabile. De pildă, 
tînărul Corbu Bogdan, din Lehliu, 
a cîștigat Întrecerea Ja aruncarea 
greutății eu rezultatul de 11,40 m 
și săritura în lungime cu rezulta
tul de 5,60 m / iar eleva Rădică 
Gheorghe, din Lehliu, a aruncat 
greutatea peste linia de 9 m. O 
frumoasă comportare a avui 3I 11* 
nărui colectivist Dumitru Mănăilă, 
din comuna Săpunari, care a câști
gat proba de 800 m. De asemenea, 
menționăm pe tinerii: Aurel An
glie], din Sălcioara, Învingător In 
probele dc 100 m și 800 m, se
niori, Maria Rucdreanu, din comu
na Dor Mărunt, clasată pe primul 
loc la săritura în lungime, ca și 
utemisia Elena Nicolae. câștigătoa
rea concursului de ciclism.

Programul sportiv din această 
zi a cuprins interesante jocuri de 
volei, handbal In 7, fotbal, con
cursuri de gimnastică, haltere, care 
flu fost urmărite de numeroși spec
tatori din comuna Dor Mărunt și 
satele învecinate.

Echipa feminină de volei Unirea-funduJea, campioana raionului Lehliu la Spartachiada de 
vară a tineretului.

S-a dat startul la proba de 800 m.

Formațiile corale — în sprijinul 
educației estetice a tineretului

a membru al ju
riului pe țară al 
celui de~al Vll-lea 
concurs al artiști
lor amatori, ca 
președinte al Co
mitetului pentru

Cultură și Artă al regiunii 
București, profesorul D. D. Bo
tez — unul dintre cei mai cu- 
noscuți dirijori din țară — a 
avut prilejul să cunoască ac
tivitatea formațiilor corale. 
L-am rugat să ne împărtășeas
că impresiile sale.

— Dragostea, interesul, pre
țuirea cu care mii de artiști 
amatori s-au apropiat în ulti
mii ani de negrăitoarele fru
museți ale cîntecului nostru — 
ne declară prof. D. D. Botez — 
atit de vizibile în fiecare ma
nifestare a celui de-al VU-lea 
concurs național al formațiilor 
de amatori m-au îndemnat să 
scriu într-un timp cît se poate 
de scurt un tratat după pă
rerea mea larg accesibil de 
dirijat, cu ajutorul căruia con
ducătorii formațiilor de ama
tori să poată înțelege bazele 
artei corale, rolul corului în 
formarea culturii artistice, a 
educației estetice a maselor.

n aceste zile, ba
zele sportive din 
orașul Făgăraș cu
nosc atmosfera 
unor pasionante 
întreceri ale tine- I reții. Pe terenurile

de volei și handbal, pe pistele 
de alergări, Ia sectoarele cu I gropi pentru sărituri și arun
cări, pe saltele de trintă sau 
la poligoanele de tir, numeroși I tineri și tinere își dispută în- 
tîietatea în cadrul etapei ra
ionale a Spartachiadei de vară, 

I ediția 1963. Aici sint prezenți 
cei mai buni concurenți dintre 
sutele și miile de participant 

Ila această populară competiție 
de masă. Menționăm că la pri
ma etapă au luat startul peste 

113.000 de concurenți.
Măsurile luate din timp de 

comisia raională de organizare î a competițiilor au făcut ca I aceste întreceri sportive să se 
desfășoare în condiții bune și 

Isă se înregistreze o serie de 
rezultate bune. De asemenea. I concursurile din cadrul spar
tachiadei au scos la iveală o 
serie de elemente tinere și ta-

Ilentate, cu frumoase perspec
tive. Și iată mai jos, cîteva as
pecte I

I
Ina Daza sportiva „1 mar, 

amenajată în parcul de la

și date concludente.

La

Pe stadionul 
din parc...

baza sportivă „1 Mai'

marginea orașului Făgăraș,

PE SCURT

— Am dori să ne oprim a- 
supra cîtorva dintre manifes
tările concursului și să ne îm
părtășiți cîteva dintre conclu
ziile dvs. asupra repertoriului 
audiat, asupra măsurilor care 
credeți că trebuie luate pen
tru îmbunătățirea spectacole
lor ce vor avea loc în celelalte 
faze ale acestei manifestări.

— Aș vrea să vă expun, de 
pildă, cîteva constatări făcute 
în cadrul concursurilor ce au 
avut loc pînă în prezent la 
Buftea, Alexandria, Turnu 
Măgurele, unde am avut prile
jul să observ pe îndelete dife
ritele evoluții în fazele con
cursului. Comparînd nivelul 
artistic al manifestărilor ce au 
avut loc anul acesta cu acelea 
din anii trecuți, trebuie să ob
servăm înainte de toaie pro
gresul evident al celor mai 
multe din formații, progres 
manifestat atît în lărgirea re
pertoriului, cît și in calitatea 
interpretărilor, în creșterea 
măiestrie! dirijorilor și inter- 
prețllor.

Manifestările din cadrulcon- 
cursului au vădit însă șt o 
serie de carențe cu caracter 
general asupra cărora aș avea

i-am cunoscut pe cei mai buni 
concurenți la întrecerile de 
atletism, la ciclism și tir, la 
jocurile dg fotbal etc. Printre 
participant! se aflau tinere și 
tineri muncitori de la Combi
natul chimic și Uzina de pro
totipuri și reparați! utilaj chi
mic din Făgăraș, de la Combi-

întrecerile finale
din etapa raională

la Făgăraș
natul chimic și fabrica de mo
bilă din orașul Victoria, pre
cum și elevi de la școlile me
dii și profesionale din raion. 
Ei s-au pregătit cu perseve
rență sub îndrumarea instruc
torilor sportivi și a profesori
lor de educație fizică și astfel, 
la întrecerile finale, au putut 
obține rezultate dintre cele 
mai bune. De pildă, tînăra

să tiuist. Prima constetarc ar 
fi a lipsei de calificare « w«or 
dirijori care chiar dacă au ta
lent, sînt literalmente lipsiți da 
o serie de cunoștințe necesare 
unui dirijor.

— Ziarul nostru a publicat 
zilele trecute un interviu în 
care compozitorul Ion Chires- 
cu făcea o serie de propuneri

concrete pentru ridicarea cali
ficării profesionale a conducă
torilor formațiilor artistice de 
amatori, în special a dirijori
lor — principalii responsabili 
ai educației muzicale a mem
brilor ansamblului, muzicieni 
amatori care au practic nevoie 
de o temeinică pregătire mu
zicală, de un înalt nivel de 
cultură. Ce părere aveți de 
cursul propus ?

— Cursurile de calificare or
ganizate sub egida Uniunii

Interviul nostru cu artistul emerit 
prof. D. D. Botez

Elena Maistoru, de la Chimia- 
Făgăraș, a reușit să arunce 
greutatea peste linia de 10 m ; 
mecanicul Eugen Grama, de la 
S.M.T. Făgăraș, concurînd la 
proba de aruncarea greutății, 
băieți, a obținut rezultatul de 
11,58 m„ iar elevul Nicolae 
Metea, de 15 ani, de la Ne- 

goiul-Victoria, a trecut peste 
ștacheta ridicată la 1,70 m.

Rezultate bune s-au Înregis
trat și la întrecerile de viteză 
și fond, ca și la concursul de 
tir, desfășurat pe poligonul din 
apropierea stadionului Aici 
pot fi menționate numele tine
rilor Gh. Blehuțiu, Maria Zam
fir, Gabriela Stilla din Făgăraș; 
Dora Bălescu și Constantin

Scrimă
Duminică s-au 

Încheiat la Gdansk 
(R. P. Polonii cam
pionatele mondiale 
de scrimă. Ultima 
probă — sabie pe 

echipe — a fost 
ciștigată de repre
zentativa R. P. Po
lone. care s fcivin?. 
ta S—• wlecțaei-v- 

t-r S S

Hatați»
In rt_a a ■

câocuriKJiw âa "Li- 
tație de Ia Loe An- 
«La. inotătoarea 
vnencini Dana de 
Varo&a, in vîrstă 
de IC ani, a stabilit 
un ncu record mon
dial în proba de 
100 m spwie eu 
timpul de 1 M « lâ-

Sah
Turn e ai h.: - -r. a - 

ționai de șah de la 
Lzj« Angeles a luat 
sfințit cu victona 
marilor maeștri so
vietici Tigran Pe
trosian și Paul Xe
res- clasați la ega
litate cu cite U

p-"7.rte fiecare. In 
ultsma : u. -i> 1 a
14-a) Xeres l-a În
vins In 35 de mu
tări pe marele 
maestru iugoolav

Svetozar Gligorici, 
ceea ce i-a permis 
sâ-1 ajungă in frun
tea clasamentului 
pe campionul mon
dial Petrosian, care 
a făcut remiză cu 
Reibe*iky. La e- 
galiîaie s-au termi
ci ae asemenea 
partidele Najdorf- 
BemJso p Olafsson- 
Pan~i

Marii maeștri so
viete! ce șah Mi
hail Ta! și De vid 
Brorx^'-n au dat la 
tbOevcc sa a4- 
ledta te r de 
am. C os
Ml «* dr Vtcwa. 
• -TlBi H M |*0-

< parMe

Ciclism

ci
clist republican de 
food Crf-riÎFuraî <5u-

pe traseul
Cîmpită- 

Burureșu a fost

rul GheorgLe N*a- 
goe (Steaua! care a 
parcurs IM ka în 
4h 50 17". In *e*I*fi 
timp a trecut 
de =-~<tre Walter 
Ziegler (DîuinsOi. 
Un pluton eor-dos 
de N. Gngsre 
(Steaua 1 și L.
noni (Dinamo) a so
lit după 46“.

Ciclistul brașo
vean C. Gor.țea s-a 
clasat pe primul -oc 
la juniori (cat. I) 
parcurglnd 100 km 
In 2h 53’19 ”. La ju
niori (cat. Hi tină-

Compozitorilor in cadrul con
servatoarelor și școlilor de 
muzică ar reprezenta într-ade- 
vâr, în acest moment, cea mai 
bună soluție pentru o califi
care operativă a unui număr 
cit mai mare de dirijori pen
tru formațiile de amatori. Di
rijorul de cor are nevoie de 
o temeinică cultură, de o înaltă 

pregătire. Roadele muncii sale 
sînt rezultatul unui cumul de 
activități care încep odată cu 
selecționarea membrilor coru
lui și sînt împlinite pe scena 
de spectacole. Or, din acest 
punct de vedere — continuînd 
expunerea cîtorva constatări 
făcute pe marginea spectaco
lelor din concurs — aș vrea 
să subliniez necesitatea unei 
cît mai judicioase selecționări 
a coriștilor, a unei permanente 
împrospătări a ansamblurilor

-------- 1 
Zaharia, din orașul Victoria, 
care au dovedit frumoase ca
lități pentru probele de 100 m., 
200 m., 400 m. etc. Concursul 
de tir a fost cîștigat de Ion 
Vlad, (Progresul-Făgăraș), care 
a acumulat 83 de puncte.

La baza sportivă 
„Utilajul"

Recent, tinerii muncitori de 
la U.P.R.U.C. (Uzina de proto
tipuri și reparații utilaj chi
mic) și-au amenajat o frumoa
să bază sportivă, care cuprinde ■ 
terenuri de volei, handbal, | 
baschet, tenis de cîmp.

Aici s-au desfășurat o parte 
din concursurile din cadrul 
Spartachiadei de vara. Men
ționăm îndeosebi jocurile de 
volei și handbal, care au pri
lejuit întreceri viu disputate.
La turneul final de volei mas- ■ 
culin, în cadrul căruia s-au în- I

I 
I

trecut 6 echipe, victoria a re- ■ 
venit formației gazdă „Utila- I 
jul', iar la fete, primul loc a " 
fost ocupat de formația Car-1 
pați-Făgăraș. |

La celelalte ramuri sportive, - 
întrecerile din etapa raională | 

a Spartachiadei se vor încheia 
la 4 august. După această dată, I 

echipele și sportivii clasați pe ■ 
primele locuri se vor pregăti ■ 
pentru fazele superioare, etapa | 
interraională și etapa regio- - 
nală. [

S. SPIREA I

rul rutier L. Ma- 
țakanian (Voința 
București) a cîștigat 
șl proba de fond, 
după ce sîmbătă fu
sese învingător în 
cursa contracrono- 
metrului.

Fotbal
Grupa a doua a 

turneului interna
tional de fotbal de 
la New York s-a în
cheiat cu succesul 
echipei poloneze

Gomik Za one care 
a lnrâs în meciul 
decisiv cu 4—0
(3—Oj formația iu
goslavă D’n'-mr. Za- 
gTrv Au sparest 

O, Cxnk 
șl Muxudek.

Pentatlon
a !n- 

ceț»ii in
excursul îsirm*- 
țicr-31 de pentatlon 
modem ța care par- 
r.c-.pi echipe din 
RP Ungară. Sue
dia. R S. Ceho
slovac* șx R P. Ro- 

(derxă fero^i- 
țiik Prima —

— s-=
lat cu urssitnande 
rTOiltaîe: 1. Balnzo 
<R- p rnț*iîj — a 
victârii. punc
te; X lonescu (ILP.
RGKiînă î'« — 26 %tc- 

toni, 03 puncte; X 
Bo (Suedia)
— 24 victorii, 130 
puncte.

(Agerpres)

cu elemente cit mai talentate. 
Practica da decenii î* dome
niul dirijatului coral îmi dc- 
Tssnstrează că în oricare loca
litate a țării noastre există un 
nviăr foarte mure da oameni 
«are pot intra in cor, care pot 
lărgi ansamblurile. Din păcate 
di* comoditatea unor dirijori 
nu riut recrutați, selecționați 
an de as, noi și noi membri 
care pe de o pane să duca la 
mărirea ansamblurilor iar pa 
de altă parte la stabilita
tea lor.

— Care trebuie să fie crite
riile acestei selecționări ?

— Cele cunoscute dar nu 
întotdeauna aplicate cu stric
tețe : calitatea vocii, timbrul, 
ambitusul, muzicalitatea artis
tului amator, nivelul său de 
cultură generală. Selecțianind 
după aceste criterii, lucrind 
după aceea cu perseverență 
cu noii coriști, grupîndu-i cu 
judiciozitate în compartimente 
corale, lucrind perseverent 
pentru omogenizarea vocilor, 
făcind un număr mare de re
petiții pe grupe nu numai pe 
ansamblu, acordind toată a- 
tenția intonației, problemelor 
legate de stilul de interpretare, 
vom obține ansambluri artis
tice de valoare, capabile să-și 
aducă toată contribuția la edu
cația estetică a maselor, capa
bile de a deveni o reală pe
pinieră de cadre artistice de 
valoare.

In legătură cu repertoriul 
trebuie să remarc faptul că, 
pînă la fazele actuale ale con
cursului, unele formații s-au 
prezentat în general eu un re
pertoriu vechi cu lucrări scrisa

Ajutați de mecanizator/, colectiviștii din comuna Mihai Vi (eazu. regiunea Cluj, se apropie 
de siîrșit cu recoltatul griului.

Foto: 'ÂGERPRES

Recolta, la timp in hambare- 
în miriști, arături adinei

■ oi, 25 iulie, gospo
dăriile agricole co

lective din raionul 
Vaslui au terminat 
secerișul păioase- 
Ior. Duc rarea a du
rat 8 zile. Recol

tatul fiind un capitol încheiat 
cu succes, în raion se desfă
șoară acum celelalte lucrări : 
căratul snopilor pe arii, treie
rișul, arăturile adinei de vară. 
Firesc este ca toate aceste lu
crări să se desfășoare în ace
lași ritm. In unele gospodării 
colective s-au obținut rezul
tate bune în această direcție. 
La G.A.C. Coșești, de pildă, 
s-au transportat pe arie sno
pii de pe întreaga suprafață de 
535 de hectare. Și la G.A.C. 
Coropceni, Gherghelu, Mic- 
leștl, Ursoaia snopii de pe a- 
proape toate miriștile sint așe
zați în șire la arie. Se înțe
lege că acolo unde se trans
portă păioasele pe arii pot fi 
efectuate în ritm susținut și 
treierișul și arăturile. La Hîr- 
soveni, bunăoară, unde munca 
a fast mai bine organizată, la 
26 iulie, seara, s-a terminat și 
treierișul griului de pe su
prafața de 200 de hectare. Gos
podăriile colective Vaslui, 
Munteni de Jos mai aveau de 
treierat, la aceeași dată, re
colta de pe 25—50 de hectare. 
La Munteni de Su? și la Bur- 

e~. ji-v. c^re

-x-i- Crte J r re-pec-Jv 2
C-3 pua. La aceste e-~-

_ CSNEMÂTOGI^AFE
Anal 1911: ruloail după- 

am-aza la c:r.anatograf”al Alex. 
Sa^a <c*L Văcărești 211. Elena 
di® Tmi* — enemasccț) : Pa
tna (b-dui Msrhsrj 12—14), 
Elosa Pavel (saU -ți grădin* — 
ib-ăul ® Martie 14j. Alex. -Șan » 

J» zrâdteâ — CaL Vă
cărești 2îj. 23 August (b-dul 
DieduLtov 118). Ștefan cel Mare 
(Șos. Ștefan cel Mare colț cu 
rtr. Lireanu) Gră^rUua cinema- 
tografului T. Vlammnrescu (caL 
Dudești). Patinooarul 23 Au- 
Fist Dratosu ii pilivrtjdl; 
Republica <b^iu. Magneru 2), 
București (b^iu. g Martie 6)

G‘ 1 •
Arenele LiberUVi Fertireat* 
pe Rin caiem-.-scop : rulează 
la ciDematogralfele Magheru 
(b-dul Magheci 29), 1 Mai
ft>-dul 1 Mai 322j Gh. Doja 
(cal. Griviței 80 Grădina Pro
gresul (str. Ion VIdu 5), Tu ești 
mișunată: rulează la cinemato
graful V. Alecssndri (itr. Gri- 
gorescu 24) și grădina 13 Sep
tembrie (sLr. Doamnei 9). Viață 
fără chitară: rulează la cine
matografele L C. Frimu (aală 

d« compozuorii ^usștri tn urmă 
cu peste a* deceniu. Au apă
rut i* ultimii axă zeci de cin
teze »oi- Editum Muzicală și 
Case. Centrală a Creației Popu
lare le publică necontenit.

Dirijorii formațiilor corale 
amatori au datoria de a înscrie 
acest nou repertoriu in pro
gramul ansamblurilor lor, dea 
duce in mase aceste noi creații.

Sint cunoscute succesele ob
ținute de multe formații de a- 
matori din țară pentru difuza
rea muzicii clasice. La cel 
de-al Vll-lea concurs, ar fi 
fost de dorit să găsim în pro
gramele corurilor mai multe 
lucrări aparținînd muzicii cla
sice, marilor valori ale artei 
corale universale. Deși există 
toate condițiile pentru integra
rea și a unor asemenea piese 
— ce pot reprezenta o profun
dă școală de educație muzi
cală atit pentru coriști cit și 
pentru ascultători — mulți 
dirijori trec greu la fapte.

In sfirșit trebuie să subli
niem necesitatea asigurării 
unei mai mari varietăți în pre
zentare. Există sub acest as
pect peste tot condiții pentru 
a se trece la organizarea unor 
coruri de bărbați, coruri de 
femei, a unor formații corale 
de cameră. Ele ar contribui la 
continua ridicare a nivelului 
artistic al formațiilor corale, a 
mișcării artistice de amatori, 
cărora — alături de formațiile 
profesioniste — le revin sar
cini mari in munca de educa
ție estetică a spectatorilor,

IOSIF SAVA 

podării colective, ca și la mul
te altele, conductorii de ate
laje și membrii echipelor de la 
batoze sînt tineri a căror con
tribuție este mult apreciată de 
conducerile G.A.C. Deci, sînt 
multe locuri unde aceste lu
crări se bucură de atenția cu
venită.

în nai-an sint însă 47 de gos
podării colective. în multe din 
acestea transportul Ia arii, tre
ieratul și arăturile se desfă
șoară într-un ritm nesatisfă- 
cătar. La G.A.C. Știoborăni,

Raidul nostru

de exemplu, miriștile sînt pli
ne de clăi. Din această cauză 
precum și datorită faptului că 
batoza de la S.M.T. Vaslui care 
a fost adusă pe arie se defec
tează des, la 26 iulie ena treie
rată recolta de pe numai 23 
de hectare din cele 225 culti
vate cu grîu. La Valea Siliștei 
cele două batoze abia au ce 
treiera de la un car la altul. 
Pe întreg raionul, pînă la 26 
iulie era transportat pe arii 
griul de pe 13.750 de hectare, 
treierat de pe 10.950 de hec-
Ure și erau efectuate arături

pe de hectare din

Ra esie pr-mul
drn regjftinea Iași care a ter

si grădină b-dul 6 Martie 16), 
V. Roaită (sală ți grădină — 
b-dul 1 Mai 57). Concertul mult 
visat: Tineretului (cal. Victo
riei 48). Doctor in filozofie : 
Victoria (b-dul 6 Martie 7), C. 
David (șos. Cringași 42), Moși
lor (sală și grădină — cal. Mo
șilor 221). N-a fast în zadar : 
Central (b-dul 6 Martie nr. 2). 
Podul rupt — cinemascop: Lu
mina (b-dul 6 Martie nr. 12), 
Miorița (cal. Moșilor 127). 
Program special pentru copii 
— dimineața : 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9). O moștenire 
cu bucluc: 13 Septembrie după 
amiază (str. Doamnei 9), înfră
țirea între popoare (b-dul 
Bucureștii Noi), Floreasca (str. 
I- S. Bach 2). Program de filme 
documentare: Timpuri noi
(b-dul 6 Martie 18). Cumpă- 
ră-ți un balon: rulează la ci
nematograful Maxim Gorki 
(str 13 Decembrie 5—7), Es
trada, estrada: Giulești (cai. 
Giulești), 30 Decembrie (cal. 
Ferentari 86). Pe urmele ban
dei: Cultural (Piața Ilie Pinti- 
lie 2). Tăunul: rulează la cine
matograful Alex. Popov (cal. 
Griviței 137) Camelia: 8 Martie 
(sală șl grădină — atr. Bu- 

'Aspect de la cel de al Vll-lea concurs al formațiilor artistica 
de amatori în faza orășenească. Corul Ministerului Transpor

turilor și Telecomunicațiilor.
Foto :AGERPRES

minat secerișul. Acest succes 
se datorește măsurilor luate pe 
plan raional și hărniciei co
lectiviștilor și mecanizatorilor, 
întrajutorarea între gospodării
le colective a fost una din mă
surile care au contribuit mult 
la creșterea ritmului lucrări
lor. Folosindu-se experiența 
bună acumulată, este necesar 
să se reducă in cel mai scurt 
timp decalajul dintre trans
portul la arii, treieriș și ară
turi. Metoda întrajutorării 

ite da în continuare bune 
rezultate. De asemenea, este 
bine și sînt posibilități să fie 
organizate pretutindeni două- 
trei schimburi la căratul sno
pilor, treieriș și arături. în a- 
celași timp se impune mai 
multă grijă din partea condu
cerii S.M.T. Vaslui pentru re
medierea mai operativă a de
fecțiunilor ce se ivesc la trac
toare, combine și batoze.

Un sprijin prețios în toate 
aceste acțiuni îl pot da orga
nizațiile de bază U.T.M. Exem
plul organizațiilor U.T.M. de la 
G.A.C. Cosești, Deleni, Mun
teni de Sus., in mobilizarea tu
turor tinerilor ia întregul com
plex de lucrări din campania 
agricolă de vară, să fie larg 
popularizat și urmat dc toate 
organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective din 
întregul raion.

C. SLAVIC 
core* rond*"'uf 

.SrtaSrb tineretului" 
pentru regiunea lași

zești 0—11). O perlă de mamă: 
Grivița (calea Griviței — po
dul Basarab). Flacăra (calea 
Dudești 22), Stadionul Giulești 
(șos. Giulești). Noua prietenă a 
tatii: Unirea (sală și grădină 
— b-dul 1 Mai 143). Mărul dis
cordiei: rulează la cinemato
graful T. Vladimirescu (cal. 
Dudești 97). Legea e lege: 
Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Alarmă în munți: Popular (str. 
Mătăsari 21) Misterele Parisu
lui —• cinemascop: Arta (sală 
și grădină — cal. Călărași 153), 
Libertății (str. 11 Iunie 75).
Căpitanul Fracasse — cinema
scop : 16 Februarie (b-dul 30 
Decembrie 89), B. Delavrancea 
(b-dul Libertății 70—72 — car
tierul Militari). Dracul ș! cele 
10 porunci — cinemascop 
rulează la cinematograful M. 
Eminescu (str. M. Emineacu 
127). Adorabile și mincinoase î 
rulează la cinematografele Ilie 
Pintilie (sală și grădină — șos. 
Colentina 84), Olga Bancic 
(sală și grădină — cal. 13 Sep
tembrie 196)- Tinerii — cine
mascop — Volga (șos. Ilie Pin- 
tilie 61). Meșter la toate: Lu
ceafărul (sală și grădină — cal. 
Rahovcd 118). >
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60 DE ANI DE LA CONSTITUIREA P.M.S.D.R A apărut
„LUPTA DE CLASĂ-

Seri de poezie

0 victorie de însemnătate

istorică a leninismului
Acad. Petra

Conitantineacu-layl
u 60 de ani în ur
mă, în sinul miș
cării muncitorești 
din Rusia s-a pro
dus un eveniment 
care a influențat 
puternic evoluția

ulterioară a luptei proleta
riatului din toate țările lu
mii. Intre 30 iulie și 23 au
gust 1903 a avut loc Congresul 
al II-lea al Partidului Munci
toresc Social-Democrat din 
Rusia la care, sub conducerea 
lui V. I. Lenin, au fost elabo
rate programul revoluționar, 
formele de organizare și tacti
ca P.M.S.D.R., punîndu-se ast
fel bazele partidului de tip 
nou al clasei muncitoare, ba
zele partidului marxist-leni- 
nist

Primul pas spre crearea unui 
partid marxist în Rusia l-a re
prezentat organizarea de către 
V. I. Lenin, în anul 1895, la 
Petersburg, a „Uniunii de lup
tă pentru eliberarea clasei 
muncitoare*. In anul 1898 a 
avut loc primul congres al re
prezentanților unor organizații 
locale social-democrate în ca
drul căruia s-a adoptat hotă- 
rîrea înființării P.M.S.D.R,

O importanță deosebită pen
tru consolidarea politico-ideo- 
logicft și organizatorică a or
ganizațiilor social-democrate șl 
pentru pregătirea Congresului 
al II-lea al P.M.S.D.R. l-a avut 
ziarul „Iskra", întemeiat de 
Lenin în decembrie 1900.

în martie 1902 a apărut car
tea lui V. I. Lenin „Ce-1 de 
făcut ?“, care a jucat un rol 
de seamă în lupta pentru tri
umful principiilor proletare ale 
marxismului, a arătat căile 
concrete de făurire a viitorului 
partid.

în aceste condiții a fost con
vocat Congresul al II-lea al 
P.M.S.D.R., ale căruț lucrări 
pregătitoare au fost conduse 
nemijlocit de către Lenin.

Pe ordinea de zi a congre
sului figurau ca puncte prin
cipale adoptarea programului 
ți statutului partidului.

în urma unei lupte hotarîte 
cu oportuniștii, la congres au 
triumfat tezele programatice 
leniniste, care consemnau ca o 
condiție fundamentală a vic
toriei asupra burgheziei nece
sitatea instaurării dictaturii 
proletariatului. Faptul că pen
tru prima oară după moar
tea lui Marx și Engels «ra 
inclusă în programul unui par
tid muncitoresc sarcina 
ririi puterii politice de 
clasa muncitoare a avut 
seninătate uriașă pentru
revoluționară a proletariatului 
din întreaga lume.

în programul adoptat la 
congres și-a găsit reflectare a- 
titudinea partidului față de 
problema agrară, față de miș
carea revoluționară a țărăni
mii, a fost subliniată necesita
tea atragerii țărănimii la lupta 
pentru înfăptuirea revoluției 
burghezo-democratice care se 
apropia.

O luptă aprigă s-a dat la 
congres în jurul problemelor 
structurii organizatorice a par_ 
tidulul. Opunîndu-se oportu
niștilor care se pronunțau pen
tru un partid dezbinat, fără o 
disciplină fermă, Lenin și 
adepții săi militau pentru un 
partid monolit, construit pe 
baza unei discipline revoluțio
nare, capabil sa ducă la înde

CUCC- 
către 
o în- 
lupta

plinire sarcina de răspundere 
a conducerii proletariatului. 
Principiul centralismului de
mocratic, fundamentat de către 
Lenin, a devenit criteriul fun
damental al organizării parti
delor revoluționare ale clasei 
muncitoare din întreaga lume. 

La congres, leniniștii au ară
tat că membru al partidului 
poate fi oricine recunoaște 
programul lui, face parte din- 
tr-o organizație de partid și 
sprijină material partidul. 
Lenln și adepții săi au militat 
pentru crearea unui partid 
unit și puternic, partid de a- 
vangardă al clasei muncitoare, 
capabil să conducă la victorie 
proletariatul.

în concepția leninistă, parti
dul trebuia alcătuit din oame
nii cei mai devotați, cei mai 
căliți, cu înaltă conștiință re
voluționară, capabili să dea 
totul pentru cauza revoluției, 
pentru cauza socialismului.

Congresul s-a desfășurat sub 
semnul victoriei ideilor leni
niste, victorie consolidată la 
alegerea organelor conducă
toare ale partidului. Prin ob
ținerea majorității de către 
Lenin și adepții săi, în cadrul 
vechiului partid a luat naștere 
partidul marxist de tip nou, 
cunoscut sub denumirea de 
partid al bolșevicilor.

Traducînd în viață progra
mul adoptat la Congresul al 
II-lea, partidul bolșevicilor a 
condus clasa muncitoare, pe 
toți oamenii muncii din Rusia 
Ia lupta pentru răsturnarea 
exploatatorilor ți instaurarea 
primului stat al muncitorilor 
și țăranilor. Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, în
făptuită luh conducerea comu. 
niștilor a deschis epoca trece
rii omenirii de la capitalism 
la socialism.

¥
Urmînd exemplul marxiști

lor ruși, in multe țări ale lumii 
s-a trecut la organizarea unor 
partide de tip nou. Pe baza 
condițiilor interne din fiecare 
țară in parte, a contradicții
lor social-economice și poli
tice, a dezvoltării conștiinței 
de clasă a proletariatului au 
luat ființă partide comuniste 
în numeroase țări din Europa 
și alte continente.

Apărut ca rezultat firesc al 
dezvoltării istorice a Romînieî, 
a creșterii impetuoase a miș
cării muncitorești, ln focul 
luptelor revoluționare ale oa
menilor muncii pentru o viață 
mai bună, Partidul Comunist 
din Romînia a pus la temelia 
activității sale principiile ideo
logice și organizatorice leni
niste. Aplicarea creatoare a în
vățăturii lui Lenln despre 
partid și rolul său a consti
tuit izvorul principal al victo
riilor partidului nostru în con
ducerea poporului la răsturna, 
rea exploatatorilor și făurirea 
societății socialist». Partidul 
s-a întărit și s-a consolidat 
necontenit apărind cu fermi
tate coeziunea ideologică și 
organizatorică a rîndurilor 
sale, aplicînd ferm și comec-

vent principiile și normele le
niniste ale vieții de partid, 
curățindu-și rîndurile de ele
mente oportuniste, antiparti
nice, de toți cei care încer
cau să slăbească unitatea sa. 
Aplicînd în mod creator 
învățătura marxist-leninistă 
la condițiile țării noastre, 
Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn a condus cu cinste poporul 
muncitor romîn la cucerirea 
puterii politice, înfăptuind in
dustrializarea țării, transfor
marea socialistă a agriculturii, 
revoluția culturală. Sub con
ducerea înțeleaptă a partidu
lui, poporul romîn a obținut 
victoria definitivă a socialis
mului, muncește cu hărnicie și 
elan pentru desăvârșirea con
strucției socialismului în pa
tria sa.

In decursul existenței sale. 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice a dohîndit o vasta 
experiență practică și teoreti
că, care a devenit un bun al 
întregii mișcări muncitorești 
internaționale.

Grandioasele realizări ale 
economiei, științei, culturii so
vietice, succesele UJUS.S. în 
Întrecerea pașnică cu capita
lismul, politica neabătută de 
pace și coexistență pașnică 
înfăptuită de Uniunea Sovieti
că, sprijinul hotărîtor pe care 
îl acordă popoarelor coloniale 
care luptă pentru cucerirea 
sau consolidarea independenței 
naționale, fac ca Întreaga ome
nire progresistă să vadă rolul 
uriaș >1 partidului comunist 
făurit de către Lenin în viața 
poporului sovietic, ln dezvolta
rea socială contemporană. Pro
gramul adoptat de către cel 
de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. exercită o influență 
puternică asupra conștiinței a 
milioane de oameni din toate 
țările lumii.

Scopul pentru care Lenin a 
creat partidul proletar de tip 
nou se Înfăptuiește cu succes, 
în prezent, socialismul a deve
nit o realitate într-o serie da 
țări din Europa și Asia. Uniu
nea Sovietică înfăptuiește con
strucția desfășurată a comu
nismului, celelalte țări ale la
gărului socialist obțin victorii 
în construirea socialismului. 
Sistemul mondial socialist de
vine principalul factor deter
minant al dezvoltării istorica 
internaționale.

Condiția primordială pentru 
trfumful păcii și socialismului 
în lume este întărirea unității 
rîndurilor mișcării muncitore
ști internaționale sub steagul 
marxism-leninismulul pe baza 
Declarației consfătuirii repre
zentanților partidelor comuni
ste și muncitorești din noiem
brie 1960.

Cu prilejul aniversării a 60 
de ani de la constituirea par
tidului
muncii, tineretul romîn, feli
cită din 
nist al Uniunii Sovietice, în
tregul popor sovietic pentru 
mărețele sale victorii ln con
struirea comunismului, ln 
lupta pentru pacea întregii 
omaniri, urindu-i noi și noi 
succese în opera istorică da 
făurire a bazei tehnice mate
riale a comunismului, a bu
năstării și fericirii marelui și 
eroicului popor sovietic.

de tip nou, oamenii

inimă Partidul Comu-

U. R. S. S. TARA ȘANTIERELOR

I n cartea sa „Țara 
își schimbă înfăți
șarea", apărută în 
1937, Nikolai Mi
hailov. scriitor și 
geograf sovietic, 
evoca schimbările

rapide petrecute în Uniunea 
Sovietică în etapa inițială a re
construcției socialiste a țării. 
Faptele care cu peste 25 de ani 
în urmă produceau asupra noa
stră o vie impresie, ni se par 
astăzi lucruri obișnuite.

Intr-adevăr, dacă în primul 
cincinal au fost construite 
1 500 de întreprinderi, în de
cursul actualului seplenal se 
construiesc cam 1000 pe an, 
ceea ce înseamnă că zilnic sînt 
date în exploatare în medie trei 
Întreprinderi importante.

Se consideră pe bună drepta
te că producția de energie elec
trică constituie indicele cel mai 
edificator al nivelului de dez
voltare economică a unei țări. 
Înainte de revoluție. Rusia ța
ristă se afla în acest domeniu 
chiar în urma micii Elveții. As
tăzi însă, Uniunea Sovietică 
deține de mult timp primul loc 
ln Europa, producînd aproape 
tot atlta electricitate cit R. F. 
Germană, Anglia și Franța 
laolaltă. Iar în ceea ce privește 
importanța celor mai mari cen
trale electrice sovietice, pu
terea unor turbine și lungimea 
maximă a liniilor de înaltă ten
siune pentru transportul ener
giei electrice, U.R.S.S. a Între
cut toate țările lumii.

Dauâ stele strălucesc în mod 
deosebit în constelația giganți- 
lor energetici în curs de con
struire : hidrocentrala de la 
Bratsk si cea de la Krasnoyarsk- 
Hidrocentrala de la Bratsk va 
fi în curînd terminată și, In 
1964, cînd va funcționa cu ca-

pacitate deplină, puterea el va 
egala pe cea a hidrocentralelor 
de la Kuiblșev și Volgograd, 
care în momentul de față slnt 
cele rnai mari din lume.

In jurul centralei de la 
Bratsk ia ființă un important 
centru industrial, alcătuit din 
întreprinderi ale induși fiilor 
forestieră, a hîrtiei și celulozei, 
chimică, metalurgică. Hidro
centrala de la Bratsk, de pe 
Angara, va alimenta și alte 
centre industriale din Siberia. 
Ea nu va rămîne însă mult timp 
cea mai mare din lume.

Ziua de 25 martie 1963 va 
rămîne în analele energeticii. 
La această dată pe șantierul 
hidrocentralei de la Krasno
yarsk a fost stăvilit Eniseiul, 
unul din cele mai mari fluvii 
de pe glob. Puterea proiectată 
a hidrocentralei de la Kiasno- 
iarsk este de 6 000 000 kW de
pășind cu 1,5 milioane pe a ce
lei de la Bratsk.

Energia electrică ieftină pro
dusă de centralele siberiene va 
permite reorganizarea totală a 
acestei regiuni, transformarea 
ei în „axa industrială" a Uni
unii Sovietice.

Siberia nu constituie o excep
ție: toate republicile sovietice 
din Asia Centrală reprezintă, 
de asemenea, un imens șantier. 
Capitalele acestora și în pri
mul rlnd, Tașkentui se indus
trializează In ritm rapid. Sa 
construiesc acolo întreprinderi 
importante, menite să satisfa
că nevoite agriculturii irigate 
și ale culturii bumbacului. U- 
zinele uzbece produc mașini 
pentru recoltarea bumbacului, 
tractoare, turbine hidraulice și 
cabluri electrice.

Regiunea Volgăi, de la Iaro- 
slavl la Volgograd este și ea 
impînzită de schelele construe-

(iilor în Jurul orașelor Kuibl
șev, Kazan, Ufa, Saratov între
prinderile industriei chimice 
sint deosebit de numeroase.

Pentru dezvoltarea indus
triei în regiunile din nordul 
și estul țării s-au Învestit sule 
de milioane de ruble. Uralul 
din zilele noastre a lăsat mult 
ln urmă, prin nivelul său de 
industrializare și prin cantita
tea de produse industriale pe 
care le iurnizeaiă, principala 
regiune industrială a vechii 
Rusii; regiunea centrală, care 
s-a formal de a lungul veacu
rilor în jurul Moscovei. La 
chemarea partidului și Comso- 
molului, milioane de tineri en
tuziaști au pornit în taigaua si
beriana si au creat acolo un 
ținut nou, care se Întinde de la 
munții Ural, pina la Oceanul 
Pacific. Pe haita U.R.S.S., in 
regiunile estice au apărut zeci 
de orașe și centre 
noi.

Caucazul de nord și regiunea 
Volgăi au devenit, de aseme
nea, în acești 25 de ani impor
tante regiuni industriale. S-au 
transformat radical și regiunile 
de la nord de Leningrad, din 
Extremul nord șl Carelia, re
giuni în trecut atit de negli
jate și cu populație rară, incit 
erau numite „Siberia din apro
pierea capitalei". Și ln aceste 
regiuni au apărut acum zeci de 
noi orașe și centre industriale. 
Iar bătrînul Murmansk, pe vre
muri o așezare de pescari pe 
malul Mării Barenț, numără as
tăzi o populație de 300 000 de 
locuitori.

Se schimbă Înfățișarea Țării 
Sovietice, țara marilor șan
tiere...

industriale

M GRIN
candidat în științe geografice

AL
Co

O fotografie a Iui V. 1. Lemn din perioada imediat prem£r< 
gătoare Congresului al II-lea al P.M.S.D.R.

Zile istorice

Din amintirile
unor vechi revoluționari

— -- ■ — - -- ■

ML-am întllnjt pentru prima 
oară pe Vladimir Ilici in 1902 
1> Geneva.

ln îndepărtata Iakuție, unde 
fusesem deportată pînă atunci, 
începuseră sa sosească nume
re ale ziarului ,,Iskra*, care 
au răscolit întreaga noastră 
viață. In „Iskra* era expus un 
plan concret de creare a unui 
adevărat partid muncitoresc 
socialist și revoluționar. In co
loanele acestui ziar se ducea 
lupt* pentru marxismul revo
luționar, împotriva oportuniș
tilor, care denaturau și vulga
rizau bazele științifice ale mar
xismului. Fiecare număr al 
„Iskrei* era citit și recitit cu 
sete și discutat cu înflăcărare.

Fiecare dintre noi ar fi vrut 
să intre imediat într-una din 
organizațiile iskriste, să se în
cadreze într-una din verigile 
ei. Nu mai puteam suporta să 
rămlnem ani de zile in depor
tare și să așteptăm pasivi. Am 
început să vorbim de evadare, 
ne grăbeam să părăsim locu
rile de deportare. Eu am reu
șit să fug, și după o serie în
treagă de peregrinări, am 
ajuns la Geneva.

In acea perioada l-am văzut 
pe Lenin în repetate rinduri și 
convorbirile avute cu el mi-au 
ajutat să înțeleg întregul plan 
de activitate al „Iskrei*. să 
mfi lămuresc în amănunțime 
asupra sarcinilor care stăteau 
în fața ei și asupra scopurilor 
pe care le urmărea. Principala 
sarcină pe care ne-o trasa 
Lenin nouă, revoluționarilor 
de profesie, era crearea unor 
organizații iskriste laoale. sta
bilirea unor legături trainice 
cu muncitorii, organizarea 
unor celule iskriste în între
prinderi, fabrici și uzine.

Lenin socotea greșită prac
tica anumitor comitete care-și 
limitau activitatea la cercuri 
propagandistice. El spunea că 
a soeit timpul ca mișcarea 
muncitorească să ia o amploa
re mai mare, că masele sint 
acelea care organizează gre
vele politice și demonstrațiile 
și că trebuie să-i învățăm pe 
muncitori să pornească la ac
țiuni deschise.

Lozinca acțiunilor deschis» 
lansată de Lenin & fost adopta
tă ?i, începînd din 1902, a fost 
aplicată pe scară tot mai largă 
în marile centre industriale. 
Au început să se organizeze 
demonstrații de 1 Mai pe stră
zile principale ale marilor ora
șe ; muncitorii ieșeau pe străzi 
cu steaguri roșii, c iritau cîn- 
tece revoluționare, strigau In

zinci și primeau botezul focu
lui în ciocnirile cu poliția și 
cu jandarmeria.

Convorbirile avute cu Lenin, 
atenția excepțională pe care o 
manifesta față de membrii de 
partid, priceperea lui de a so
luționa sub toate aspectele 
problemele legate atit de teo
ria marxistă, cît și de practica 
muncii revoluționare, toate a- 
cestea ne-au înarmat in mod 
temeinic. Convorbirile acestea 
constituiau pentru noi, membri 
de rînd ai partidului, o adevă
rată școală marxistă. Știam de 
fapt și dinainte că trebuie să 
îmbinăm teoria revoluționară 
cu practica revoluționară, dar 
în contact cu Lenin aoeastă 
teză căpăta un conținut viu, 
devenea mai apropiată, mai de 
înțeles. Intrarea în rîndurile 
organizațiilor iskriste ne-a fă
cut să simțim că sintem mem
bri cu adevărat strins uniți 
ai unui singur partid, ne-a dat 
conștiința profundă a impor
tanței continuității în muncă 
și a importanței unei juste re
partizări a forțelor, ne-a făcut 
să înțelegem cum trebuie con
struit partidul, • Corn trebuie 
organizată munca'.

(DIN AMINTIRILE LUI M. 
ESSEN)

..In ajunul Congresului al 
Il-lea, Lenin biciuia aprig și-și 
îndrepta loviturile logicii saJe 
de fier împotriva oricărei mo
liciuni și șovăieli, făurind ast
fel concepția bolșevică, con
secvența și fermitatea bolșe
vică. Nimeni nu se pricepea 
mai bine ca Lenin să scoată 
în evidență, fără cruțare, tot 
ce e dăunător sau inutil revo
luției și totodată să explice cu 
neobosită atenție și perseve
rență, să dovedească și să atra
gă tot ceea ce e viu și nece
sar luptei.

îmi amintesc de impresia pe 
care o produceau asupra ad
versarilor noștri cuvîntările 
rostite de Ilici. Răspunsurile 
lipsite de vlagă pe care le dă
deau ei ripostelor lui Ilici tră
dau dezorientarea de care erau 
cuprinși datorită logicii de fier, 
irezistibile a lui Ilici. în timpul 
Congresului al II-lea am stat 
de vorbă cu bundiști și men- 
șevici, iar mai tîrziu și cu alți 
adversari ai lui, și ei mi-au 
spus că după cuvîntările atît 
de clare și de simple ale lui 
Ilici le trebuia cîtva timp ca 
să-și poată aduna din nou glo
durile*.

(DIN AMINTIRILE LUI R_ 
ZEMLEACIKA)

Brașov, în parcul „Lî- 
poștei" de o lună de zileNumărul pe luna iulie a.c. 

cuprinde editorialul „MUNCA 
ORGANIZATORICĂ, LA NI
VELUL SARCINILOR AC
TUALE*. Din sumar mai fac 
parte articolele: ,JNVAȚĂ- 
MlNTUL SUPERIOR ȘI CE
RINȚELE PRACTICII1* de 
acad. Șt. Bălan, „DEZVOLTA
REA CREȘTERII ANIMALE
LOR" de M. Ștefănescu, „STU
DIEREA ECONOMIEI CON
CRETE* de V. Enache. „ȘASE 
DECENII DE LA CONGRE
SUL AL II-LEA 
P.M.S.D.R.", de Grigore
martin, „EDITAREA ȘTIINȚI
FICĂ A CLASICILOR LITE
RATURII ROMI NE ȘI STU
DIUL FILOLOGIEI* de J. 
Byck, „MARXISMUL ȘI NE
PUTINȚA CRITICILOR LUI" 
de Gh. Crețotti, I. Drăgan.

La rubrica „Dix preta parti
delor comuniste șt munci to 
rești* sînt publicate materia
lele: „LUPTA PENTRU PACE 
IN S.U.A.* de Amould John- 
son, ^SENEGALUL ȘI PARTI
DUL AFRICAN AL INDE
PENDENȚEI".

Rubrica „Critică și bibliogra
fie- cuprinde articolele „MA
NUALELE PENTRU ÎNVĂȚĂ
MÂNTUL AGRICOL" de A. 
Ghiula. C. Varii eseu și „O 
CONTRIBUȚIE LA STUDIUL 
ISTORIEI CONTEMPORANE 
de I. M. Oprea.

Revista mai cuprinde și ru
brica „Pe urmele materialelor 
publicate-.

La 
vada . , 
își dau întîlnire la mijloc de 
săptămînă sute de tineri din 
oraș. La inițiativa comitetului 
orășenesc U.T.M. seara de poe
zie — atît de frecvent întîlnită 
între activitățile cultural-artis- 
tice din ceasurile de odihnă — 
și-a mutat sediul aici, în aer 
liber, pe scenă estivală.

Pentru început — la seara 
„Eminescu" — ca prezentatori 
au fost invitați actori de la 
Teatrul de stat și interpreți ai 
orchestrei „Miorița" din cadrul 
Filarmonicii „Gh. Dima“. Ală
turi de ei și-au spus „cuvîntul" 
și iubitorii de poezie — tineri 
muncitori din întreprinderile 
orașului. Și cu toate că se aflau 
la prima manifestare de acest 
fel și erau stăpîniți de o emo
ție firească, recitatorii artistici 
au demonstrat celor peste 1000 
de participant! că iubesc și în
țeleg versurile marelui nostru 
poet.

A urmat o a doua seară de 
poezie închinată dragostei. Și 
odată cu ea și o întregire a 
programului acestor după a- 
mieze în aer liber : poezia a 
fost împletită cu cîntecul, cu 
dansul. Interpreți ? Artiștii a- 
matori de la Uzinele „Hidro-

mecanica". Atractivitatea aces
tora a fost mobilizatoare și 
pentru tinerii din alte organi
zații U.T.M. din oraș. Ei și-au 
manifestat dorința să susțină în 
întregime un astfel de pro
gram. Dorință împlinită chiar 
în săptămînă următoare cînd 
de „Recitalul de poezie con
temporană" a răspuns organi
zația U.T.M. de la Uzina „6 
Martie"-Zărnești, la care au 
participat 2 000 de tineri.

Cu talent și sensibilitate mo
lipsitoare, iubitorii de poezie 
ca tînărul Mihai Anghel, strun
gar la Uzinele „Tractorul", 
Marcela Dudescu, de la „Uzi
na 2", Elena Crainea, da Ia 
„Partizanul roșu", au împărtă
șit dorința de pace a tinerei 
generații într-o după-amiază 
de versuri întregită de frumoa
se cîntece de muzică populară 
și ușoară.

Că sînt pe placul tinerilor 
aceste după-amieze în aer li
ber de la mijlocul săptămînii 
o dovedește nu numai pre
zența de fiecare dată numeroa
să (participă peste 1 000 de ti
neri) cl și solicitările organi
zațiilor U.T.M. adresate comi
tetului orășenesc U.T.M. de a 
fi prezente pe scena estivală.

F. P.

Luni seara a Dirăsit Capi
tala delegația guvernamenta
lă coreeană, condusă de Țio 
Doing Sib, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, care 
ne-a vizitat țara și a purtat 
discuții in vederea dezvoltării 
relațiilor economice dintre 
RP Romină și RPD. Co
reean ă.

Oaspeții au fofit conduși la 
plecare, în Gara de Nord, de 
ministrul comerțului exterior, 
Gogu Rădulescu. nrecum și de 
membri ai conducerii acestui 
minister. Erau <je față Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R.F.D, Co
reene la București și membri 
ai ambasadei.

♦

Duminică a plecat spre Ge
neva delegația Republicii 
Populare Romîne la Conferin
ța Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, care urmea
ză să-și reia lucrările la 30 
iulie.

Delegația este condusă de 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

La plecarea delegației, pe 
aeroportul Băneasa, au fost de 
față Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
precum și funcționari superiori

din Ministerul Aia cerilor Ex
terne.

lt
Duminică seara s-a înapoiat 

în Capitală delegația de oa
meni de știință din țara noas
tră condusă de acad. Ilie Mur- 
guleecu, președintele Acade
miei R. P- Romine, care a par
ticipat la cel de al XIX-lea 
Congres internațional de chi
mie pură și aplicată de la 
Londra și la Simpozionul in
ternațional de termodinamică 
și term och îmi că de la Lund 
(Suedia).

părit de Editura pentru litera
tură. Ion Bănuță, directorul 
editurii a prezentat cititorilor 
lucrarea după care autorul a 
dat autografe pe volumul nou 
apărut și s-a întreținut cu par
ticipanta.

★
ven, în ajutorul si
de pe urma cutre-

Pentru a 
nistrațilar 
murului din regiunea orașului 
Skoplje din R.S.F. Iugoslavia, 
Crucea Roșie a R.P. Romîne a 
trimis, marți dimineața, Crucii 
Roșii Iugoslave un ajutor com
pus din corturi, medicamente, 
plasmă sangvină, material sa
nitar, precum și pături și len
jerie de pat.

★

Luni, la Librăria nr. 17 
din Capitală a avut loc o întîl
nire intre cititori și scriitorul 
George Călinescu, cu prilejul 
apariției volumului său de 
versuri „L^uda lucrurilor*, ti-

Si în acest an, Universitatea din 
București organizează ia Sinaia, în
tre 1 fi 31 august, cursuri de lim
bă, literatură, istorie și artă a po
porului romîn. destinate profesori
lor, cercetătorilor științifici și atu- 
denfHor de peste hotare.

Pînă ln prezent și-au manifestat 
dorința de a participa la cursurile 
de la Sinaia peste 152 de profe
sori, specialiști, tineri cercetători 
și studențl din 25 de țări din Eu
ropa. America de Nord și de Sud, 
Asia.

Conferințele șl prelegerile vor fi 
ținute de academicieni, protesorf 
universitari, oameni de culturd g| 
artă din tara noastră.

(Agerpres)

Schimb 
de studenti 
la practică

Un grup de atudenți de !■ 
Facultatea de științe naturale- 
geografie a Universității din 
Debrețin (R-P. Ungara) a părî- 
eît zilele trecute lațul, plecînd 
apre patrie. Studenții maghiari 
au făcut timp de 25 de zile prac
tică în producție în țara noastră, 
în baza convenției de colaborare 
între univerutățile din Iași și De_ 1 
brețin. in munții Făgăraș ți Bu- 
cegi, precum și pe litoralul Mării 
Negre, studenții din Debrețin au 
lucrat la certarea fenomenelor 
geografice, fizice |i economic» 
diu aceste părți ale țării noai- 
tre. La Iași și în alte orașe din 
regiune, studenții oaspeți au ana
lizat diverse probleme de geogra
fie urbană.

Un alt grup de studenți, de la 
Facultatea de chimie a Universi
tății din Lublin (R. P. Polonă), 
însoțiți do cadre didactice, efec
tuează în aoeste zile practica da 
producție ln laboratoarele de chi
mie ale Universității ieșene, pre
cum și în laboratoarele Institu
tului de chimia „Petru Porii" al 
filialei Iași a Academiei R. P. 
Romîne.

ln aceLifi timp, două grupuri 
de studenți de Ia Universitatea 
ieșeană pleacă zilele acestea la 
Debrețin și respectiv Lublin, pen
tru practica în producție.

Eficacitatea—cerința esențiala

[AaenjTMl
7n tabăra de pionieri și școlari 
din Homorod, regiunea Mures- 

Autonomă Maghiarii.

în ridicarea calificării
{Urmare din pag. 1)

curauții ae pot adreia pentru în
sușirea unor cunoștințe cît mai 
complete.

— La fel procedați și dv. ? 
a întrebăm pe tînăra ingineră 
Claudia Cutarduc, lector la lec
ția acuterie.

— Da, desigur și noi le-am re
comandat tinerilor aă citească...

Cînd a fost vorba ai apună ce 
anume li a-a recomandat tinerilor 
lâ citească, tovarășa ingineră nu 
și-a amintit (cum nu și-au amin
tit nici lectorii de la lecțiile forjă 
|i prelucrări mecanice. Și nici nu 
puteau tă-și aminteaică din mo
ment ce ei nu au fixat, cum era 
firesc, o bibliografie bine stabi
lită pentru meseriile care fie 
parte din cursurile respective).

-— Am împrumutat și eu o 
carte de la bibliotecă — ne spu
ne un tinlr frezor, ca să aflu 
cum ie calculează modulul la 
roțile dințate conice. Mi s-a dat 
o carte plină de calcule trigono
metrice din care n-am priceput 
nimic. Pînă la urmă m-am lăsat 
păgubaș.

Stabilirea unei bibliografii 
pentru cursanți, orientarea lor ln 
atndiu sînt, firește, absolut nece
sare. Ela dau posibilitatea tine
rilor iă aprofundeze cele învă-

Coadacerea 
vor 

ia urmărească ca pentru

|ate |a ruriori, ti țiuaici mai 
direct r]|ea ipre Baa- Le aflrți- 
tB] lunii leptembri» ie vor des
chid» îb uzină noi curauri de ri
dicare a calificării.
uzinei ți comitetul U.T.M. 
trebui
fiecare cura aâ ae aLahileaaea din 
timp • bibliografie după caro 
eurianții iâ ae ghideze pe în
treaga durată a proceiulni de in- 
vâțăiuîut.

Tînărul Conitaniin Popetcu eito 
unul dintre cei mat buni turnă
tori. Părerile lui dcapre lecțiile 
curiului de ridicare a calificării?

— Am învățat multe lucruri 
noi. Cel mai mult mi-a plăcut 
lecția deipre proprietățile niiipu- 
lui do turnare. De ce? Eu tint 
turnător de 6 ani. Cum i-ar apu
ne nu mai lint nou in meierie. 
Totufi, niciodată nn tui-am dat 
leama mai bine ca ln laborator 
(lecția amintită a-a ținut în la
borator), ce rol mare joacă ni
sipul în aiignrarca calității pro
duselor turnate.

E in intervenția tinărului tur
nător o invitație pentru folosi
rea in înțelegerea lecțiilor, în a- 
plicarea procedeelor noi de lucru 
■ laboratoarelor, a demonstrații
lor practice. Din discuțiile pur
tata cu lectorii a rezultat inia 
că prea puțini dintre ei |i-au

propui neaienea abiective. N-ar 
fi rin ca pe ban tematicilor a- 
prohate ai la ilabiJeaiei la caro 
lecția a» fac dement frații prac
tice, experiment!ri la laboratoa
re. Tehnict nonă cere ca munci
torul li fie familiarixat și cu 
experiențele de laborator pentra 
că cl este acela caro le pane ia 
practica.

Tinerii de la lecția reparații 
mecanici ajuataja apreciezi cali
tatea lecțiilor ținute do ingine
rul Gh. Conitaniin. Nicolae La zar 
a făcut • obiervație care ni a» 
pare valabila pentru toate curăți
rile.

— Ni te predau, înlr-adevir, 
lecții care no trammit cunoștințe 
de ipecialitate foarte foloiitoare. 
Cred îniă că el« ar avea o efica
citate |i mai mare daci i-ar pro
grama din cînd in cînd și cîfe 
un aeminar in care ii ib verifica 
în ce iniaură toți eurianții și-au 
iniușit cele predate.

...La U-R.U.M Pelroțani, exil ti, 
după cnm am văiut, o bună ex
periență privind conținutul 
cursurilor de ridicare a califică
rii. Interlocutorii noștri au iem- 
nalqt îmi și o lerit de deficiențe. 
Sînt 
puse 
țiiln 
aibi

obierviții jurt«, care odată 
în practică vor face ca lec- 
ca ia predau la curauri ai 
■ eficacitate |i mai mare.

Rectoratul Institutului pedaxagfc din Tîrgu Mureș anunță 

pe oeî Interesați că pentru o dț mai buni pregătire a oajidi- 

daților concursului de admitere, Jn perioada 5 august—1! 
septembrie organizează cursuri de pregătire pentru facultă-f

== 
țiie : filologie, fizică-chimie, matematică și muzică.

înscrierile se fac prin decanate pînă la 4 august.

Concursul de admitere va începe la data de 18 septembrie H 
pentru cursul de xj și 27 august pentru cursul fără frecvență. ||

ANUNȚ
(
8

a In anul școlar 1963—1964, in sistemul de fnvățămint al
8 cooperației de consum, vor funcționa șoeU profesionale de 
g ucenici pentru meseria de vinzăiori în magazine sătești, 11- 
8 brari, bucătari, cofetari și ospătari
8 Durata de școlarizare este de 2 ani pentra meaeria de vln- 
| zător in magazine sătești, librar și oapător și de 3 ani pentru 
8 meseriile de bucătar și cofetaj*.
8 ln anul I al școlilor profesionale de ucenici se primesc 

absolvenți a 7 clase elementare din mediul rural.
Pentru meseria de vînzător, librar șl ospătar, se primesc 

8 candidați în vîrstă de 16—25 ard, Iar pentru meseriile de 
g bucătar și cofetar limitele de vîrstă aînt de 14—25 anL 
0 Pe întreaga perioadă a școlarizări! elevii vor beneficia de 
8 indemnizații, uniforme școlare șl echipament de lucru iar pe 
g timpul școlarizării teoretice vor primi In mod gratuit masa, 
g transportul, articole de igienă personală, rechizite, precum șl 
g manuale școlare in folosință.
â înscrierea la examenul de admitere se face pînă la 30 
fl august a.c. prin hiroul de cadre și fnvlțămlnt al uniunii 
| raionale a cooperativelor de consuni In cadrul căreia domi- 
g ciliază candidatul.s

» l
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romînești 
peste hotare
BUDAPESTA. — In cadrul 

festivalului de la Szeged, în 
seara zilei de 28 iulie a fost 
prezentată opera „Trubadurul'* 
de Verdi.

Cei șapte mii de spectatori 
au aplaudat cu căldură ală
turi de alți cîntăreți renumiți 
— Margherita Roberti (S.U.A.), 
Peter Glossop (Marea Brita- 
nie), Jozsef Simandy, de la 
Opera din Budapesta — și pe 
Zenaida Pally, solistă a Tea
trului de Operă și Balet din 
București.

★
BUDAPESTA. — Intre 22 si 

27 iulie, la Budapesta a avut 
loc cel de-al șaptelea congres 
european de spectroscopie mo
leculară. La lucrările congre
sului au participat oameni de 
știință din 26 de țări. Din țara 
noastră a participat o delegație 
de cercetători de la Academia 
R. P. Romîne.

★
BUDAPESTA. — In zilele de 

20—28 iulie, la Budapesta a 
fost organizată expoziția filate
lică internațională a țărilor so
cialiste „Socphilex 1963“.

La expoziția din clădirea 
Teatrului Madach au partici
pat aproximativ 400 de filate- 
liști din R.P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. Cuba, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară, U.R.S.S. 
și R. D. Vietnam.

Ecoul mondial al încheierii

Tratatului tripartit

Situația
din Siria

PE SCURT 'V'.Z PE SCURT

4 500 000 secvențe 

pe secundă

DJAKARTA. Ministrul Afa
cerilor Externe al Indoneziei, 
Subandrio, a declarat la 29 iu
lie că salută parafarea de că
tre U.R.S.S., S.U.A. și Anglia 
a Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară. „Indonezia, a 
spus el, va sprijini orice înțe
legere a marilor puteri în 
scopul slăbirii primejdiei de 
război".

El și-a exprimat speranța că 
Tratatul „va permite să se pu
nă o bază trainică păcii în în
treaga lume".

★
CAIRO. — Luînd cuvîntul la 

28 iulie la mitingul de la U- 
niversitatea din Alexandria, 
președintele R.A.U., Nasser, a 
declarat: „Salutăm Tratatul cu 
privire la interzicerea parțială 
a experiențelor nucleare ca un 
prim pas în vederea încetării 
„războiului rece" și în vederea 
dezarmării.

Am citit declarația primului 
ministru Nehru, care cheamă 
toate țările să adere la Trata
tul cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare a spus 
Nasser. Noi, aici In RA.U., ac
ționăm. de asemenea. In nume
le păcii, în numele preîntimpi- 
nării războiului nuclear și 
sprijinim chemarea lui Nehru.

Noi, « spus în încheiere Na
sser, sperăm că pasul următor 
II va constitui distrugerea tu
turor armelor nucleare, apoi 
dezarmarea totală pentru ca 
mijloacele eliberate în felul a- 
cesta să poată fi folosite pen
tru asigurarea bunăstării și 
prosperității tuturor popoare
lor, păcii.

CIUDAD DE MEXICO. — In 
cadrul unei conferințe de pre
să, Manuel Tello, ministrul a- 
facerilor externe al Mexicului, 
a declarat că această fard ra 
semna cit mai curind posibil 
Tratatul de la Moscova privi
tor la Interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic ți sub apă.

Ministrul de externe mexi
can a adăugat că Tratatul de 
la Moscova reprezintă un pas 
făcut în direcția interzicerii 
totale a experiențelor nuclea
re și spre un acord cît mai cu
prinzător in domeniul dezar
mării generale ți totale.

Guvernul Mexicului, a spus, 
de asemenea, Tello, consideră 
că eforturile în vederea de
clarării America Latine ca zo
nă denuclearizată trebuie si 
fie continuate.

TEHERAN. Intr-un comuni
cat publicat Ia 27 iulie guver
nul iranian Ui exprimă satis
facția în legătură cu parafa
rea Tratatului de la Moscova 
și se declară gata să-l sem
neze.

LONDRA. — C5teca nuc de 
partizam ai pentru
dezarmarea nucleară" i-au în
trunit la 28 iulie m Piața Tra
falgar din Londra la un mi- 
trng consacrat parafării la 
Moscova a Tratatului privitor 
la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosfe
ră, în ipațiul cosmic și sub 
cpă. Lufnd cuvîntul la mi
ting, cunoscutul activist sindi
cal John Homer a salutat a‘

ROMA. — Partidul socialist 
italian a făcut prin reprezen
tanta k5i în parlament, propu
nerea ca Italia să 
Tratatul cu prrrtre 
cerea erpenenfelor 
auHeard.

adere la 
Za interzi
că arma

MOSCOVA- — Nikita Hruș- 
dov, președintele Consiliului 
de Miniștri al UJLS.S., a pri
mit la 29 iulie pe Man al is Gle- 
zos, eroul național 
cu care a avut o 
prietenească.

al Greciei, 
convorbire

29 iulie, la

care, 
este

MOSCOVA. — S-au încheiat În
cercările unui aparat pentru fil
mări ultrarapide, realizat de oame
nii de vtiință specialiștii sovie
tici. Acest aparat, denumit .,JLV“ 
(inițialele In limba rusă ala ex
presiei ,.luptă de timp cu expecta- 
tivă"), poate filma 4.500.000 sec
vențe pe secundă. In felul acesta 
se poate înregistra pe film chiar 
<1 procesul descărcărilor atmosfe
rice, Începerea, creșterea și atin
gerea lui. Caracteristica principală 
datorită căreia acest aparat poate 
fi considerat cel mai perfecționat 
din lume, o constituie capacitatea 
lui da a aștepta procesul ce trebuie 
filmat. In interiorul aparatului s-au 
montat două oglinzi, car« sa rotesc 
cu o viteză uriașă. Fascicolul de 
lumină care poartă imaginea este 
reflectat de aceste oglinzi și diri
jat prin lentile speciale spre un 
film fix.

In cprlnd va Începe fabricația 
in terie a aparatului de filmat

Senatul S. U. A. a început

ATENA__ parafarea Trata
tului privire la interzicerea 
parțial^ a experiențelor eu 
arma nucleari deschide pers
pective favorabile pentru crea
rea in regiunea Mării Medite- 
rane fi în Balcani a unei zone 
in care ti nu exista arma a- 
tomiră fi rachefii. pentru crea
rea unui climat de încredere 
atit in această regiune ctt jijn 
întreaga lume, a subliniat in
tr-o declarație pentru presd 
Passalidis, președintele Parti
dului E.D.A. Grecia trebuie să 
joace un rol pozitiv în intdri- 
rea pdcii șl destinderea încor
dării în Balcani, pentru acea
sta vor lupta forțele democra
tice ale țării, a spus el in con
tinuare.

DAMASC. — Toți observa
torii apreciază înlocuirea ge
neralului Douai EI Atașai din 
funcția de președinte al «Con
siliului național al comanda
mentului revoluției* din Si
ria drept o nouă acțiune a 
partidului Baas menită să-i a- 
sigure un control și mai de
plin al țării Se subliniază că 
Înlocuirea lui Atasxi, 
după cum se știe, nu
membru al partidului Ba as, 
urmează la puțină vreme 
după demiterea altui personaj 
principal al loviturii de stat 
din 8 martie din Siria, genera
lul Hariri. In prezent. In mîi- 
nile generalului Amin El Ha
fez, cunoscut ba asist, s-au 
concentrat aproape toate prin
cipalele posturi de conducere 
din Siria. Astfel, el cumulea
ză funcțiile de vicepreședinte 
al guvernului, de ministru al 
apărării, de interne, guverna
tor militar general, de șef al 
statului major al armatei, pre
cum și cel mai important post 
care face din el în mod vir
tual șeful actualului regim 
din Siria — cel de președinte 
al „Consiliului național al co
mandamentului revoluției".

Agenția United Press In
ternational relevă, pe de altă 
parte, că „demisia lui Atassi 
este apreciată de observatorii 
din Beirut ca indiciu clar că 
guvernul sirian, controlat de 
baasiști, a abandonat ideea u- 
nei reconcilieri cu președinte
le R.A.U., Nasser-.

Atrage atenția sprijinul ne
condiționat acordat de guver
nul irakian acțiunilor între
prinse de baasiștii sirieni. In
tr-o declarație făcută presei 
vicepreședintele guvernului 
irakian, Aii Saleh Saadi, și-a 
exprimat aprobarea pentru 
înlăturarea lui Atassi despre 
care a spus că „nu este făcut 
pentru a fi conducătorul unei 
revoluții arabe".

MOSCOVA. — La 
Moscova a avu! loc o sesiune 
științifici reunită a Institutului 
de marxism-leninism, a Acade
miei de Științe sociale și a 
Scolii superioare de partid de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S. consa
crată împlinirii a 60 de ani de 
la cel de-al II-lea Congres al 
PNLS.D.R.

Prezentînd raportul „însem
nătatea istorică al celui de-al 
11-lea Congres al P34.SD.R.- fl
ea demi ci a nul P. Pospelov a 
subliniat că Partidul Comunist 
a] Uniunii Sovietice, care nu
mără 10 milioane de membri, 
conduce poporul sovietic pe 
linia leninistă justă și con
struiește cu succes comunismul.

Le sesiune a fost prezentat Și 
un raport cu privire la însem
nătatea internațională a expe
rienței istorice a P.C.U.S.

GEORGETOWN. — La 28 iulla 
primul ministru al Guyanei Bri
tanice, Cheddi Jagan, & declarat 
la Georgetown, că guvernul său 
intenționează să obțină revizuirea 
acordului anglo-american din 1941 
cu privire la bazele militare stră
ine din Guyana Britanică. (Potri
vit acestui acord Anglia a permis 
Statelor Unite să creeze baze mi
litare în apropiere de capitala 
Guyanei Britanice — Georgetown 
— precum si o altă bază militară 
la gurile fluviului Essequibo).

BONN. — Un grup de 90 de 
tineri luptători pentru pace 
britanici, care se află în drum 
spre Grecia, au organizat la 
28 iulie o demonstrație la 
Koln împreună cu mai mulți 
luptători pentru pace vest- 
germani. Demonstranții au 
cerut interzicerea armei ato
mice și crearea condițiilor 
pentru statornicirea unei păci 
trainice.

Tinerii britanici, care efec-

examinarea Tratatului

tuează marșul lor pentru pace 
printr-o serie de țări europe
ne, și-au fixat drept punct-ter- 
minus Grecia, unde intențio
nează să participe la o mare 
demonstrație publică pentru 
dezarmare nucleară, care va 
avea loc la Atena, la 6 august, 
ziua cînd cu 18 ani în urmă 
a fost lansată prima bombă 
atomică asupra Hiroșimei.

se întețește, scrie ziarul ,,L’ 
Humanite" din 29 iulie. Mine
rilor și feroviarilor greviști li 
s-au alăturat 1 200 de mineri 
de la societatea „Industrial As- 
turiana**, care cer majorarea 
salariilor și reprimirea la lu
cru a tovarășilor lor conce- 
diați.

WASH1NGTON. — Senatul 
Statelor Unite a început exa
minarea Tratatului cu privire 
la interzicerea experiențelor 
nucleare In atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă, parafat 
la Moscova.

Potrivit procedurii legislative 
a S.U.A., Tratatul trebuie să fie 
mai întîi examinat de Comisia 
senatorială pentru afacerile ex
terne care s-a și întrunit luni di
mineața Intr-o ședință secretă. 
La ședință au fost invitați și 
membrii Comisiei senatoriale 
pentru problemele forțelor ar-

Convorbirile

de la Manila

mate ș’ Comisiei mixta a Con
gresului pentru problemele e- 
nergiei atomice. In aceeași zi în 
fața senatorilor a luat cuvîntul 
A. Harriman, secretar de stat 
adjunct al Statelor Unite.

După părerea presei ameri
cane, Senatul va întruni majo
ritatea necesară de voturi pen
tru ratificarea Tratatului. Totuși 
adversarii interzicerii experien
țelor nucleare și destinderii în
cordării internaționale își con
tinuă activitatea de culise.

Actuala tactică a opoziției 
din Senat constă în a tergi
versa cît mai mult discutarea 
Tratatului. Această poziție a 
fost adaptată și de conducerea 
partidului republicau. Astfel E. 
Dirksen, liderul republicanilor 
In Senat, a declarat 
ca Senatul să treacă 
necesar ca „fiecare 
fie supus celui mai 
studiu-.

cl Înainte 
ta vot este 
cuvint să 
amănunțit

BAMAKO. — Primul Con
gres al Uniunii naționale a 
oamenilor muncii din Mali 
(organizația centrală a sin
dicatelor), s-a pronunțat în 
unanimitate pentru dezarma
rea generală și totală, coexis
tența pașnică, interzicerea ar
melor de exterminare în masă 
precum și pentru încetarea ex
perimentării armei nucleare.

Forumul sindicatelor din 
Mali a declarat că sprijină ho- 
tărîrile Conferinței șefilor sta
telor și guvernelor africane de 
la Addis Abeba, care a consti
tuit „un pas extrem de impor
tant pe calea realizării unită
ții africane și a eliberării A- 
fricii de orice dominație 
străină".

TOKIO. — Agențiile de pre
să transmit că în întreaga Ja
ponie continuă demonstrațiile 
împotriva staționării submari
nelor americane prevăzute cu 
arma nucleară în porturile ja
poneze.

La 27 iulie, potrivit unei știri 
transmise din Tokio, peste 400 
de mame japoneze au demon
strat pe străzile capitalei țâ
rii cerînd interzicerea intrării 
submarinelor nucleare ameri- 

0 
a-

cane în porturile Japoniei 
desființarea bazei militare 
mericane din Tokio.

din

ROMA. — Deputății Novella, 
Santi, Foa și Lama, membri ai 
Secretariatului Confederației 
Generale a Muncii din Italia, 
au prezentat în parlament un 
proiect de lege cu privire la 
organizarea reformei agrare și 
la împărțirea pământurilor 
lor care îl lucrează.

ce-

ce
ti a-

H AVAN A. — In cinstea 
lei de a zecea aniversări 
tacului eroic împotriva fortului 
Moncada, în orașul Cristo O- 
riente s-a deschis cea mai ma
re școală tehnică minieră din 
Cuba. Noua instituție de învă
țământ care poartă numele lui 
Vladimir llici Lenin, va primi 
1 000 de elevi. Ea dispune de 
mari săli de cursuri, bibliotecă. 
Cele 15 ateliere unde elevii 
vor face practică sînt înzestra
te cu cel mai modern utilaj 
sovietic.

MANILA. — La 29 iulie au 
sosit la Manila președintele 
Indoneziei, Sukamo, și primul 
ministru al Malayei, Abdul 
Rahman. Ei urmează să par
ticipe la Conferința la nivel 
înalt cu președintele Filipine- 
lor, Diosdado Macapagal, care 
se va deschide la 30 iulie in 
capitala Filipicelor.

Conducătorii celor trei state 
vor discuta In cadrul acestei 
conferințe problema creării 
Federației malayeze precum și 
propunerea președintelui Fili- 
pinelor de a se crea o confe
derație din care să facă parte 
Indonezia, Filipicele, Malaya 
și teritoriile din Borneo de 
nord care urmau să fie in
cluse în Federația malayeză.

După cum se știe, acordul de 
creare a Federației malayeze a 
fost semnat la 8 iulie la Lon
dra de către reprezentanți ai 
Angliei, Malayei, Singaporelui 
și Sarawakului. Bruneiul ■ re
fuzat să adere la federație da
torită condițiilor impuse de 
Malaya care apără Interesele

colonialiste engleze în această 
regiune. Acordul a fost sem
nat contrar înțelegerii reali
zate ta conferința de ta Mânji» 
a miniștrilor de externe ai 
celor trei țări și ta întiLnirea 
de la Tokio dintre președintele 
Sukarno și primul ministru 
Abdul Rahman, cu privire ta 
consultarea în prealabil a 
populației din teritoriile din 
Borneo de nord incluse în fe
derație.

Atît Indonezia cit și Filipl- 
nele i-au pronunțat împotriva 
planului de inspirație britanică 
de creare a Federației mala
yeze, care urmează să intre în 
rigoare ta 31 august a. c. Ac
cept în d propunerea de a parti
cipa la actuala conferință pre
ședintele Sukarno a rea firmei 
intr-o cuvintare rostită ta 28 
iulie la Djakarta npoziția fer
mă a Indoneziei față de Fede
rația malayeză care constituie 
o primejdie pentru securitatea 
Indoneziei și pentru pacea sud- 
estului asiatic.

NEW YORK. — La 27 iulie, 
președintele S.U.A-, John Ken
nedy, a convocat o consfătui
re pe marginea rezultatelor 
tratativelor de la Moscova cu 
privire la interzicerea experi
ențelor nudeare.

Conferința de presa
a președintelui de Gaulle

Din cauza reducerii alocații
lor pentru lnvățămlnt, o serie 
de facultăți ale Universității din 
Montevideo (Uruguay) au lost 
nevoile să-și Închidă porțile. In 
lața acestei situații studenții 
uruguayent au organizat greve 
și demonstrații de protest. Iată, 
In fotografie, un aspect de la 
o demonstrație a studenților din 

Montevideo.

Sesiunea Consiliului Ministerial

a! Pieței comune

BRUXELLES. — Luni ■ în
ceput In capitala Belgiei o 
nouă sesiune a Consiliului Mi
nisterial al Pieței comune con
sacrată soluționării divergen
telor care se manifestă între 
tarile membre ale acestui or
ganism, precum și între Piața 
comună și țările occidentale 
care nu sînt membre.

Pe ordinea de zi a sesiunii, 
relatează agenția Reuter, fi
gurează în primul rînd „Cear
ta dintre Franța și Germania 
occidentală în legătură cu pro
blemele agricole ale comunită
ții", adică neînțelegerile din
tre cele două țări în legătură 
cu prețurile produselor agrico
le. Un alt subiect de discuții — 
și de dificultăți pentru țările 
membre — îl constituie relații
le dintre Piața comună și Sta
tele Unite, în special în urma 
divergențelor recunoscute atit 
la Washington cît și în capita
lele vest-europene ca urmare a 
recentelor sporiri de tarife de 
import în Piața comună Ia u- 
nele produse agricole america
ne. Certurile în această privin-

ță persista, subliniază agenția 
Reuter, întrucît țările vest-eu- 
ropene membre ale Pieței co
mune nu au redus noile tari
fe sporite pentru carnea de 
pasăre exportată de S.U.A. In
tr-o măsură suficientă pentru 
a-i satisface pe exportatorii a- 
mericani.

Pe ordinea de zi a discuțiilor 
figurează, de asemenea, pro
blema relațiilor viitoare din
tre Piața comună și Anglia, 
discutîndu-se în acest sens o 
nouă propunere formulată zi
lele trecute de unele țări mem
bre ale organismului vest-eu- 
ropean privind ședințe viitoare 
ale unor reprezentanți ai țări
lor membre cu participarea 
Marii Britanii, în cadrul a- 
lianței politice vest-europene 
„Uniunea Europei occidenta
le". După cum se știe, Fran
ța s-a opus pînă acum unor a- 
semenea ședințe comune și nu 
le-a acceptat decît la insisten
țele partenerilor ei din Piața 
comună și numai la intervale 
mari — de patru ori pe an.

LIMA. — Noul parlament 
Peru și-a început la sflrșitul sap- 
lămînii trecute activitatea. Potri
vit relatărilor agenției France 
Presse, partidele de opoziție au 
creat un front unic, ceea ce lip
sește guvernul președintelui Be- 
launde Terry, care tocmai a pre
luat puterea, de majoritatea In 
parlament. Ca urmare a acordului 
intervenit între cele doud princi
pal» partide de opoziție — Aprisl 
fi Odrlst — toate posturile de con
ducere din Camera reprezentanți' 
lor și din Senatul Peruvian au fost 
atribuite reprezentanților acestor 
partide.

SANTIAGO. — La Santiago 
(Chile) se desfășoară Adunarea 
Națională a prietenilor Cubei. 
La lucrările ei participă apro
ximativ 1000 de delegați sosiți 
din toate colțurile țării. Prin
tre ei se află muncitori, țărani, 
studenți, conducători ai sindi
catelor, membri ai Consiliilor 
municipale, oaspeți din Bra
zilia și cunoscutul poet cuban 
Nicolas Guillen.

CONAKRY. — într-un co
municat dat publicității la Co
nakry de Partidul african al 
independenței din Guineea 
portugheză și Insulele Capu
lui Verde, se relatează despre 
noile pierderi suferite de co
lonialiști care încearcă zadar
nic să-și salveze garnizoanele 
izolate de către insurgenții 
din Guineea portugheză. Nu
mai în cursul a două ciocniri 
din apropierea punctului for
tificat Bedana, au ‘........... ±_1
numeroși soldați 
portughezi, au fost incendiate 
trei autocamioane și capturate 
importante cantități de arma
ment părăsite de trupele lui 
Salazar. Trupele colonialiste 
blocate pe pozițiile lor sînt 
aprovizionate aproape exclu
siv pe calea aerului. încercă
rile de a face legătură între 
garnizoanele izolate ale colo
nialiștilor au eșuat. Forțele 
patriotice din Guineea portu
gheză desfășoară o vastă ac
țiune de lichidare a puncte
lor de rezistentă ale armatei 
lui Salazar.

fost uciși 
și ofițeri

PARIS. — Lupta grevistă a 
oamenilor muncii din Asturia

MADRID. —• Dupfi cum rela
tează corespondentul din Madrid 
al agenției France Presse, în 
cursul după-amiezei de 29 iulie 
In țața Direcției generale a sigu
ranței franchiste din Madrid, s a 
produs o puternic® explozie. în 
urma exploziei, mai multe persoa
ne au fost rănite și geamurile 
clădirilor situate In piața centrală 
a orașului, au fost sparte. Poliția 
a oprit imediat circulația în jurul 
clădirii.

După cutremurul

Skoplje 
salvare

BELGRAD. — La 
continuă lucrările de 
a victimelor catastrofalului cu
tremur de pămint Echipele de 
salvare continuă să cerceteze 
ruinele pentru dezgroparea 
victimelor care, în seara zilei 
de 28 iulie, se cifrau — potri
vit agenției Taniug — la 813 
marți și aproape 2 200 de ră
niți. După aprecierile autori
tăților, aproximativ 700 de 
persoane se mai afla încă în
gropate sub dărîmături.

Lucrările de salvare se des
fășoară acum mai ușor deoa
rece lumina electrică a reînce
put să funcționeze, iar aprovi
zionarea populației este asigu-

Skoplje
rată de numeroasele convoaie 
cu alimente și material sani
tar trimise din toate regiunile 
țării și din străinătate.

O mare parte dintre răniți 
au fost internați în spitalele 
din localitățile învecinate și 
chiar la Belgrad, iar populația 
orașului Skoplje se adăposteș
te deocamdată în barăci și 
cantonamente improvizate în 
parcurile orașului. Autoritățile 
locale, care au arătat că între 
80—90 la sută din locuințele 
din oraș au fost distruse sau 
grav avariate, au anunțat ca 
se vor lua toate măsurile pen
tru adăpostirea locuitorilor.

PARIS 29 (Agerproa). — La 
29 iulie ■ avat loc conferința 
de presă a președintelui de 
Gaulle, anunțată cu petru săp- 
tămini In urmi. Răspunzind 
ta o întrebare în legătură cu 
parafarea la Moacova a Tra
tatului referitor la interzicerea 
experiențelor nucleare, pre
ședintele de Gaulle l-a califi
cat drept „satisfăcător-.

El a confirmat însă declara
țiile ministrului afacerilor ex
terne al Franței, Couve de 
Murville, arătînd efi acordul 
de la Moscova „nu va determi
na Franța să renunțe ta în
zestrarea cu acest tip de ar- 
me“, și a afirmat că „securita
tea ți independența Franței- 
ar depinde de continuarea ex
periențelor sale nucleare. în 
același timp, a făcut cunoacut 
că Franța nu va participa ta 
un pact de neagresiune, dar 
„declară solemn că niciodată 
nu va avea loc o agresiune 
franceză". De asemenea, 
„Franța nu va subscrie 1a nici

un aranjament realizat pesta 
capul său în legătură cu Euro
pa și In special cu Germania'1. 

Președintele a anunțat că 
Franța 
înainte 
lelalte 
pentru 
..măsuri efective de dezarmare 
referitoare ta mijloacele de 
transportare la țintă a arme
lor nucleare" domeniu în care 
după cum se știe Franța se 
află cu mult în urma celorlal
te puteri atomice.

„Guvernul francez, a spus 
președintele în altă ordine de 
idei, consideră că se impune 
modificarea modalităților de 
participare la alianța atlantică, 
care pentru noi nu mai sînt 
valabile". Trecînd la proble
mele Pieței comune, președin
tele a spus, printre altele : 
„Franța nu vrea ca economia 
sa să se dizolve în economia 
Europei într-un sistem de ge
nul comunității atlantice, care 

reprezenta o formă nouă

intenționează să invite 
de sfîrșitul anului ce- 
trei puteri nucleare, 
a studia împreună

a faimoasei integrări-. El și-a 
exprimat părerea că anul 1963 
„va fi hotărî tor pentru Piața 
comună-. Dacă nu se va ajun
ge ta o reglementare a pro
blemelor agricole înainte de 31 
decembrie ..Piața comună ris
că să dispară-. Totodată, a a- 
firmat că Franța nu și-s 
tea găsi locul „intr-o I 
în care n-ar mai exista taxe 
vamale decît pentru griul ei, 
pentru carnea ei, pentru vinul 
ei și pentru fructele ei“.

Lucrările
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LUPTA ANTIRASISTĂ
A INTELECTUALILOR SUD-AFRICANI

Consiliului I ’ C* 
Securitate |de Securitate

părăsit această țară Indreptîn- 
du-se fie spre Canada, Austra
lia sau Noua Zeelandă. „Tri
bune de Geneve" menționează 
că în prezent Africa de Sud 
este pe cafe săși piardă pe toți 
savanții săi de renume. Unul 
din aceștia, prof. Zachariah 
Maltehews, considerat drept 
cel mai mare savant din în
treaga Africă, a părăsit țara în 
mai 1962, după ce timp de mai 
mulți ani a luptat ca să rămină 
alături de colegii săi. El a fost 
urmat 
iul de 
cialist 
Lewis 
list în 
cultatea de medicină
știinte din Capetown, 
ziarul, care pînă nu de mult 
constituia mindria acestui oraș, 
trece în momentul de față prin 
cele mai grele dificultăți ca ur
mare a lipsei de cadre speciali
zate. Cei rămași continuă însă 
lupta lor pentru condiții de 
muncă mai bune, precum și 
împotriva segregației rasiale 
din universitățile Sud-Africane. 
In fruntea acestei lupte se află 
dr. Jack Simons, profesor la 
departamentul de studii africa
ne al Universității din Cape
town care în ciuda faptului că 
i s-a interzis să vorbească în 
public sau sa scrie își continuă 
cu curaj lupta.

aiste de poeții de culoare Pe
tersen, Philander șl Adam 
Small, care prin opera șl acti
vitatea lor se află în prima li
nie a luptei împotriva politicii 
fasciste a guvernului sud-ahi- 
can.

Ziarul subliniază că aproape 
toți intelectualii din Africa de 
Sud se lovesc de aceleași greu
tăți și suspiciuni create de ac
tualul regim rasist. Ca urmare 
a acestei situații ei nu se siiesc 
să ia poziție deschisă împo
triva practicilor rasiste ale a- 
cestui guvern. „Astfel, scrie 
2iarui citat, Monica Wilson, u- 
nul din cei mai cunoscuți an
tropologi ai Republicii Sud- 
Africane, autoare a unor inte
resante lucrări s-a văzut nevoi
tă să abandoneze atitudinea sa 
de rezervă academică și să-și 
ridice glasul în mod viguros în 
cadrul adunărilor publice îm
potriva miturilor rasiste. De a- 
semenea profesorul Richard 
van der Ross își riscă cariera 
scriind articole în care apără 
cauza populației de culoare".

In continuare ziarul relevă 
că curentul de împotrivire față 
de politica rasistă a lui Ver- 
woerd își croiește un larg 
drum pînă și în universitățile 
de limbă engleză. In ultimul 
timp numeroși au fost profe
sorii de limbă engleză care au

ub titlul ,Jn țara 
unde segregația 
rasială este rege" 
ziarul elvețian 
„Tribune de Gene
ve" descrie condi
țiile deosebit de

grele impune intelectualilor din 
Republica Sud-Africană, care 
se pronunță împotriva politicii 
de apartheid a guvernului Ver- 
woerd.

Ca toți cei ce luptă împotri
va acestei politici și a practi
cilor inumane pe care ea le a 
duce cu sine, intelectualii sud- 
airicani sint supuși represiuni- 
■or, sînt persecutafi. arestați, 
deținuți fără judecată.

Cu toate acestea, scrie „Tri
bune de Geneve-, departe de 
a se lăsa intimidați de această 
politică fascistă a guvernului 
rasist, ei continuă să apere în 
mod curajos dreptul omului de 
culoare la o viață mai bună. 
Un exemplu în acest sens este 
lupta pe care O duc cunoscu(ii 
intelectuali Nadine Gordimer 
și Alan Paton care în nenumă
rate rînduri nu s-au dat Înlă
turi să ia apărarea lui Albert 
Luthuli, unu! dintre conducăto
rii populației africane persecu
tat de autorități.

Ziarul arată că în Întreaga 
Africă de Sud au devenit cu
noscute protestele și criticile 
formulate la adresa politicii ra-

NEW YORK. — In «edinfa I 
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Ministrul ajacenlor externe 

statului Sierra Leone, 
Karefa-Smart, a răspuns a/ir- 
mațiilor ministrului portughez - 
care a pretins că in coloniile 1 
portugheze ar domni pacea și ■

SAIGON : Aspect de la a demonstrație de protest a budiș- 
tilor Împotriva represiunilor diemiste.
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în scurt timp de proieso- 
culoare M. Kumalo, spe- 
în antropologie și de 
Nkosi, cunoscut specia- 
problemele airicane. Fa

gi de 
scrie

teritorii, nu prezintă in mo
mentul de față o primejdie 
pentru pace și securitate. La 
26 iulie, a spus el, in momen
tul în care reprezentanții An
gliei și Statelor Unite au în
vinuit in Consiliul de Securi
tate statele africane că ar 
exagera gravitatea situației, a- 
genția France Presse a trans
mis știri despre o nouă bom
bardare a satelor africane din 
Guineea Portugheză de către 
aviația portugheză.
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