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Productivitatea muncii — 
element principal 

al planului de producție
ti vrimele luni ale 
anului, datorită 
greutăților iernii 
Si unor deficiențe 
interne, rezultate
le obținute de în
treprinderea fores

tieră Curtea de Argeș nu au 
fost din cele mai bune. Deși 
pe întreaga întreprindere pro
ducția globală și producția 
marfă au fost îndeplinite la 
unele sectoare în subordine, 
în special la fabricile de che
restea realizările erau sub 
prevederi.

Comitetul de partid, condu
cerea întreprinderii au făcut o 
analiză amănunțită a cauzelor 
neîndeplinirii planului în une
le compartimente, s-au indi
cat căile prin care se putea re
cupera rămânerea în urmă. 
Măsurile luate în toate locu
rile de muncă s-au dovedit 
bune si aceasta rezultă din 
realizările obținute pînă la 
sfîrșitul primului semestru. 
Producția globală a fost astfel 
îndeplinită în proporție de 
101,98 la sută, iar producția 
marfă — 10'3,76 la sută. Planul 
a fost, de asemenea, îndeplinit 
la majoritatea sortimentelor.

Rezultate bune s-au obținut 
Si în folosirea judicioasă a 
masei lemnoase. Datorită pre
ocupării atente a întregului 
colectiv de a da în producție 
cantități sporite de lemn de 
lucru, indicii de utilizare a

masei lemnoase la toate esen
țele au fost depășiți. S-au dat 
astfel în producție peste plan 
334 mc. lemn de fag pentru 
celuloză, 186 mc lobde și 370 
m c lemn pentru mangalizare. 
Indicele de utilizare la esența 
de fag a fost depășit de '• 
69,60 la sută, la 78,56 Ui sută.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată micșorării consumuri
lor specifice în sectorul de in
dustrializare a lemnului, de
pășirii proporțiilor stabilite 
de clase superioare. La che

apropiat. (Indicii de utilizare 
ai mecanismelor au crescut cu 
11,7 la sută la prima operație 
și cu 25,7 la sută la a doua). 
S-a manifestai, de asemenea, 
grijă gospodărească pentru 
crearea stocurilor tehnice la 
fiecare sector de exploatare.

Analizînd activitatea econo
mică a întreprinderii forestiere 
din Curtea de Argeș nu se pot 
trece însă cu vederea unele 
neajunsuri, faptul rf in diferi
te compartimente nu tint folo
site încă toate rezervele inter

Pe marginea îndeplinirii indicilor de plan 
pe primul semeitru la I. F. Curtea de Argeș

resteaua de rafinoase, dt <■ 
xemplu, aceste proporții au 
fost depășite cu 1.53 la sută fi 
Cu 10,84 la sută la cheresteaua 
de faa clasele A si B. Prețul 
de cost a faxt redus cu 0,62 la 
tută, pe 6 lu-.i aceasta înseam
nă obținerea unei economii 
suplimentare peste plan în 
valoare de 230 000 lei-

Rezultatele enumerate mai 
sus se datoresc în bună măsu
ră faptului că în parchetele 
de exploatare a lemnului au 
fost aplicate procedee tehno
logice noi. s-a extins mecani
zarea, in special Ia operațiunile 
de doborît ți secționat ți scos-

ne. Asemenea deficiențe s-au 
reflectat, după cum era fi fi
resc, în nerealizarea unui indi
cator deosebi de important al 
planului: productivitatea mun
cii. Pini la 30 iunie acest indi
ce n-< fost îndeplinit devii in 
rroporfit de 96.51 la suta. 
Cauza principală se află in 
neutilizarea la maximum a 
ttmțmini normal de lucru.

Kvm&rul absențelor netr.o- 
txrate și al fnroirilor este incd 
destul de mart: pe întreg se- 
wexîml, orele irosite in acest 
fel echivalează cu lipsa a 29 de 
muncitori. In aceasta constă, 
fa primul rind explicația rd 
tatrrprinderea a angajai xtipk-

mentar un număr de muncitori 
cu 7,27 la sută mai mare dedt 
era necesar. Șefii de sectoare 
nu au verificat cu d is ce mă - 
mint schema muncitorilor au
xiliari avrobînd posturi care 
nu și-au justificat necesitatea. 
In aceste direcții trebuie des
fășurată atit o muncă perseve
rentă, permanentă, de educare 
a muncitorilor, de întărire a 
disciplinei socialiste a muncii, 
cit ți pentru întărirea rolului 
de conducător ți coordonator 
la locul de muncă al maistru
lui. Unii maiștri nu și-au des
fășurat toata gama atribuții
lor lor, nu au urmărit inded- 
rrroane ca mecanizatorii sd u- 
tiliseze cit rnai bine utilajele 
Si mecanismele în dotare. Toți 
acești factori cu contribuit la 
nerealizarea indicelui de gro- 
ductiritate a muncii.

Apare, evident sarcina de a 
se fmbunătăți conținu x muma 
organizatorici, de a fotei toate 
mij'.oactle ți metodele maia- 
tete pentru lichidarea ra-ris?- 
ru in urmi u crest ir^ezior 
important al plaz-’-î de pro
ducție.

In sectoarele de exploatare 
forestieră un mare rol in fn-
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Pen tru
In siloz — nutrețuri 

din abundentă
entru colecri.lș: i 
din comuna Pău- 
nețtL regiunea 
Bacău, o dreocu
pare Imijcrtaatâ a 
constituie în aces

lngineiu.1 Constantin Petiovici. din sectorul turnătorie al Uri
nei de tractoare-Brașov, a aplicat de curînd o nouă inovație : 
„Folosirea maselotelor exoterme". La cabinetul tehnic, el s-a 
intUnit cu mai mulțl tineri, cărora le explică In ce constă 
eiicacitalea noului procedeu : „...Reducerea procentului de re
buturi, economii însemnate de me lai” — pare a spune tînărul 

inginer celor din jur
Foto : S. VIOREL

Extind creșterea viermilor
Creșterea viermi, 

lor de mătase s-a 
extins mult anul 
acesta în gospodă
riile colective din 
regiunea Galați. 
Cunoștințele căpă
tate la cursurile or
ganizate în acest 
• cop in iama tre
cută și sprijinul

specialiștilor le-au 
ajutat pe colectivis
tele care se ocupă 
de această ramură 
să obțină succese 
importante. în ra
ionul Brăila, de 
pildă. G.A.C. au li
vrat anul acesta 
peste 4 600 kg de

de mătase
gogoși de mătase, 
iar G-A-C. din raio
nul Tecuci 4 800 kg. 
De Ia începutul a- 
nuhii gospodăriile 
colective din regi
une au livrat 12 672 
kg gogoși de mă
tase.

(Agerpres)

te zile asigurarea 
bazei furajere. La sfîrșitul «- 
cestui an ei vor dispune de 
440 taurine din care 125 vaci 
cu lapte, peste 1 000 de ovine, 
aproape 350 porcine ți altele.

— Ca să asiguri dte 15 tone 
de siloz pentru fiecare vita 
mare si dte 5 tone pentru ti
neretul taurin — ața cum 
am stabilit noi — nu-i o trea- 
hă ușoară — spune tovară
șul Ni colac Ursu, președintele 
colectivei. Dar nu e nici un lu
cru peste posibilitățile și pu
terile noastre. Așa că, odată 
eu efectuarea celorlalte lucrări 
de sezon, am trecut fi la lnsi- 
lozărL

Mai întîi s-a organizat o 
treabă la care au fost prezenți 
multi tineri : amenajarea gro
pilor-tranșe u. Cite va zile la 
rind cele 22 de gropi cu o ca
pacitate medie de 8 vagoane 
au fost făcute Jună*. S-au 
tăiat buruienile și s-au înlătu
rat resturile de siloz, s-au ta-

îuzaț Dere’.^i pîză la pămîn- 
tul \iu. iar de pe fundurile 
crapilor s-a mai luat un strat 
de pămint. Apei s-au ars ți 
s-au srronit cu lapte de var. 
Astfel pregătite, gropile îți pot 
primi în bune condiții— fura
jele. Dar du la 15 august clnd 
va începe insilozatul celor 100 
hectare cu porumb, ci chiar în 
aceste zile. Si asta pentru că 
gospodarii priceputi știu dt 
prețuiesc și alte nutrețuri 
care, pină nu de mult, nu 
erau valorificate.

Coasa a doua de lucerna a 
fost bună. Oamenii s-au gin- 
dit s-o însilozeze. Dar cu re
colta obținută nu puteau um
ple o groapă. Inginerul agro
nom le-a indicat să o ames
tece cu paie de mazăre, 
trifoi și buruieni Zis ți făcut 
Cite o echipă de tineri din 
fiecare brigada a mers prin 
lanurile de porumb și pe 
marginea drumurilor unde a 
găsit o rezervă de nutreț de 
50 de tone. Bine amestecate cu 
lucerna, paie de mazăre ți tri-

NICOLAE BARBU

(Coruir.zurre în pag. a IV-a)

A B IC A ZULUF'
îmi amintesc sfiala cu care, la 

mal bine de un ceas după co- 
borlrea drapelului tricolor al ta
berei, chiar in momentul clnd ne 
îndreptam spre microbuzul ce avea 
să ne poarte din nou spre Tg. Jiu, 
un băietandru între 15 și 16 ani 
se apropie de noi și ne întinse 
fără alte cuvinte, un caiet obiș
nuit, albastru.

în interiorul caietului, cu un 
scris ingrijit, erau transcrise 10 
poezii. Pe următoarele file, deslu
șirăm la lumina unei ferestre a- 
propiate doar titlurile. sub care 
urmau să fie transcrise două poe
zii scrise chiar in ziua aceea, cu 
prilejul unei drumeții bogate în 
impresii. De altfel, Încă de Ia 
sflrșîtul anului școlar, tema va
cantei își aflase îndată ecou in 
Încercările poetice ale elevului 
din Bechet, pe nume Nică S. Ion:

„Munfii-mprospăiează tara
Cu păduri de brad și tag
$i la umbra lor cu drag 
Ne-odihnim In taberi vara.

Ne vorbește azi cu fală
Fosta Bistrifă sprințară 
Că a ei hidrocentrală 
Luminează zări de tară...

La „fosta Bistrița sprințară", nu
mai în luna iunie, cînd sezonul 
turistic se afla abia la început, 
au făcut călătorii pe valurile lacu
lui de acumulare, după cum sîntem 
informați la casa de bilete a por
tului Bicaz — barai, 23 619 tineri, 
cifră care avea să se dubleze a- 
proape în luna următoare.

Ne aflăm, împreună eu elevii 
de la „Electroaparatai", din Bucu
rești, pe valurile verzui ale Bistri
ței înalte.

Prora taie valul, cîntecul taie 
aerul.

Privirile viitorilor electricieni 
caută în ape izvorul acela nebă
nuit.

Pentru ei, care ii cunosc tainele, 
electricitatea e în primul rind for
ță, după cum pentru noi, ceștilalti, 
electricitatea se asociază în pri
mul rind cu lumina delicată a 
becurilor din tavan sau de pe stîl- 
pii înalți ai străzilor.

Aproape lumătate din elevii 
Școlii profesionale „Electroapara- 
taj“, plecați vara aceasta în ex
cursii, tabere și drumeții, au pre
tutindeni prilejul «ă întâlnească 
o față sau alta a domeniului în 
care se pregătesc să devină mun
citori destoinici. Dar. mai mult ca 
orice, pe un drum bogat în ima
gini, Bicazul înseamnă pentru ei 
ceea ce — să zicem — pentru tl- 
nărul poet începător din Bechet 
ar ÎDsemna un popas în satul de 
naștere al lui Mihail Eminescu.

Prora „Reșiței" taie valurile j 
amintirile recente, Impresiile trec 
printre noi ca o briză.

Profesori și maiștri sînt deopo
trivă șt ghizi și simpli excursio
niști. Cuvintele devin de prisos, 
singurul profesor și singura lec
ție rămin muntele. apa, barajul, 
hidrocentrala.

Popescu Ștefi. Coricovac Mihaî, 
Voicu Ștefan Dumitrescu Florian, 
Cojocaru Constantin, Cristache 
Marin, Mateescu Gheorghe, Efti- 
mie Cornel — viitori matriteri, lă
cătuși, frezori în slujba electrici
tății — ascultă cu emoție lecția 
de vară a Bicazului.

Acum cînd constructorii s-au 
mutat la Argeș, sau în alte colturi 
de tară, doar remorcherele, șalu
pele și glasul copiilor cutreieră 
finiștea muntelui, pe urma de-a- 
tunci a detunărilor și betoniere
lor. Dacă asculți atent, parcă auzi 
cum în sufletul tinerilor turiști nă
vălește deopotrivă emoția, admira
ția și rîvna faptelor de aceeași 
măsură.

MIHAI NEGULESCU

Construcții 
de locuințe

Constructorii orădeni au 
terminat cu 30 de zile mai de
vreme aproape 100 aparta
mente, iar luna aceasta vor 
mai da în folosință un bloc 
turn de 8 etaje și un bloc 
tronson.

Volumul lucrărilor executate 
de trustul regional de con
strucții Crișana de Ia începu
tul anului ți pînă la 30 iulie 
este Cu aprogpe 20 la sută mai 
mare decît cel realizat în ace
eași nerioadă a anului trecut.

(Agerpres)

La z : dr* Pctr? Brebene, de la sectorul C 1 al Uzinelor
ne’-z-ur# ce - c z, cu pr.’—.* J boaite bine '. Controlorul Miron Giam-
bașu n poete Cf^r.'e declf . -je ce .'s-âa. In uJrinrele luni Brebene nu a avut nici un 
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< casele de cultură ale 
? tineretului din Capitală

sectorul zootehnic

i
j “ urna eu șapta

ani, cînd au înee- 
put ta te ocupe și 
de creșterea animi- 

| ! lelor, colectiviștii
dia tOTTnj Tătarii, 
raionn! Nerm-Vodi, 

avea* doar 95 de taarine. Alta» 
vectorul ««wîehcic al aeefteî foi- 
podâni cupnu3* 3500 ■vine, 
14M poreîr-, cîtcva mii de 
pitiri, stupi, iar numărul tauri- 
■*!« a crescut de aproape 7 ori, 
ajcnr ud ]a peste 660 capete. 
Dar n-a crcicut numai efectivul 
de animale. An iporit continuu 
producțiile fiecărei categorii |i 
•pecii de animale ți, bineînțeles, 
reniturde obținute de goipodăria 
din vectorul lootehnic. Aceatca 
•e ditoreic faptului că de la an 
la an v-a îmbogățit experiența 
colectivi; iilor, priceperea lor. 
Creșterea fnimalelor a devenit 
pentru ei un domeniu în care 
aplică cu stăruință ți într-o mă- 
rară mereu mai largii recoman
dările științei, noile cuceriri și 
metodele înaintate ale zootehniei. 
Dovada cea mii convingătoare 
eite, fără îndoială, felul cam se 
face creșterea tineretului taurin, 
în aceavtâ privință, colectiviștii,

din Tătara au acumulat o expve 
riență bogată, reflectată, de altfel, 
și in rezultatele pe care Ie obțin. 
„Ne-am preocupat și ne preocu
păm cu atenție de creșterea ti
neretului taurin, din mai mnlte 
motive — ne apunea președintele 
gospodăriei. tovarășii] Menat

huit în mare măsură faptul eă 
în fiecare an cele mai frumoase 
și mai bune exemplare din tinere
tul taurin, crescut cu multă grijă 
in propria noastră gospodărie, 
au iporit numărul animalelor de 
prăfilă și de producție.

Totodată, tineretul taurin în-

La baza dezvoltării fermelor 
creșterea științifică 
a tineretului taurin

Sădi. în primul rind, deoarece 
creșterea tineretului bovin în 
condiții optime d« hrănire, în
grijire și adapostire, eite baza 
sigură pentru crearea unor ferme 
de animale de mare productivi
tate. Dacă vacile noastre dau în 
prezent peste 2300—2400 litri de 
lapte anual, la aceasta a contri-

grățat și livrat pe bază de con
tract cu statul, este un izvor de 
mari venituri pentru gospndărie”-

Și afirmația e ilustrată cu ci
fre. în acest an gospodăria a ob
ținut peste 200.000 Iei de pe 
urma mînzaților livrați pînă 
acum. Alți 35 de mînzați, ajunși 
la greutatea de aproape 300 kg,

vor fi predsți zilele următoare. 
Recentele hotărîri ale ConiKlîu- 
lui de Miniștri au constituit un 
puternic stimulent pentru crescă
torii de animale.

Dar să vedem cum sînt cres
cuți cei 300 dc viței și vițele pe 
care îi are gospodăria în pre
zent. De la bun început trebuie 
arătat că Ia G.A.C. Tătaru creș
terea tineretului taurin se face 
pe baza unui plan amănunțit, 
întocmit pentru un an de zile. 
Asta deoarece atît creșterea vi
țeilor ce vor fi păstrați pentru 
reproducție, cit și a celor ce var 
fi îngrășați comportă sarcini și 
metoda specifice, diferite de cele 
folosite în creșterea animalelor 
adulte.

în acest plan sînt prevăzute 
efectivele, împărțirea animalelor 
tinere pe virate și sexe, scopul 
pentru care sînt crescute precum 
ți modul lor de hrănire fi între
ținere. Sînt stabilite modul eum

N. ARSENIE 
corespondentul „Scînteii 
tineretului" pentru regiu

nea Dobrogea

(Continuare în pag. a IV-a)

Arături

ti
i pe întreaga suprafață și sub brazdă cit mai multe semințe de culturi furajere 1 

Acesta e acum obiectivul numărul 1 al mecanizatorilor din brigada lui Lică Pisică de la 
S.M.T. Cioara, regiunea Galați.

NOI SATE ELECTRIFICATE
în 13 sate din regiunea Plo

iești — Ulmeni, Poenarii-Bur- 
chi. Poenari-Rali, Gheboeni și 
altele — s-a aprins recent lu
mina electrică. In același timp, 
în regiune s-au făcut extin
deri de rețele electrice pe a- 
proape 100 km.

în anii nuterlj populare, 
lungimea rețelei electrice din 
regiunea Ploiești s-a extins 
mult, ajungînd la peste 2 000 
km, iar numărul satelor elec
trificate la 476, față de 32 cite 
erau în 1938. Toate orașele din

regiune au fost racordate la 
sistemul energetic național 
iar între Buzău—Cislău—R. 
Sărat—Salcia Nouă s-au con
struit linii de înaltă tensiune, 
care alimentează satele și co
munele de pe aceste trasee. 
Pînă Ia sfîrșitul anului, numă
rul satelor electrificate din re
giune va crește cu încă 30.

Colectivul Întreprinderii re
gionale de electricitate a 
terminat racordarea la siste
mul energetic național a loca

lităților Petrești, Greci și Coa
da Izvorului, iar în comunele 
Colibași și Dragodana lucrări
le de electrificare sînt pe sfîr- 
șite. Cu acestea, numărul sa
telor electrificate în acest an 
in regiunea Argeș se ridică 
27. In prezent, în această re
giune sînt electrificate 457 de 
sate, iar vînă la sfîrșitul anu
lui numărul lor va crește cu 
încă 23.

(Agerpres)

Descoperiri 
arheologice

Cu prilejui executării unor 
terasări în raza comunei Bă
jeni, din raionul Bujorul, re
giunea Galați, s-a descoperit 
recent la o adîncime de circa 
60 centimetri un depozit de 
obiecte de bronz, datînd din 
orînduirea comunei primitive. 
Cele 280 de piese găsite : unel
te, obiecte de podoabă, arme, 
piese de hamașament si de
șeuri rezultate din turnarea 
pieselor au o importantă va
loare documentară și muzeis
tică.

(Agerpres)



"«ecare oră de practică
să ajute specialistului de

La Uzina de utilaj greu „Pro
gresul” din Brăila se află în 
practică peste 300 studenți din 
anii I ai facultăților de mecani
că ți electrotehnica de la insti
tutele politehnice din Iași, Ga
lați ți București, precum ți de 
la Institutul pedagogic de 3 ani 
din Galați. Imensa uzină cu mo
dernii] ei utilaj, înalta calificare 
a colectivului de muncitori ți 
tehnicieni da aici sînt de natură 
să-i ajute pe studenți «S cunoa
scă complicatele procese tehno
logice, funcționarea mașinilor, 
organizarea secțiilor și a uzinei, 
organizarea muncii etc. Și tre
buie spus că, într-o măsură, în 
uzina studenții sînt ajutați să 
realizeze «ceste obiective ale 
practicii.

Chiar din prima zi de practică 
studenților li s-a vorbit despre 
istoricul uzinei, Ii s-a prezentat 
moderna uzină de azi, cu utila
jele ce le realizează în prezent 
ți a căror calitate este apreciată 
atît în țara cît și pesta hotare. 
Apoi, repartizați pe secții și ate
liere, studenții au fost dați în 
seama unor ingineri și maiștri, a 
unor muncitori cu experiență. La 
oțelarie, inginerul Nicolae Fiii— 
p68cn le-a vorbit despre cuptoa
re, despre planul de producție a 
secției, după caro studenții au 
urmărit procesul de elaborare a 
șarjelor. La mecanică grea mai
strul Lucian Dumitrațcu, iar la 
atelieru] de strunguri mici mai
strul Gheorghe Bratosin se ocu
pă cu deosebită atenție de slu- 
denți punîndu-i la curent cu 
procesul tehnologic, explicîndu-le 
felul cum sînt organizate secțiile 
îi atelierele respective. Maistrul 
Bratosin le-a încredințat studen
ților măsurarea anumitor piese 
ca aparate de precizie etc. 
Li madelărie maistrul Tănase 
Rusu — șeful atelierului — a 
întocmit un material scris des
pre problemele tehnice ale mo
delând, despre locul pe care-1 

viața uzinei, pe 
documentare 

practicant, 
pe studenți

să facă schițe ale mașinilor cu 
care este înzestrat atelierul, ale 
pieselor ce «e executa în prezent, 
controlind caietele în care erau 
reproduse acestea.

Multe grupe de studenți ma
nifestă un interei deosebit pen
tru cunoașterea procesului teh
nologic, a vieții fiecărei secții ți 
atelier prin care 
gul perioadei de 
sind pe deplin în 
care zi petrecută 
secția cuptoarelor 
tin, grupa de studenți de Ia Fa
cultatea de mecanică din Galați, 
după ce a urmărit încărcarea

trec de-a lun- 
practîea folo- 
acest «cop fie- 
în uzina. în 
Siemens M ar-

merită atenția atît 
respective cil gi a 
învăț ămintu lui.

Programa da practică prevede 
pentru studenții anului 1 ai fa
cilităților amintite urmărirea ți 
cunoașterea procesului tehnolo
gic, gvind afectate în «cest scop 
pentru unele specialități patru 
iar pentru altele șase săptămîni. 
Dar cunoștințele tehnice pe care 
le au studenții la sfârșitul anu
lui I sînt prea puține ca să le 
permită înțelegerea profundă a 
acestui proces, aplicarea celor 
văzute la specialitatea lor. Din 
această cauză practica efectuată

a facultăților 
Ministerului

Citeva observații cu privire la practica studenților
anii I ai facultăților tehnice

ocupă ea în 
care l-a dat «pre 
fiecărui student 
Apoi i-a îndrumat

cuptoarelor și elaborarei șarje
lor, a cerut în altă zi maistrului 
principal Nicolae Preda docu
mentația, pentrn a verifica cup
toarele. Cu ajutorul maistrului și 
a] altor oțelari ei au căpătat ast
fel noțiuni generale cu privire la 
procesul de fabricare a diferite
lor calități de oțel. La turnăto
ria de fonta un grup de studenți 
de ]a Facultatea de mecanici din 
Iași a urmărit procesul de for
mare și turnare, a manifestat 
curiozitatea — proprie viitorilor 
specialiști — de a cunoaște amă
nunțit modernele agregate. Și 
alte grupe de itudenți înțelegind 
ralul pe care-1 are practica în 
formarea lor ca viitori specialiști, 
foloseac bine zilele pe care le 
petrec în uzina, cer ajutorul mai
ștrilor, tehnicienilor și muncito
rilor pentru informarea lor. știu 
să se facă folositori in diferite 
secții cîștigînd astfel — din efec
tuarea anumitor operațiuni — 
prețioase cunoștințe.

Cu toate aceste rezultate, prac
tica studenților din anii 1 ai 
facultăților tehnice ridică în a- 
ceastă uzină unele probleme care

■ici in uzină ire o eficiență ică- 
iută, iar uneori îmbracă chiar un 
ciracter formal, lată cîteva do
reai :

La turnatorii am întâlnit un 
grup de «tudenți de la faculta
tea de electrotehnică și altul de 
la facultatea de mecanică din 
Iași. Stăteau de 5 zile — timp 
afectat de programa de practica 
pentru turnătorii. Au aiiatat 
la formarea miezurilor, au cerce
tat oalele, au văzut cum ae real£- 
zează turnarea. Au fost și la tiA*- 
nătoria de fontă și la ce> de 
bronz. Unii dintre ei au cefut 
«ă ajute |a formare. Lipea de cu
noștințe și de experiență »-a fă
cut simțită și au trebuit «ă re
nunțe.

La forjă mijlocie —■ unde, de 
asemenea, programa îi obliga ■■ 
ițea cîteva zile — studenții de la 
facultatea de mecanică din Ga
lați, după ce au văzut cum func
ționează presele, ciocanele, au 
pierdut interesul și și-au căutat 
diferite alte ocupații.

La institutele politehnice, 
cursul de tehnologie se predă 
de-a lungul a trei semestre (se-

■uul I și teme

timp cu

Utilaje moderne

la Uzina 
]a przcti-

meslrut II din 
șirele I ți II din anu] II). N-az 
fi mai firesc ca practica tehno
logici ai sa facă a singură dată, 
la sfârșitul anului II (eventual 
de mai lungă durată) cînd stu
denții au cunoștințe complexe de 
tehnologie ? In felul acesta li 
b-bt putea încredința chiar exe
cutarea anumitor operațiuni care 
le-ar da satisfacția că fac un lu
cru folositor atît pentru uzina 
cît ți pentru pregătirea lor de 
specialitate.

Studenții vin la practică înso
țiți de cadre didactice. în spe
cial pentru studenții din anul I
— dintre care majoritatea pășesc 
pentru prima oară înlr-o uzină
— prezeuța cadrelor didactica 
are un rol deosebit de important. 
Ei pot eă completeze explica
țiile generale pe care le primesc

/ studenții la intrarea intr-o sec
ție, să le atragă atenția asupra 
aspectelor necuprinse in aceste 
explicații, aă le arate în perma
nența corelația dintre ceea re 
văd ți profesiunea lor viitoare. 
O asemenea prezență activă ar 
menține treaz interesul studen
ților, ar mari eficiența practicii. 
Din păcate grupurile de studenți 
repartizați în această uzină au 
fost însoțiți de puține cadre di
dactice care, după mărturisirile 
tovarășului inginer Victor Ră- 
ileacu — care răspunde din par
tea uzinei de practica studenților
— ți după propriile noastre con
statări — petrec puțin 
studenții, în secții.

Observațiile făcute 
„Progresul” cu privire 
ca studenților din anii I ai facul
tăților tehnica au un caracter 
mai general. De aceea socotim că 
Ministerul lnvățăinîntului, facul
tățile respective, pe baza unui 
studiu amănunțit, vor trebui să 
ia măsuri care să înlăture aspec
tul oi formal, asigurînd în ulti
mă instanță o corelație mult mai 
justă între pregătirea teoretică și 
instruirea practică a studenților.

« Sînlem la sonda 633
& schela Boldești. Aci
S practică studenți de la iacul- 
îl Lalea de mașini și utilaj pe-
$ trolier din instiutul de pe- 1? 
H irol. gaze și geologie din R

București. Explicațiile Iov. g 
lî ing. Hurban Ion le sînt iolo- j 
| sitoare în practica lor

MARIETA VIDRAȘCU

Un program atractiv
La Casa de cultu

ră a tineretului din 
raionul „30 Decem
brie* a avut loc o 
seară cultural-dis- 
tractivă pentru ti
nerii lucrători din 
presă și edituri. Pro
gramul acestei seri 
a cuprins cîteva ac
țiuni care s-au bu
curat de aprecierea 
pârtie ipanților- Sea
ra a început cu un 
concurs 
cîștigă* 
„Maiștri 
fiefului 
N, D. Cocea*. Apoi, 
a avut loc o „întîl- 
niire cu eroii repor
tajului nostru*. Un

„Cine știe, 
pe tema 
ei pam- 

romînesc :

grup de tineri pă
pușari de la teatrul 
de păpuși din Titu, 
condus de Vasilică 
Porcieșanu — eroii 
reportajului apărut 
în aceeași zi în 
„Scînteia tineretu
lui* — au prezentat 
selecțiuni din pro
gramele lor.

în sală au apărut 
14 tineri îmbrăcați 
în frumoase costu
me naționale, 
uiți direct de 
scena celui de aii 
VII-lea concurs 
formațiilor artistice 
din Capitală, călu
șarii de la Fabrica 
„Adesgo* au inter

Ve-
pe

ai

pretat cu măiestrie 
și pasiune străve
chiul dans popular. 
Apoi, un grup da 
balerini de la Tea
trul de Estradă îm
preună cu maestrul 
coregraf Teodor Va
sil eseu au prezen
tat noul dans mo
dern „Hop-șa*, con
ceput prin îmbina
rea unor elemente 
coregrafice din pa
tru dansuri popu
lare. Alături de ba
lerini, tinerii parti
cipant la această 
seară cultural-dis- 
tractivă au învățat 
acest nau dans.

S. V.

Biblioteci cu autoservire
Sectia de împru

mut a bibliotecii 
centrale rationale 
din Ploiești a aDli- 
cat de curînd meto
da „accesului liber 
la raft* ; cititorul 
îsi alege singur căr
țile dorite. Dintr-o 
singură privire ci
titorul uoate găsi 
autorul preferat, 
cartea De care ei-o 
dorește. Iii aiuta

Drezentarea științi
fică. copertiile fal
se; portretele auto
rilor.

Practica aceasta 
dosi este aplicată 
de scurt timo a 
dus la circulația 
mai larcă a cărți
lor. Dovadă ? Zilnic 
se înscriu 25—30 
de noi cititori. De 
asemenea bibliote
ca centrală regio-

înființatnadă a 
încă trei secții de 
împrumut 
le cartiere de 
marginea 
Ploiești. De la 15 
iulie plnă acum, in 
noile biblioteci au 
și fost înscriși pe
ste 2 000 de cititori.

în noi- 
la 

orașului 
De la

ION 
TEOHARIDE

Dragoste cu vorbă rea 

nu găsește nimenea1'
• ••

ln sprijinul 
studențiviitorilor

Sludentil sini In vcccn/d. Și to
tuși, la Institutul polîteî&c din 
Cluj se predau cursuri. at_ loc ze- 
minarii, consultații Psa o 160 de 
absolvenji ai școlilor medii se pre
gătesc aici pentru concursul de 
admitere în învaiom'intul superior. 
Conducerea institutului a numit un 
colectiv aiculuil din 10 cadre di
dactice — conferențiari. lectori fi 
anistenfi bine pregăiili, cu o boga
tă activitate didactică — care să 
se ocupe îndeaproape de tinerii 
candidați. Au lost Întocmite pltr 
nuri calendaristice in care sini 
eșalonate capitolele ce vor ti pre
date, s-au selectat princinalele te
me de geometrie, fiiică, algebră, 
care sînt reîmprospătate printro 
recapitulare sistematică. Problemele 
neclare sau neînțelese — Indeo-

trbi cele de matemaUcâ — sin! 
discutate (uneori chiar expuse 
încă odată) cu prilejul seminarii- 
lor care so Iac la shrșilul fiecărui 
capitol.

Organizația U.T.M din fnstilut 
ii consiliul U.A.S. se îngrijesc ca 
viitorii studenți să aibă condiții 
bune de studiu și odihnă. Ei au 
acces la bibliotecile institutului. în 
cămin li s au amenajai săli de lec
tură. Pentru ca ei să cunoască 
bine institutul, să îndrăgească de 
pe acum profesiunea pe care vor 
i-o îmbrățișeze, au vizitat labora
toarele. atelierele, sălile de cursuri, 
ou avut Întîlnin cu studenții, fami
liar izindu-se, astfel, cu condițiile 
de muncă de aici.

L Bt'S

La asfințit, pe Iacul Siutghiol

Peste 130000 de excursioniști
Această cifră a fost înre

gistrată zilele trecute Ia servi
ciul plan al Întreprinderii re
gionale Izvoarele din Baia 
Mare. Este vorba de 131.000 de 
excursioniști care au vizitai 
cele 11 stațiuni aparjinînd în
treprinderii amintite. Numărul 
vizitatorilor în grup la cabane 
și stațiuni a crescut în acest 
sezon cu peste 30 la sută în 
comparație cu cifra realizată 
in aceeași perioadă a anului 
trecut, Important de reținut 
este faptul că pitoreștile melea
guri al regiunii Maramureș sini 
tot mai dea vizitate în ultimul 
timp de către turiști de peste 
hotare.

Măsurile luate din timp de 
către conducerea întreprinde
rii au asigurat vizilatorilor-tu- 
riști și oamenilor muncii veniți 
la odihnă — condiții optime de 
cazare, masă și recreere. Com
plexul turistic Bor șa a fost do
tat cu un autobuz cu care 
excursioniștii merg să viziteze 
punctele turistice Cîrlibaba și 
Pasul Prislop. La stațiunea 
Mogoșa, una dintre cel mai 
mult vizitate, se execută în 
prezent lucrări de amenajarea 
unei plaje montane, curățirea 
șl Îndiguirea frumosului lac 
Bodi.

V. MOINEACTJ

Productivitatea muncii — element 
principal al planului de producție

(Urmare din pag. 1)

privinddeplinirea sarcinii 
creșterea productivității mun
cii îl au brigăzile complexe cu 
plata in acord global. Această 
formă superioară de organizare 
a muncii este corespunzătoare 
nivelului actual al înzestrării 
cu utilaje a exploatărilor. Ele 
execută toate operațiile șt fa
zele de lucru (doborît și sec
ționat, scos-apropiat și încăr
cat în mijloacele de transport) 
dintr-un parchet de exploata
re. Dar acestui lucru nu t s-a 
dat atenția cuvenită peste tot- 
Numărul de 9 brigăzi comple
xe, care au realizat producti
vități cu 33,33 la sută mai 
mici derit cele prevăzute, tim 
a fost mărit, metoda nu a fost 
extinsă. La exploatarea Curtea 
de Argeș, de pildă, nu a 
fost organizată nici o astfel 
de brigadă deși condiții exis
tau. La sectoarele 1 și 2 
industrializare au existat, 
asemenea, deficiențe care 
dus la nerealizarea sarcinii de 
creștere a productivității mun
cii. Ele se referă la lipsa de 
mecanizare a unor faze tehno
logice cu volum mare de 
muncă, la nefolosirea, la capa
citatea maximă, a unor utila
je etc.

Analiza îndeplinirii indica
torilor de plan oe primul se
mestru de către I. F. Curtea 
de Argeș arată fără îndoială 
că acest colectiv a depus, sub 
conducerea comitetului de 
partid, eforturi susținute pen
tru a lichida rămînerile în 
urmă din primul semestru. 
După cum s-a văzut însă exix- 
tă posibilități si mai mari 
care vor trebui puse în va
loare.

Este necesar, după părerea 
noastră, să se acorde toată a- 
tenția pe viitor creșterii pro
ductivității muncii, folosirii 
chibzuite, gospodărești a fie
cărei rezerve.

Organizația U.T.M. a între
prinderii și-a îndreptat aten
ția in această perioadă, mat 
mult decit în anii trecuți, spre 
mobilizarea tinerilor munci
tori la ridicarea propriei cali
ficări profesionale unul din 
factorii importanți de care de
pinde creșterea productivității 
muncii. Au fost astfel înfiin
țate. încă de la începutul anu
lui, în toate sectoarele de ex
ploatare precum și în secțiite 
de industrializare curxuri, s-a

de 
de 
au

făcut înscrierea tinerilor, s-au 
alcătuit tematicile lecțiilor le
gate de specificul locurilor de 
muncă. „Profesori' au fost in
ginerii cei mai buni, maiștrii 
din parchete, La sectorul Valea 
Lupului, spre exemplu, se obiș
nuiește să se discute zilnic, du
pă terminarea lucrului, cu ti
nerii despre caracteristicile 
postaței de exploatare, despre 
metodele de muncă ce trebuie 
folosite. Periodic, cunoștințele 
căpătate la cursuri au fost com
pletate de conferințe pentru a 
informa pe tineri asupra nou
tăților în domeniul respectiv 
dc T.aKCă.

Se remarcă însă U J. F. 
Curtea ae Argeș, în leaturi 
cu desfășurarea cursurilor, «» 
fenomen nefiresc. I» »ecto«r«- 
le de exploatare (la Valea Lu
pului Și Topolog. de pildă), 
unde locurile de muncă ale ti
nerilor sînt dispersate, mobili
zarea lor reclamind eforturi 
deosebite, cursurile de ridica
re a calificării profesionale se 
desfășoară mult mai bine. 
Frecvența ținerilor este buni, 
lecțiile se țin cu regularitate 
ți acesta este un lucru bun.

în schimb, la sectoarele I ți II 
de industrializare există mul
te deficiențe din acest punct 
de vedere. Sint locuri de mun
că (La depozitul de bușteni, la 
secția lăzi, ia hala gaterelor, 
spre pildă) unde hm «-a ținut 
nici o lecție de la începutul ci
nului piuă acum. Organizațiile 
U.TM. de aici au neglijat 
complet această problemă. Nu 
es:e mai puți-» adevărat că 
deficiențele se datoreze și con
ducerilor administrative ale 
secțiilor amintite. Inginerii ți 
tehnicienii de aici, șefii de 
secție (Costeseu Nicolae, Ilies
cu Jean, Manea Constantin) 
nu sprijină în nici un fel des
fășurarea cursurilor.

Ridicarea continuă a califi
cării tuturor muncitorilor este 
o rezervă serioasă de creștere 
a productivității muncii șj a- 
cestui lucru trebuie să-i acor
de toată atenția 
întreprinderii, 
U.T.M.

Folosind, sub
comitetului de partid, posibi
litățile arătate, dezvoltind P® 
mai departe ceea ce este bun, 
colectivul întreprinderii se va 
putea prezenta la «fîrșitul a- 
nului cu un bilanț bogat d« 
realizări

Pentru a sprijini extinderea 
continuă a mecanizării proce
selor tehnologice in turnătorii 
si industria siderurgică, con
structorii de mașini au realizat 
in olus în prima jumătate a 
anului pentru aceste sectoare 
aproape 1 100 tone utilaje teh
nologice diferite. Turnătoria 
Uzinelor de pompe și mașini 
agricole din Capitală a primit 
4 mașini de format, un cuptor 
rotativ pentru elaborat fonte 
speciale

Cu importante utilaje pen
tru mecanizarea procesului de 
producție, printre care instala
ții pentru încărcarea și des
cărcarea materiilor prime la 
furnale și oțelării, vagoane si
derurgice etc. au fost înzestra
te în ultimul timp și combi
natele siderurgice de la Hune
doara si Reșița, Uzinele „In
dustria Sîrmei' din Cimpia 
Turzii, „Oțelul Roșu" ți altele.

(Agerpies)

conducerea 
organizația

conducerea

ieri, In librării

□ întreaga țară a 
început ieri difu
zarea manualelor 
școlare nentru cla
sele VIII — XI. 
(Pentru clasele I— 
VII ele vor fi îm

părțite gratuit elevilor, in pri
ma zi de școală). Revăzute, 
îmbunătățite conform cerințe
lor învățămîntului nostru de 
cultură generală, într-o pre
zentare grafică atrăgătoare, 
manualele școlare au fost puse 
din timp la îndemîna elevilor, 
în librării și standuri special 
amenajate.

In Capitală

Difuzarea manualelor școla
re se face prin 22 de librării, 
cite 2—3 pentru fiecare raion, 
pentru a se evita aglomerația.

----- •------

Se dezvoltă reieaua 
cooperației 

meșfeșugărești
tn regiunea C- ;:■>« sa foit 

ors---^c-.t anst cxxs iaci 37 
«nități ale
șugâreyti per.:r* df-rfvirea 
pcpula^ri. In loca?.zi;ite 
Aleșd, Sebiș, laen y-. Harghita 
au fon date îs țclcÂr.ti com
plexe modama c’-prirxi-sd cita 
8—10 seciii de crouone, ine&ț- 
țăm inte, cejoca na, i, je. 
ceasormcJne,
Un alt coaptei se
află îs iradia dr pisare î* 
Simte* Si.: Pratru dex-
voizarzz relele ji zc’area Mai- 
tățilcr cm «t fest alo
cate în acest an pesta 3 mili
oane lei

ii știu dacă versu
rile acestea fac 
parte dintr-un cîn- 
tec sau vreo zica
lă populară. Poate 
că ele au fost po
trivite pe loc, a-

tunci, la discuția despre care 
va fi vorba mal jos, ieșite 
fiind fie din înțelepciunea fol
clorică, fie din experiența de 
viață a 
erau de față vreo zece-cinci- 
sprezece 
sau mai vîrstnici, cîți se găsi
seră în ziua 
gospodăriei colective din 
muna Costache Negri, 
nea Galați. Ba
tea soarele a- 
miezii și oame
nii se trăseseră 
pe sub umbra 
viței de vie T|| 
care împodobea 1 I n
cerdacul sediu- IIP
lui și discutau. I ■ I
Aproape de ei
se afla un băiat și toți îl pri
veau De el.

De fapt ce se intim plase ?
Băiatul acela, pe nume Ionel 

Virtosu, are 22 de ani. Iar po
res tea este, cum ușor se poate 
bănui, o pooeste de dreașo^e. 
X.-nai că «sa cam ți,

firul îniirșplărJor, 
ci ti torul iși va da seama de ce.

Ionel s-a îndrăgostit de o 
fată. O fată din același sat, 
care locuiește pe o uliță apro
piată. Curînd însă fata a înce
put să se ferească din calea lui.

— De ce v-ați certat, fată ? 
0 ÎMI re ba rite cinctm.

— Am căzut ci wu-i 
nene, de aia1

Ionel — voia să spună 
— nu era îm realizate ața 
se prezenta el în lume și ea 
i-a aflat felul de a gîndi și de 
a se purta abia după ce au de-

oamenilor. Fiindcă

oameni, mai tineri

aceea in curtea 
co- 

regiu-

venit prieteni De muncit mun
cește doar „cînd vrea el" (zice; 
„azi nu merg la lucru la gos
podărie, am ce minca”). Apoi, 
fata a băgat de seamă că ii 
cam place să bea. Iar la cei 
douăzeci de ani cîți are, vrea 
și ea să-și găsească un prie
ten de nădejde, un om munci
tor, nu un leneș și un bețiv. 
Poți să-ți făurești o familie 

cu un om ca acesta ?
Cînd s-au rostit aceste vor

be, toți cei aflați in cerdacul 
sediului gospodăriei au dat din 
cap, aprobator.

— Are dreptate fata, au spus 
oamenii.

n

om,

fata 
cum

Singur Ionel Vîrtosu a ră
mas cu fruntea în jos, cu pri
virile îndreptate în pămint.

Vorbele astea nu le auzea 
pentru prima dată. I le mai 
jptueie chiar fata. Cum s-a 
purtat tnsă el cînd prietena 
i a arătat odrerea ei ? A 
eeput rf-i vorbească «rit, s-o 
bruscheze, s-o amenințe.

— Mai bine gindește-te să te 
schimbi, t-a spus ea.

— Dacă te plimbi cu altul 
am să te iau la bătaie..., i-a 
răspuns el.

Fata a crezut 
dar s-a ințelat.
need, a fost insă la horă. S-au 
intilnit acolo băieți fi fete fi 
unul dintre ei a condut-o pe 
fosta pietenă a lui Ionel spre 
casă. Era seară. Deodată in 
dreptul unui pod le-a ieșit în 
față, din întuneric, Ionel Vir-

că glumește, 
Intr-o dumi-

tosu. Mai era cu doi; unul, 
Gheorghe Pirvu și altul Gh. N. 
Căpătau. Erau beți toți. Virtosu 
și-a dezbrăcat paltonul și l-a 
dat să-l țină ceilalți doi, care 
— „ca să nu se bage unde nu 
trebuie ', cum zic ei — stăteau 
deoparte. Fostul prieten a în
ceput să lovească fata.

Chipurile, făcea asta 
dragoste 1 
vind-o cu 
dească ce 
pe urmă 
dezamăgire amară, 
mai ales după această întâm
plare. nutrește față dc el un 

profund dispreț. 
Concluziile a- 

cestei povesti 
u urîte lc-au tras

oamenii aflați 
Wmi • discuția dinEBI

cu vorbă rea, 
nu găsește nimenea... spunea 
o femeie trecută de cincizeci 
de ani. Formulate simplu, a- 
ceste cuvinte arătau că, de 
fapt, nicăieri și niciodată dra
gostea n-a putut fi cucerită cu 
forța, apelind la purtări bru
tale. Ser.timent delicat, drago
stea cere delicatețe, și nu-i de 
mirare că la indrugostiți te ui
mește tocmai atenția cu care 
ae poartă unii față de alții.

— Ceea ce a făcut Virtosu 
e o excepție. E primul și ulti
mul in sat care se poartă așa, 
care crede că dragostea se 
poate cîștiga prin bătaie sau 
purtări grosolane, spunea 
năra colectivistă Maria Preda, 
secretara organizației U.T.M. 
din comună.

Dar și purtarea celor doi — 
Gh. Pirvu și Gh. N. Căpătau, 
cei care t-au ținut paltonul 
pentru ca el s-o poată lovi mai 
bine pe fată, nu e o purtare 
care trebuie trecută cu vede
rea. Te poți oare numi prieten 
și să asiști cu miinile încruci
șate la fapta nedemnă a unui 
tovarăș de-al tău ?

— Ar trebui discutați cu to
ții în adunare, să afle părerea 
noastră, au adăugat alți oa
meni, printre care se afla 
chiar și tatăl lui Ionel Virtosu. 
Eu, zicea tatăl lui, nu l-am în
vățat așa, nici soția mea nu 
i-a dat asemenea sfaturi; ne-a 
umplut casa de rușine prin 
purtarea pe care a avut-o.

...Da, o discuție despre dra
goste, despre comportarea ti
nerilor ar fi utila pentru cei 
trei tineri din comuna Costa- 
che Negri, regiunea Galați.

Sintem siguri că și cititorii 
ti vor ajuta, spunîndu-le des
chis părerea.

, . din,.,
își închipuia că lo- 

pumnii, o să-i dove- 
mult o iubește. Abia 
fi-a dat seama, cm o 

că fata,

ti-

EUGEN FLORESCU
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Iși înfrumusețează

Capitala In prima zi de vînzare a manualelor școlareIn Librăria noastră nr. 79 din

A început difuzarea manualelor școlare
pentru clasele Vili

Cu toate acestea, chiar de la 
prima oră, librăriile au cunos
cut o mare afluență de elevi și 
părinți ai acestora. La Libră
ria noastră nr. 74, de pildă, au 
fost distribuite In primele ore 
ale dimineții mii de manuale. 
Lucrul a fost posibil datorită 
bunel organizări a muncii de 
difuzare; toate manualele 
au fost aduse la timp, s-a ame
najat un stand special, au fost 
afișate liste cu titluri de ma
nuale, s-au întocmit seturi 
complete de manuale pe clase 
pentru a ușura atît alegerea, 
cit și distribuirea lor.

Măsuri asemănătoare au fost 
luate în toate unitățile din Ca
pitală. în piua, regionala Bucu
rești a C.L.D.C. a asigurat a- 
mena’area unor standuri eu 
lucrările recomandate ca lite-

ratură suplimentară; lucrările 
ajutătoare de beletristică, bro
șurile de știință popularizată, 
dicționarele și alte lucrări de 
interes general vor fi expuse 
pe clase, pentru o cît mai ra
pidă orientare a elevilor inte
resați în procurarea acestora.

Măsuri corespunzătoare s-au 
luat și pe linia deservirii cu 
rechizite școlare. Așa, de pil
dă, în 33 librării se vor pune 
în vînzare seturi complete de 
rechizite școlare pentru cla
sele I—IV.

de 1 august aici au fost 
peste 800 de elevi și

La Ploiești

In Incinta Scolii medii nr. 1 
„I. L. Caragiale" i-a deschis 
unul dintre cele trei centre de 
difuzare a manualelor pentru 
clasele VIII—XI. în dimineața

zilei 
«erviți 
părinți ai acestora. Tovarășa 
Teodorescu Aurelia este gos
podină, soția sudorului electric 
Ion Teodorescu de la Uzinele 
„1 Mai" Ploiești. Deoarece fiica 
sa își petrece vacanța în altă 
localitate, mama s-a îngrijit 
să-i procure cărțile necesare 
pentru clasa a XI-a, chiar din 
prima zi de distribuire a lor. 
Iată și un alt cumpărător mai 
mic, Iulius Vasiliu. Acesta a 
promovat examenul de admi
tere și a devenit elev al clasei 
a VIII-a pentru care își cum
pără acum cărțile necesare.

manualele școlare au cunoscut 
o mare afluență de cumpără
tori, in majoritate elevi. La ra
ionul cu cărți școlare, s-au fă
cut adevărate cozi. Aceasta se 
explică prin dorința elevilor 
de a răsfoi cit mai degrabă 
frumoasele și interesantele 
manuale după care vor învăța 
în noul an școlar. Pentru a 
ușura vînzarea, librăriile 
întocmit seturi complete 
clase.

De la C.L.D.C. am aflat că 
librăriile sînt foarte bine apro
vizionate cu manuale școlare. 
Circa 90 la sută din necesarul 
de manuale se află în standuri 
sau depozite de unde vor a- 
junge în mîna tinerilor cumpă
rători. In zilele următoare vor 
sosi și restul de 10 la sută, pre
cum și un număr de manuale 
de rezervă.

au 
pe

In orașul Brașov

încă din primele ore ale di
mineții de ieri, librăriile nr. 1, 
5, 13, 14 și 15 unde se vînd

Mobilizați de deputății «fă
tului popular, de organizațiile 
U.T.M., tot mai mulți cetățeni 
tineri și vîrstnici din orașul 
Deva participă cu entuziasm la 
acțiunile de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea orașului 
lor. în anul 1962, de exemplu, 
la asemenea acțiuni au partici
pat peste 114 000 de cetățeni 
efectuînd circa 385 000 ore 
muncă patriotică economisind 
astfel aproximativ 2 140 000 lei. 
Orașul reîntinerit a căpătat un 
aspect îngrijit, atrăgător în 
care predomină curățenia și a- 
bundența zonelor verzi și a co- 
voarelor de flori. Ca urmara a 
acestui fapt, în cadrul unei 
adunări festive la care au par
ticipat numeroși cetățeni și de- 
putați, a fost decernată Diplo
ma Consiliului de Miniștri și 
premiul III orașului regional 
Deva pentru rezultate deosebite 
obținute în anul trecut în în
trecerea patriotică pe țară pen
tru buna gospodărire și înfru
musețare a orașelor regionale. 
Cu același prilej au primit „In
signa de fruntași în gospodări
rea orașelor* un număr de 80 
de cetățeni, deputațf, președinți 
de comitete de blocuri șl 
străzi,

R. LAL



Partidul Muncitoresc Romfn înarmează tînăra eenerațle, ea șl pe toți 
oamenii muncii din patria noastră, cu cunoașterea celei mal înaintate concepții 
despre lume — Învățătura marxist-leninistă, cn Ideologia șl politica partidului, 
formînd astfel constiuctori conștienți ai socialismului. în cadrul acestui multi
lateral proces educativ a tineretului — învățămîntul politic reprezintă una din 
pîrghiiie cele mai însemnate.

Invățămîntul politie U.T.M. contribuie în mod activ la ridicarea nivelu
lui ideologic și politic al unul mare număr de tineri muncitori, țărani colec
tiviști, elevi și studenți, ]a educarea acestora în spiritul patriotismului socialist 
și al internaționalismului proletar ; studiul politic și ideologic îi ajută să-și 
formeze și să-și dezvolte conștiința socialistă, să dobindeaacă o concepție mate
rialist-științifică despre viață, să-și însușească principiile eticii comuniste, «A 
găsească răspunsul la felurite întrebări privind dezvoltarea societății contem
porane. să înțeleagă în mod just evenimentele politice interne și internațio
nale, să cunoască in mod temeinic politica partidului nostru.

Pentru un propagandist nu poate exista satisfacție mai mare decît aceea 
de a constata că munca sa are finalitate, este eficientă, că tinerii pe care îi 
îndrumă in studiu s-au dezvoltat din punct de vedere politic și ideologic, își 
îndeplinesc conștiincios sarcinile de producție, îndatoririle în societate, dau 
dovadă de o înaltă conștiință in întreaga lor activitate, în toate împrejură
rile vieții.

îmbinarea strinsă a învățămintulul politic cu sarcinile practice ale con
strucției socialismului, cu viața cate o cerință importantă, o condiție de bază 
a eficacității studiului ideologie și politic.

Se poate afirma cu certitudine că la baza succeselor obținute d« cele mai 
bune cercuri și cursuri politice U.T-M_ se află tocmai legătura strinsă, firească, 
între problemele teoretice studiate și munca și viața tinerilor, faptul că tinerii 
au fost ajutați ea din documentele studiate să tragă concluzii concrete pentru 
propria lor activitate practică.

în această perioadă eind în vederea pregătirii viitorului an de învățA- 
mint politie, in unele regiuni ale țării s-au deschis cursurile cu propagandiștii 
— redacția darului nostru și-a propus să înfățișeze unele metode împărtășite 
eu prilejul unei consfătuiri eu propagandiștii eîtorva cercuri politice U.T.M. 
din Capitală, să analizeze străduințele lor pentru a lega studiul de practică.

Au începui cursurile de pregătire a propagandiștilor de la Invătămintul politic U.T.M. Vâ prezentam 
cursul de 10 zile organizat de Comitetul regional U.T.M.-București

un aspect de la

l cijcu

IN CENTRUL DEZBATERILOR DIN CERCUL TOLITBC:

■

I

ubllnllnd odată mal mult ei 
Invătămintul politic trebuie 
să fie eficieati concret ar* 
bilizaior. înțelege-, ci în cen
trul atenției — i-diferea: de 
forma de fcivftti***0* — tre
buie ti «e afle ^baterea —

realizată în mod specific, tr funcție 
caracterul fiecărui cerc potdr — a în
datoririlor ce revin tineretam pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasat de partid- 

Analixiad munca cercuri or politice
JU.T.M. cu o ma: bogată expnenți vom 
constata d orinripala }or P -oc-pare 
ceea ce ari veste legi tur* îr.’.-ițimmtului 
cu viața o constituie tocmai axarea acti
vității lor De eoDtruxjtia tineretului Ia 
îndeplinirea sarcinilor de nroducte. D.n 
multiplele probleme ce se nun in această 
pnvirta să ne oprim la cîteva : dezba
terea ia rerrtr a rei?r mai actuale pro- 
b.'eme ale voLizczi economice a partidu- 

lai; îmbinarea c-r'-j'i-.i r^obteesr^ir eco
nomice generale cu cele sperrtfice locului 
de muncă : caracterul mocaltzaaior al *c_ 
ti. vi-A pi eereur. '.or pe_iuee pr/.vmd parti
es parca uîemițti — finer-, fv procesul
de proctarpe.

In ceea ce privește iprofixn-MWea px* 
blemdor ecooocnee actuale «*■ P^e *• 
firma că. xub conducerea si îmdrumarea 
organelor si organiza pilor de perfid, ma
joritatea propagandiștilor cerc-uitor po
litice U-T-M. cu care am *u aju
tat cursanțu să-ș- însutească o sene
de nrableme de bază ale teoriei econo
miei marzăst-lenin-ste. să îr.teieagi sen
sul lxdot nețuri fundamental- ale eco-
rortaea iodalir.e c«n Mnt : industriali
zarea aoriahită. roita Industrie, grele, 
dezvoltarea ol atacă, uroportiocală a eco
nomiei naționale, oroductiviiatea muncii, 
prețul ce cost, calitatea produselor, 
căile creșterii producției și produc
tivității muncii, ale realizării ae eco
nomii și altele. In cercuri cum sînt 
„Cursul politic* de la Uzinele „Semănă
toarea*. condus de propagandistul Ste- 
lian Marinescu, sau în cel de la între
prinderea poligrafică „13 Decembrie", 
condus de Ion Costache, în cercurile „Să 
ne cunoaștem Datria socialistă* de la Uri
nele .Vulcan" (propagandist Alexandru 
Bocșa) și Fabrica «Tînăra Gândi" (pro
pagandistă Elena Asofiei), au fost tra

-Formarea trăsăturilor

moralei socialiste

a tinerei generații
trăsături morale In uri mul riad în atitu
dinea fată de muncă a tinerilor $i in în
treaga lor comportare.

Este, de asemenea, cit se poate de bine 
că probleme atît de importante ca com
portarea în societate a tinerilor, Ir. prie
tenie, dragoste, căsătorie și familie, au 
fost dezbătute în multe cercuri politice 
U.T.M. într-o legătură strinsă cu exemple 
concrete din viața tinerilor. La cursul 
politic de la Combinata! de cauciuc ^Ji
lava", de pildă, discutindu-se despre pro
filul politic-mora’ al comunistului, s-au 
adus numeroase exemple din întreprin
dere, de comuniști care prin munca și 
comportarea lor in viața de fiecare zi 
și-au cîștigat stima și aprecierea iman* * * * * * * * 8- 
mă a colectivului. Avînd în față aseme
nea exemple, cursanții au putut xă-și a- 
nalizeze exigent propria lor comportare, 
să desprindă o seamă de învățăminte 
concrete pentru viitor. La Depoul LT.B. 
Bucureștii-Noi s-au purtat discuții inte
resante cu privire Ia viața de fam die. In 
cercul politic s-a dat explicarea justă și 
unei alte probleme deosebit de importan
te. După ce se căsătorise una dintre 
cursante, Maria Bălteanu, a început să 
nu mai participe atît la învățămîntul po
litic cît și la viața de organizație în ge
neral. O asemenea atitudine a constituit 
prilejul unei dezbateri vii, cu privire la 

egătura învăță mintalul poli
tic cu viata este concepută 
într-un sens larg, ea înglo
bând. ne lingă problemele de 
muncă ale cursanților. și car* 
ocupă, bineînțeles, locul prin
cipal, întreaga lor activitate

socială, atitudinea lor în viața obșîească. 
în familie, în întreaga lor comportare 
societate. Meritul activității multor pro
pagandiști constă tocmai într-o astfel de 
orientare a activității cercurilor îneît 
acestea sa ofere atît posibilitatea pentțu 
cursanti de a-și clarifica o serie de pro
bleme teoretice privind principiile și nor
mele eticii comuniste, cit și aceea de a 
confrunta aceste principii cu viața, de a 
dezbate în lumina moralei comuniste pro
pria lor atitudine si comportare. Cercu
rile politice au menirea de a dezvolta Ia 
tineri spiritul unei înalte combativități 
împotriva oricărei influente a ideologiei 
și moralei burgheze.

în mod firesc multi propagandiști acor
dă, în ceea ce privește problemele edu
cației morale a tineretului, o atenție deo
sebită cultivării patriotismului socialist, 
formării în rîndul cursanților a mîndriei 
pentru cuceririle revoluționare și marile 
realizări ale construcției socialiste, dez
voltării sentimentului lor de recunoștință 
și devotament pentru conducătorul Încer
cat al poporului nostru — Partidul Mun
citoresc Romîn, educării lor în spiritul 
internaționalismului proletar, ale solida
rității cu lupta popoarelor și a tineretului 
din întreaga lume pentru pace și pro
gres social.

In multe cercuri politice U.T.M., cum 
sînt cele de la „Semănătoarea*, „Dacia", 
Combinatul de cauciuc Jilava. Institutul 
Proiect-București, Școala medie nr. 28 
etc, dezbaterile despre partid au fost 
urmate sau precedate de vizite la Mu
zeul de istorie a partidului, la expoziția 
„Februarie 1933" ; la Muzeul Doftana etc. 
La Fabrica „Tînăra Gardă*, de pildă, 
cursanții cercului „Să ne cunoaștem pa
tria socialistă* au mers în grup la opera 
„Trandafirii Doftanei" si la expoziția 
„Februarie 1933". La Institutul Proiect- 
București, după vizionarea filmului „Lu- 
peni 29". în cercul „Trăsăturile moralei 
socialiste în rîndul tinerei generații* s-au 
purtat ample discuții cu privire la ase
menea probleme ca spiritul de sacrificiu
în lupta pentru cauza eliberării celor ce
muncesc, patriotismul luptătorilor comu
niști. La Uzinele „Vulcan* propagandis
tul Alexandru Bocșă a cerut sprijinul 
unor muncitori mai vîrstnici, unii chiar 
părinți ai cursanților, pentru a concreti
za, ne baza exemplului propriei lor uzine, 
puternica dezvoltare a industriei în anii 
puterii populare. în comparație cu situa
ția din trecut: drumul uzinei de la un
mic atelier la o întreprindere dotată cu 
utilaj de înaltă tehnicitate, care realizea
ză numeroase produse pentru export, a 
fost înfățișat astfel ca o carte integrantă 
a procesului de industrializare socialistă.

In mod firesc în majoritatea cercurilor
politice problemele patriotismului socia
list sînt dezbătute în strinsă legătură cu 
manifestarea concretă a acestei înalte

î do ooooaoao ccoasc ac ocacocaoi

tate De larg aceste prohleme. O mare 
importantă în această privință a avut-o 
studierea. aprofundarea de către cursanti 
a unor importante documente de partid : 
Raportai Ia Congresul a! Ul-lea ai 
P3IJL. Raportul tovarășului Gheorghe 
Gteorzhiu-Dej la Aniversarea a 40 de 
ata de la crearea P.CJL, expunerea făcu, 
tâ cu prilejul cele de-a 15-a aniversări 
a R- P Române, materialele Sesiunii 
extraordinare a XLAJN. efic. Axarea 
dez^a terii or din cercuri pe aprecierile 
cuprinse in aceste documente. îndrumarea 
curxantikjr spre studiul lor individual, 
organizarea unor constatați, au permis 
o mai bună în eiegere ți Însușire de către 
tineret a măre țel or saren; pe care parti
dul le-a pus ia fața poporului nostru în 
vederea desăvu-ștr.i construcției socialiste.

- Contribuția tinerilor ia indepliniirea 

sarcinilor de producție

La rc=v orbire a recapitulativă a cercu
lui _Să ne cunoaștem patria socialistă" 
de la L'em mecanică fină, de exemplu, 
numerogi cursanti ca Florica Iliescu, 
T-ărfia CrAdunescu. Mihai Stamatescu, au 
dovedit o temeinică cunoaștere a unor 
chestiuni esențiale ale economiei socia
liste cum sirti: productivitatea muncii 
Si dJe cresxerii ei. arporan'i ridicării 
cahtătii nroduselor si corela pa acesteia 
cu crnblemele erestaii producție! si re
ducerii Drttalui de cost, problemele ca
lificării, în legătură cu aplicarea tehnicii 
înaintate în producție ; au subliniat im
portanța întăririi permanente a discipli
nei în producție, a participării tineretu
lui la întrecerea socialistă etc. Fără în
doială că asemenea cunoștințe n-au putut 
«ă nu aibă urmări favorabile concretiza
te în creșterea contribuției tinerilor la 
îndeplmirea sarcinilor de producție.

O scrinsă legătură a InvățAmintuIui 
politic cu viața înseamnă Insă, fără ir.- 

I

căsătorie și familie. în cerc s-a vorbit cu 
multă căldură despre familiile unor co
muniști. ale unor tineri muncitori, dove- 
dmdu-se cu fapte convingătoare că via
ța de familie nu constituie și nu poate să 
constituie o piedică în calea activității 
sociale a membrilor familiei, că. dimpo
trivă, în ac ti vi ta tea socială oamenii își 
găsesc o întregire firească a vieții lor.

Din păcate însă nu in toate cercurile 
politice U.T.M. lucrurile se petrec în a- 
cest fel. La unele cercuri politice dezba
terile au un caracter abstract, probleme
le concrete din viața și munca colectivu
lui de tineri nu sînt aduse în dezbatere, 
cursanții fiind privați în felul acesta de 
posibilitatea practică de analiză a pro
priei lor activități, comportări. în lumi
na principiilor învățate. In alte cercuri 
exemplele sînt date în mod formal, 
neconvingător. La o expunere despre ro
lul și însemnătatea muncii în socialism, 
care a avut loc în cercul „Trăsăturile 
moralei socialiste In rîndul tinerei gene
rații’ de la ICEMIN-București. exem
plele concrete erau alese din siderurgie, 
agricultură dar numai din cadrul institu
tului nu. Se înțelege că nici acest pro
cedeu nu poate să însemne legarea pro
blemelor teoretice studiate de viața și 
activitatea concretă a tinerilor.
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doială, și realizarea unei Îmbinări orga
nice a problemelor economice generale 
cu cele specifice locului de muncă res
pectiv. Să ne oprim mai amănunțit In 
această privință asupra experienței bune 
a cursului politic U.T.M. de la Uzinele 
..Semănătoarea" — propagandist : Ste- 
lian Marin escu.

Concretizarea în dezbaterile din cerc 
a îndatoririlor ce revin Uzinelor „Semă
nătoarea" și tinerilor personal a consti
tuit preocuparea tuturor cursanților. Fe
licia Teodorescu. de pilda, tratind pro
blemele legate de dezvoltarea agricultu
rii noastre socialiste, s-a referit în 
mod deosebit la sarcinile concrete de 
zi cu zi. ce revin întreprinderii și servi
ciului din care face parte, la modul In 
care tinerii pot participa la îndeplinirea 

lor. Remarcând contribuția pe care uzi
na o aduce la mecanizarea continuă a 
agriculturii noastre socialiste, vorbi
toarea a subliniat necesitatea măririi 
eforturilor pentru ca mașinile agricole 
să fie de cea mai înaltă tehnicitate, să 
asigure o productivitate maximă.

O asemenea reușită nu este, desigur, în- 
tlmplătoare: ea reprezintă încununarea 
întregii activități pe care a desfășurat-o 
propagandistul spre a asigura cunoaște
rea si dezbaterea de către cursanțî a pro
blemelor esențiale de producție ale uni
tății lor în strinsă legătură cu proble
mele economice generale. Propagandistul 
a folosit prilejul studierii unor probleme 
ca industrializarea socialistă, dezvoltarea 
planificată a economiei, avîntul agricul
turii socialiste și altele pentru a sublinia 
rolul Uzinelor „Semănătoarea* în meca
nizarea lucrărilor agricole, pentru a evi
denția importanța deosebită a realizării 

rientarea conținutului acti
vității cercurilor politice 
U.T.M. spre problemele vie
ții, ale activității în produc
ție și ale comportării tine- 
r.lor în soc.etate — înseam
nă implicit dezbaterea con

cretă a celor mai importante sarcini ale 
organizațiilor U.T.M. și ale utemiștilor. 
în cercurile de studiere a Statutului 
U.T.M., în lecțiile din celelalte forme de 
învăță mint politic U-T-M., unul dintre as
pectele cele mai însemnate ale legăturii 
studiului cu viața îl constituie preocupa
rea propagandiștilor și cursanților pentru 
a desDrinde cu claritate sarcinile puse de 
partid în fața organizațiilor U.T.M., mo
dul în care ei pot contribui într-o măsu
ri cît mai mare la îndeplinirea acestora 
in organizația de bază din care fac pane. 
Asemenea probleme cum sînt conducerea 
de către partid a U.T.M„ caracterul re
voluționar al organizației de tineret, ro
lul U.T.M. în mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor trasate de partid 
?i in educația comunistă a tineretului, 
sarcinile organizațiilor de bază U.T31.. 
drepturile și îndatoririle utemiștilor — 
constituie nenumărate prilej un pentru 
analiza unor aspecte concrete, importan
te, ale muncii și vieții utemiștilor.

La convorbirea recapitulativă din în
treprinderea textilă „Dacia", in cercul 
condus de Kadar Florica, s-au purtat 
discuții în legături cu drepturile si în
datoririle utemiștilor. în cuvînrul lor, a- 
proape toți cei 22 de cursanți, pornind 
dela prevederile Statutului U.T.M., au fă
cut referiri concrete la modul în care or
ganizația lor de bază se ocuDă de crește
rea. de educarea fiecărui tînăr în parte, 
de înarmarea tinerilor cu ideologia mar- 
xist-leninistă. de mobilizarea acestora Ia 
traducerea în viața a Doliticii partidului.

Ce înseamnă a fi fruntaș în muncă ? 
Această întrebare pe care și-a pus-o a- 
proape fiecare participant la cerc, a că
pătat răspunsuri argumentate cu pilde de 
înaltă conștiință socialistă ale muncitori
lor comuniști din întreprindere. $i dacă 
fiecare cursant a desprins de aici o sea- 

— cu o Droductivitate Înaltă — a unor 
utilaje de calitate superioară.

Analiza problemelor economice, ca la
tură nrincimală a legăturii învățământului 
politic U.T..M. cu viața, are, totodată, o 
puternică imfluența mobilizatoare asupra 
tinerilor, ccontribuie la mărirea eforturi
lor lor în -vederea îndeplinirii sarcinilor 
de producțiee. Un bun exemplu în aceasta 
privință îl constituie activitatea cercului 
politic U.T..M. „Să ne cunoaștem patria 
socialistă* din întreprinderea „Tînăra 
Gardă". în cerc erau la un moment dat 6 
fete care — fără experiență în^ muncă 
și cu o slabă calificare — nu-si îndepli
neau planul și dădeau deseori lucru de 
Droastă calitate. Propagandista a pus 
atunci un accent deosebit pe explicarea 
legăturii dintre creșterea producției 

productivități muncii, reducerea prețu
lui de cost, realizarea de economii etc. 
și creșterea nivelului de trai al oameni
lor muncii in general, precum și sporirea 
cîștigului imediat al muncitorilor. Cu 
prilejul dezbaterilor din cerc, al consulta
țiilor. propagandista le-a povestit tineri
lor, din propria sa experiență, despre 
condițiile grele în care se muncea în tre
cut' în fabricile capitaliștilor ; despre 
noile condiții de muncă existente azi au 
vorbit fruntașele în producție Duță Ele
na, Beniș Ecaterina. Pîrvu Petra, sub
liniind, totodată, și datoria lor de tinere 
muncitoare de a lucra zi de zi cu dra
goste și răspundere. Și rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate. încă înainte de 
sfîrșitul anului de învățămînt politic, 
tinerele muncitoare își îndeplineau și își 
depășeau pdanul de producție, iar în 
luna iunie, unele dintre ele au primit 
chiar primă de calitate.

-Activitatea concretă

a fiecărui utemist
mă de concluzii pentru propria sa acti
vitate, aceasta a fost dt se poate de fi
resc.

într-un mod asemănător s-au petrecut 
lucrurile și în cercurile politice de la 
„Electrofar* (propagandistă Niculescu 
Adriana), de la Sfatul popular al raionu
lui N. Bălcescu (propagandist Victor Lun- 
can) sau de la Școala medie nr. 28 „Dr. 
Petru Groza“ (propagandist Vilcu Vasile).

Pornind de la cunoașterea realității 
(concret, de la modul în care într-o adu
nare generală U.T.M. s-a discutat despre 
unele atitudini ale utemistei Valentina 
Barbu), propagandistul cercului de stu
diere a Statutului U.T.M. de la Sfatul 
popular N. Bălcescu a orientat discuțiile 
în cerc spre o temeinică dezbatere a pro
blemelor criticii și autocriticii. Tot atît 
de firească, impusă de viață, și ca atare 
avînd o eficiență imediată, a fost și 
dezbaterea în cercul politic de la Școala 
medie nr. 28 a problemei adevăratei co
legialități în legături cu faptul că unii 
elevi au acoperit manifestările de indis
ciplină ale elevei Maria Livezeanu, din 
clasa a VlII-a A. In toate aceste cazuri, 
fără a neglija tratarea temeinică a teme
lor, a chestiunilor de principiu, fără a 
,Jipi“ în mod ortificial ..concretizări- fă
cute formal și fără a înfățișa problemele 
doar „în generalu, propagandiștii au 
reușit să împletească organic explicarea 
diferitelor idei teoretice cu analiza con
cretă a participării utemiștilor la activi
tatea organizației U.T.M. respective.

Că asemenea dezbateri au avut ca ur
mare îmbunătățirea muncii organizații
lor U.T.M., participarea mai activă a ti

Din Dăcate insă nu în toate cercurile 
și cursurile politice U.T.M. există aseme
nea rezultate uozitive. Sint cercuri politi
ce în care atît propagandiștii cît și 
cursanții se mulțumesc să discute în ,>SG- 
neralu problemele, în care nu se acorda 
suficientă atenție aspectelor economice 
izvorîte din realitatea locului de muncă 
respectiv. Ori cît ar părea de ciudat, sînt 
cercuri — de nildă cercul „Să ne cu
noaștem Datria socialistă" de la unitatea 
nr. 2 a Fabricii „Tînăra Gardă" condus 
de propagandistul Duca Anton — în care 
discuțiile se poartă, să spunem așa. nu
mai după buchia manualului, în care 
atitudinea tinerilor cursanti, problemele 
practice ale muncii lor nu sînt cunoscute 
de propagandist si ca atare nu sînt dez
bătute în cerc. în asemenea cercuri in 

care se poartă doar discuții generale sau 
se citează exemple pozitive sau negative 
din alte întreprinderi, în care chiar sub 
ochii propagandistului unii tineri cursanți 
continuă să nu-și îndeplinească sarcinile 
de producție, să fie indisciplinați, sau să 
risipească bunul obștesc — fapte despre 
care în cerc nu se spune nici o vorbă — 
nici rezultatele nu sînt dintre cele mai 
bune.

Există și cazuri în care propagandiștii 
își închipuie că desfășoară o muncă co
respunzătoare analizînd problemele de 
producție la orice lecție, fie ca are le
gătură sau nu cu tema respectivă, uneori 
chiar în detrimentul explicării unor pro
bleme teoretice, generale, pentru care nu 
fie mai... găsește timp. Uneori, cum s-a 
întîmplat si la unele cercuri politice de la 
„Mase plastice", aceste discuții se fac 
într-un mod identic cu acela din consfă
tuirile de producție.

Legătura învățămîntului cu viata, efi
ciența anailizei problemelor economice, 
depind așadar de străduințele propa
gandiștilor de a cunoaște si pune în dis
cuția cursanților cele mai actuale sarcini 
economice generale stabilite de partid, de 
a Ie dezbate în strînsă legătură cu obiec
tivele concrete ale întreprinderii respec
tive, astfel ca fiecare participant la învă
țământul politic U.T.M. să poată trage 
concluzii concrete pentru propria sa ac
tivitate.

nerilor la acțiunile întreprinse de orga
nizație, este o nouă confirmare a faptului 
că numai strinsă legătură cu viața este 
chezășia succesului învățământului poli
tic. Și cazurile contrarii dovedesc adevă
rul aceleiași idei. La cercul politic pentru 
studierea Statutului U.T.M. de la Com
binatul de cauciuc „Jilava" (propagandist 
Folea Mircca), unui nivel în general 
necorespunzător al dezbaterilor i s-a 
adăugat și un mod necorespunzător de a 
înțelege legarea problemelor teoretice 
studiate, de viață, concretizarea deci a 
ideilor dezbătute în cerc. In loc ca propa
gandistul să urmărească însușirea la un 
nivel corespunzător a principalelor idei 
ale tematicii cercului și în lumina aces
tora să-i ajute pe tineri să privească pro
pria lor atitudine, precum și pe aceea a 
tovarășilor lor — în acest cerc a existat 
tendința de a transforma discuțiile în- 
tr-un fel de adunare generală. Lipirea la 
sfîrșitul lecțiilor a unor „exemple" sau 
„punerea" in discuția cercului a unor ti
neri indisciplinați (așa cum a fost cazul 
cu tinerii Ioniță Tudor, Stoian Marin și 
Popa Ioana) n-a putut avea efectul dorit 
nici asupra tinerilor respectivi, nici asu
pra cursanților în general. In cercul po
litic de la Uzinele metalurgice „Dealul 
Spirii“ — cerc condus de propagandistul 
Valeriu Roman — la prima convorbire 
recapitulativă pc tema centralismului 
democratic nu s-a adus în discuți© nici 
un singur aspect concret, practic, din ac
tivitatea organizației de bază U.T.M. res
pective. Se înțelege că o asemenea discu
ție nu poate avea efectul dorit.

r-PROPAGANDISTUL-UN OM TEMEINIC PREGĂTIT^

B
m căutat să înfățișăm în cele 
de mai sus, urmărind cîleva

' din obiectivele principle ale 
I învățământului politic U.T.M., 
i modul în care se realizează 
1 împletirea ideilor teoretice 

cu practica în activitatea 
unor cercuri politice U.T.M. din Capitală.

In mod firesc, în centrul analizei s-a 
aflat munca propagandistului, căci toc
mai de pregătirea sa teoretică și metodi
că, de răspunderea cu care-și privește 
misiunea sa nobila, de strădania ce o 
pune în această activitate, de hărnicia și 
talentul său, de pasiunea pentru a fi în 
actualitate și a cunoaște concret sarcinile 
colectivului respectiv și pe proprii săi 
cursanti — deDinde în mare măsură suc
cesul întregii activități-

Care este, așadar, „secretul* unei munci 

eficiente a propagandistului ? Experien
ța celor mai buni ne arată că aceasta 
constă, în primul rînd, în temeinica pre
gătire ideologică și politică a propagan
diștilor înșiși, în preocuparea lor perma
nentă pentru studiul operelor clasicilor 
marxism-leninismului și pentru cunoa
șterea documentelor partidului nostru, 5n 
interesul lor pentru a se ține în perma
nență la curent cu cele mai noi probleme 
politice interne și internaționale.

în al doilea rînd, succesul unei temei
nice activități a propagandiștilor, mai a- 
les în ceea ce privește legarea învățămân
tului de viață, îl reprezintă cunoașterea 
concretă de către propagandist a proble
melor locului de producție respectiv, a 
sarcinilor concrete și activității organi
zației U.T.M., precum și a nivelului de 
pregătire, a preocupărilor șl comportării 

tinerilor cursanți. Cu atît mai mare este 
eficiența învățământului cu cît propa
gandistul este în măsură, pe baza cu
noașterii personale a cursanților săi, să 
aducă în discuție modul cum aceștia își 
îndeplinesc sarcinile de producție, atitu
dinea lor față de muncă, în societate și 
familie.

In al treilea rînd, trebuie menționată 
preocuparea propagandiștilor pentru a 
folosi cele mai bune metode de activi
tate, străduința de a desfășura activitatea 
în cercuri la un nivel accesibil (ceea ce 
însă nu trebuie înțeles în sensul coborîrii 
nivelului discuțiilor la nivelul tinerilor 
cel mai slab pregătiți, așa cum a făcut 
propagandistul Folea Mircea de la Com
binata] de cauciuc Jilava), de a folosi 
forme tinerești de activitate (vizite la 
muzee, planșe, grafice, excursii, întîlnlri 

cu activiști de partid și de stat, cu mun
citori în vîrstă etc.) de a stimula parti
ciparea activă a fiecărui cursant la acti
vitatea cercului printr-un studiu indivi
dual temeinic și antrenarea la discuții.

Mai trebuie amintită preocuparea or
ganelor și organizațiilor U.T.M. pentru 
buna desfășurare a activității propagan
diștilor, penlru orientarea învățămîntu
lui politic U.T.M. spre o strînsă legătură 
cu viața. Lecțiile și seminariile ținute 
la cabinetele de partid, schimburile de 
experiență între propagandiști, inclusiv 
cu privire la formele și metodele legă
rii teoriei de practică — cum au fost, de 
pildă, cele de la cabinetele raionale V. I. 
Lenin și „Grivița roșie" —, folosirea ex
perienței propagandiștilor de partid — 
sînt tot atîtea posibilități de perfecționa
re a propagandiștilor în vederea măririi 

eficacității cercurilor politice pe care le 
conduc.

Sînt numeroase organizații U.T.M. ca 
cele de la uzinele „Semănătoarea", „Tî- 
năra Gardă*, întreprinderea poligrafică 
„13 Decembrie", I.C.A.S. și altele care 
s-au preocupat temeinic de îndrumarea 
activității propagandiștilor, i-au ajutat să 
cunoască problemele concrete care se 
puneau în fața organizației și utemiști
lor, i-au sprijinit prin diferite activități 
din afara cercurilor șî au urmărit con
cret eficiența învățămîntului politic.

îmbinarea permanentă, organică a în
vățămîntului politic cu practica construc
ției socialiste și a vieții sociale contem
porane, cu sarcinile concrete ce revin ti
nerilor și problemele atitudinii lor în 
viață, est© o cerință imperioasă, o con
diție de bază a eficacității studiului. A

cest lucru nu este întotdeauna ușor de 
realizat. Folosind cele mai bune metode 
din experiența unor propagandiști, dând 
dovadă de străduință, de inițiativă 
și muncă creatoare, combătînd în același 
timp tendințele de a studia „la general" 
și pe cele de vulgarizare, propagandiștii 
vor reuși să asigure în același timp nive
lul înalt și puritatea ideologică a lec
țiilor și convorbirilor, împletirea temei
nică a problemelor teoretice studiate cu 
practica, cu viața și în acest fel își vor 
aduce contribuția la mobilizarea mai pu
ternică a utemiștilor și tinerilor în pro
cesul de producție și în întreaga viată 
de organizație, la dezvoltarea conștiinței 
lor socialiste.

FRED MALEK



Ccua de ailtuiă din Mangal.e

Din activitatea 
Casei de cultură 

din Mangalia
Impunătoarea conjuncție a 

Cuei d« cultura din Manpalia 
pisdiMțla in aceste tile o bo- 
paM si oariotd actirifale. Aici 
om ioc spectacole prezentate 
de formoriiio proprii de tea
tru, da dansuri șf de brigada 
artutică de agitație, 
fi da diferite formații din țzră 
ri de petie hotare, a/îate ic 
tirwn pe ii ton L

în actualul sezon an 
pe această icend colectivele 
Teetraiui Thaerctwhii și Tea
trului eotiric-miLrical „C. Tc- 
•ase* din București, secție «ie 
folclor a Filarmonicii de stat 
dia Cluj, «a «asambla de cin- 
tece și daasari din Baia Mare 
și altele.

la «ctaaJal sezoa de rară, 
casa de culturi dia Maagaha 
va găzdui peste 90 spectacole 
susținuta de formațiile prvprii. 
din regiune, din țari și de 
peste hotare.

precum

(AgerpresJ

de Constancia de la Mora

La Sinafe

Deschiderea cursurilor
de vară de limbă

Pentru sectorul zootehnic
In siloz — 
nutrețuri 

din abundență

fUrznaz® dia peg. iț

(Urmare din pag. 1}

fo( ele au eporit cantitatea de 
iiloz cu care s-au umplut două 
groDi cu o capacitate de 140 
da tone. Rezervele nu «int e- 
DUlzate. La fiecare dlntm cele 
19 brigăzi complexe de clmp 
recursele iînt „socotite" zilnic 
Acum se cosește rogozul șa pi
rul din uneia locuri ml&știnoa- 
te. Echipe de col activiști in - 
struiți de inginerul agronom 
merg Dtin lanurila cu aproape 
10Q0 do hectare cu porumb 
pentru boabe. De pe fiecare 
cocean se culeg știuleții sterpi 
și fla string la marginea lanu
rilor. De aici sînt transportați, 
odată cu rogozul, la gropi. De 
pa cele îoo de hectare cu ne 
se adună lăstarii de la tăieri. 
Si acum un calcul : rofoz 
Si nir + știuleții sterpi de 
porumb + lăstari da vie — 
Paie de grîu — 2ăQ de tone de 
ailoz de bung calitate. inel
nu s-au epuizat resurse Co
lectiviștii s-au gîr.dit ca dup! 
fecundarea porumbului pentru 
boabe să reteze vîrfurile coce
nilor și să le însilozeze în a- 
meatec cu vreji de pepeni și 
castraveți,
timpurie si altQ resturi d« pe 
cele 18 hectare cu gridinl de 
zarzavaturi. După un calcul 
limplu mai rezultă de aici un 
plus de circa 80 tone de siloz. 
Tinerii s-au gindit și au pus 
tn aplicare □ acțiune frumoa
să. în timpul lor liber merg 
cu coasele pe marginea dru
murilor, prin livezi și vii și 
cosesc susai. Ierburi, bălării. 
In amestec cu lucemă și stro
pite cu melasă, ele constituie 
un siloz bun.

— Cam astea sînt resursele 
pe care le vom valorifica pînă 
la recoltatul porumbului pen
tru Siloz — spune președinte
le. Atunci fiecare brigadă va 
avea o echipă specială, prin 
rotație, la cele trei tocători 
care sînt puse ia punct. La re
coltat si 'la transporturi vor 
lucra multi tineri pentru ca 
forța de lucru să fie mai mare. 
Vrem să terminăm treaba asta 
în cel mult 10 zile pentru a 
„prinde" știulețiî în faza de 
coacere Iapte-ceară.

— Dar după însilozarea po
rumbului, mai „găsiți" ceva 
rezerve ?

— Păi, le găsim, cfi ni le-am 
asigurat — surîde președin
tele.

Le-am notat și noi. Prin po
rumbul pentru boabe, pe toată 
suprafața, colectiviștii din Pău. 
nestl au semănat fasole și do- 
vleci. Toți dovlecii vor fi însi- 
lozati cu vreji, cu tot. Pentru 
porci — dovlecii; iar vrejii 
de fasola vor fi consumați de 
oi. Dar mai înainte, jn două 
gropi, va fi însilozată sfecla 
furajeră da pe 18 hectare in 
amestec cu colete de la sfecla 
de zahăr, paie de grîu și res
turi de la legumele mai tîrzii. 
în sfîrsit, cocenii de porumb 
de pe cele 980 de hectare vor fi 
tocati mărunt, saramurați și 
folosiți cu tăiețeîi de sfeclă pe 
care gospodăria îi are contrac
tați cu fabricile de zahăr Sas- 
cut și Bucecea.

Stefan Pintilie, brigadierul 
zootehnic — cel care contro
lează si coordonează direct lu
crările de asigurare a hranei 
pentru animalele, proprietate 
obștească, a făcut un calcul. 
Din el a reieșit că, cu contri
buția substanțială a tinerilor, 
gospodăria va însiloza cel pu
țin 1 000 de tone cu nutrețuri 
din resurse si rezerve care 
„înainte vreme nu aveau cău
tare".

cu foile de varză

ia fata iadj vid uliu rea nțeiUr, 
datele periodica ciad «• efeeta- 
aaxâ ciatăririle și măfiarălarila- 
în aeett fe] ae aiigarâ ți a re
partizare jadiciaaai a castității 
da ■■Lrețvri aeecaaxe pcatra rea
lizarea ip« rarii ar da creștere ia 
greatxta pliaîficale, m pat fia
bili ia mad jaat aareiaile îagriji- 
larilar.

O prea «-apare inpartaată a faat 
atișararea adăpaetarîlar teret- 
paaiâtaare ^eatm tiaeretal lia
na. Aatfel peatra aaiaaalele pinâ 
la 2 «ai as faci eaaitraite 5 
grajdari lasiaeaM |i «pațiai«e. 
4 d.a e'e t-al p maia te ea pi- 
daruri. iar aaaL ca a capictar? 
d» 100 capete efta caftpa;:iaic3- 
tai ia baze «peeiale peatra creș
terea ri;r:!ar Kick

PrahltMa priaeîpalâ e«te îa«ă 
augararea balei farajere |î !•!•- 
•.rea rațlaaală a acesteia- Colec
tiviștii dia Tătara hrănetc tiae- 
rela! taana eaaform rtcoaia- 
dărilor zootehniei. Si ae referita, 
de pildă- la vifeii aaici, care «e 
berari de o gnjă deoaebîtâ. Se
parați de vaci iadaLâ dapâ fâtare, 
ei aiat brâaiți »a aaad artificiiL 
Daci pini ta 1962 alăptarea w 
fieea ia pileată, ia prexeat bri- 
airea vițeilor ae face ]a hiberoa. 
Pealra aeeaita a-aa aiigarat taate 
condițiile aeresare; i-an praen- 
rit hibernale lafirieale. fâletL 
instalații de încilxit apa care 
ajati ta laptele ii ajuți ]a be
lele vițeilor la temperatura cn- 
reipanatoare. Avantajele apli
cării acestei metode an fast iaci 
de la iaeepat evidente: tfaaalral 
cazurilor de îmbolnăvire a viței
lor a «cămi simțitor, iar dezvol
tarea lor se face iatr-na rilaa 
■ai rapid. Ond «calați îngriji- 
tar m ocupa |î de vaeă și d« vi
țel, ani întotdeauna oeeata dm 
urmi ■« dezvolta anevom. Aema- 
reec îngrijitorul iatereoal m 
obțină și o producție mire do 
lapte, neglija hrana vița ie Ini
Acum, ei nd dapi fătaru. vi|mâ 
sînt trecu ti ■■ frija creaeilaami 
Nasia Ejmi. hrânirea lor ac faeo 
in caatttăfile cerate și de die 4

și S «ri jm u. Altfel. ••• reațit 
ea ap»»] ii laic ii creștere >i 
fie apraapc &00 gr.

îagri|«ți |i hrăniți îi acest fel 
cei 97 da ritei, prexeat la vir
ata Je 6 lui. cînlăreic îi aaedie 
165—170 kg. Le vîrtta Je 6 Ioni, 
vițeii «iaî aepariți de vițele, f>- 
riada-K* • farajare dLferențiiti 
a eelar 30 rijde care ver «pari 
efectiva] vacilor de reproducție 
fâ a re i ta lai de aninale tinere 
ca «int paie la tigrâjat. Pentm

La baza dezvoltării 
fermelor 

creșterea științifică 
a tineretului taurin
fiecare «îot întocmite rații cores
punzătoare. potrivit necesităților 
de creștere <i dezvoltare. Pentru 
roaolvarea ■cestui lucru, în ea- 
drn| balanței furajere a gospo
dăriei, tineretului taurin îi sint 
repartizate cantități aparte de 
BQtretorL «tit în eeea ce privește 
finurile |i concentratele, cil și 
maia verde |i suculentele. Ca (i 
pentru celelalte animale, viței
lor |i vjjele!ar li i-jn asigurat și 
]i se asigură furaje variate și în- 
deatnlitoare. în-epind din pri
măvară, întregul efectiv de tine
ret taurin a foit aeos la misă 
verde. în tabere de vară- Din 
cere 350 hectare insimințate cu 
aeeară. orz. iarba de Sudan |i 
harreag și eare au asigurai maia 
verde în prima etapă, aproape 
jumătate a foit cnnaumată de vi
ței. Și din culturile duble. In«i- 
mințato po terenurile păr«> ate 
sau In miriște inanmind a!te Î4t 
hectare. rijoJo» K v-a renartizat 
a ■ura parit In yarexmt ae prt- 
ftilMo —e—-nto pentru

de j itunb B rfeeU furaperâ. plan 
•he «mtwi mtfri înal ai r- 
■guadM «ile It !v«e de ai'oa am 
OMiai pentru făncare oo.aanJ 
adult ci p pentru tineretul bo-

Calcctrvițtii dia eenaaa Titan

a-an preocupat !■ «ceai «■ |â m 
preocupă în cont in nare de valo
rificarea tuturor rezervelor «le 
furaje. Iată, de pildă, una dia 
■lațurile de mare eficacitate ece- 
■o mi că pc rare (i-an propui ai 
• infâptuiatea. ' or atriege de pe 
întreagj tuprafală de 200 hectare 
toata pălăriile de floarea vor re- 
lui, le vor conserva în ameitee 
cu melasă «i uree sintetică •• 
Ie vor administra ca hrană viței
lor puți Ia îngrățaL

Crețtere< tineretului taurin p« 
baze iiirnțifice a fo«t Încredințată 
unui număr de 12 Ei
an foit recrutați din rind-d ceHr 
mai huni îngrijit ori de intij.t. 
Unii dintre ei, 
virată. Iurrcară în aeeit 
de e?țe 5—6 iau chiar 
Alții tist 
eearilăulci de 
pod ariei de 
L.Ț.JL Pentru 
îmbogățeaieă
Snnfeaacă cit mai bine anetudefv 
avanaate d« creștere a tințretai'e* 
taurin, coadncerea goipodariei. 
organizația L.TAL, aub conduce
rea organizației de partid, desfă
șoară numeroase acțiuni vanata 
*i efieaeu. Anin: *, diatlra aecv- 
tea, expunerile : .Pățunatui ia 
conveîcr**, „Orțanîsarea taberelor 
de vară**, wluflnența Marelui ia 
dezvoltarea vițeilor"* pe eare in
ginera I aootehuiet Mibii Barta 
le-a fărut de rărind ia fa{a în
grijitorilor din tec torul tineret 
taurin tiaacrifi de altfel eu toții 
ia învățăminte! armxootelnrc ie 
3 ini), precum p organiaarva hă- 
bliotecilor raliate la fîeearo 
grajd «a tabără de vară pentru 
animare. Deooehit d« utile m 
dovedeM eoaafâtnirilo p:u-
dactie «ie iagriptenloe do a- 
nima’e- in andrul aeeeeoeu. an>- 
M-»«o-oe re*uSU-irv4» aMinuia 

i2*dv-w s.k*nuM >rih!em« 
-e-r -e. priri-nd ereg- 

teree ei # iMbogăieoe
cuan«tinier« «i evx.-^ențn. fapt 
cor* aa rvEeetă. akoafur, in re- I 
xnltateia pe care G-A-C. Tătara I 
le abține la dezvoltarea oectorn- { 
lui «ooiebnit.

icai mii ;■ 
*e<iar

I afcb 
tiaeri. rtctcaao^aU 

□adneere *: xe»- 
câtre •rț3EL;*?-.a 

a-i ijsta M-ji 
experienți, ai-|i

In excursie ia Babele
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Cînd maniiestările organizate la casele de cul
tură sînt rodul unei largi consultări cu tinerii, al
cunoașterii preocupărilor, dorințelor și cerințelor
lor, cînd conținutul acestora este bogat și variat
iar iormele de prezentare sînt alese cu pricepere

și fantezie, atunci, la asemenea manifestări

B in 

ta

|l i« închisoarea 
cere Franco 
transformat 
t re a ga Spanie răz- 
bat neîncetat mdr- 
turftle luptei po
porului împotriva 
fasciste, pentru I" 

democrație. Sfidind 
opiniei publice pro

dictaturii 
bertaie si 
protestele __________  . w
gr exis ta internaționale. călăul 
S Dan iei a asasinat nu de mult 
iad unul din curajoșii fii ai a- 
eestor păminturi insingerate, 
dar însetate de libertate ; cînd 
Julian Grimau a trebuit să fie 
împușcat — el a cerut să nu 1 
se lege ochii: „comuniștii — 
a Stus el — au privit întotdea
una adevărul în față f*

...Din paginile volumului 
„M'ndra Spcnie" de Constan
tin de la Mora dobîndim înțe
legerea izvoarelor profunde ale 
ăirzeniei |i eroismului luptăto
rilor antifasciști ce au străbă
tut zbuciumata istorie a po
porului spaniol. „Mîndra Spa
nie9*. lucrare concepută intr-tin 
stil memorialistic este in ace
lași timp o emoționantă și cu
prinzătoare frescă a istoriei 
contemporane a Spaniei — de 
fa începutul secolului și pînă 
ta încheierea războiului civil — 
ji un roman autobiografic pa
sionant si semnificativ.

Alegîndu-și încă din tinerețe 
drumul vieții alături și împre
ună cu poporul său — Con
stancia de la Mora participă 
ta principalele evenimente care 
au marcat în Spania înfrunta
rea forțelor reacțiunii cu 
cele ale progresului : sprijină 
activitatea pentru făurirea ti
nerei Republici în anii orei ai

monarhiei; alături de soțul său, 
Ignacio de Cisneros, fruntaș re
publican. membru al conduce
rii nartidului comunist spaniol, 
participă ta misiuni diploma
tice. iar apoi, cînd împotriva 
tînărultti stat se eoali*ea2ă for* 
țeta reacționare interne spriji
nite de fascismul internațional, 
se alătură cu ‘ '
cauzei apărării

împreună cu 
se ocupă — fn 
războiului civil — de reorgani-

toate puterile 
revoluției.
citeva prietene 
zilele grele ale

Note
de lector

zarea căminelor centru copil* 
Intr-o veche minăstife, luptînd 
cu mizeria, ignoranța ?i preju
decățile, Constancia reușește să 
organizeze un cămin pentru 
fete. Cu cită umanitate această 
luptătoare revoluționară con
semnează victoria pe tărimul 
educației acelora care repre
zentau viitorul Spaniei: „Cînd 
au venit, majoritatea erau a- 
nalfabete. atît cele mici cit Și 
cele mari. Acum învățau toate 
să citească șt să scrie". Lu- 
crînd apoi la Biroul presei 
străine, vine în contact mai di- 
rect cu desfășurarea evenimen
telor războiului civil. Trăiește 
și luptă in Madridul asediat, 
în Barcelona și numai cînd 
soarta Republicii este ireme- 
diabil hotărîtă, părăsește țara 
alăturîndu-se miilor de emi-

granți și continuă. — pînă Ia 
moarte — să demaște regimul 
terorist al lui Franco și să sus
țină — cu neabătută încredere 
— cama libertății Spaniei și 
poporului său.

Urmărind firul vieții autoa
rei, transformarea urnei conști
ințe și alăturarea ei celor mai 
dîrzi luptători pentru elibera
rea și fericirea poporului spa
niol, cartea înfățișează tablouri 
sugestive ale vieții și luptei 
oamenilor muncii spanioli, por
trete pline da vigoare ale eroi
lor revoluției, momente emo
ționante ale luptelor politice și 
ale ciocnirilor armate, descrieri 
zguduitoare ale distrugerilor 
pricinuite de războiul impus 
de fasciști, pamflete pline de 
forță demascatoare la adresa 
dușmanilor și trădătorilor re
voluției.

Mai presus de toate, din pa
ginile acestei evocări de mare 
valoare ca document istoric și 
mărturie umană, răzbate în
crederea în victoria pe care în 
cele din urmei poporul greu în
cercatei Spânii o va dobindi a- 
supra fascismului.

Martori ai luptelor grele de 
azi ale fiilor neingenunctiiați 
ai Spaniei împotriva celor care 
au înecat în sînge Spania re
publicană — tinerii cititori vOr 
găsi în volumul Constanciei 
de la Mora înfățișarea unei 

pilduitoare experiențe umane a 
cărei semnificație este subli
niată cu talent si putere de 
convingere: un popor nu poate 
fi înfrînt, victoria va fi inevi
tabil încununarea luptei sale.

și literatură, 
istorie și artă 

a poporului romin
Joi dimineață s-au deschis 

la Sinaia, cursurile de vară de 
limbă și literatură, istorie și 
artă a poporului romîn, orga
nizate de Universitatea din 
București pentru profesori, cer
cetători științifici și studenți 
străini care se specializează în 
filologia romînă. La deschide
re au fost prezenți peste 100 
de oaspeți din Anglia, Austria, 
Belgia, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Cuba, Danemarca, 
Franța, R.D. Germană, R.P, Ger
mană. Grecia, Italia, R.S.F. Iu
goslavia, Olanda, Spania, Sue
dia, S.U.A., R.P. Ungară, Uru
guay și U.R.S.S.

Cursurile sînt organizate în 
două secții. Una este destinată 
profesorilor și specialiștilor în 
domeniul limbii și literaturii, 
istoriei și artei poporului ro
mîn. A doua secție este orga
nizată pentru tineri cercetători 
și studenți care se specializea
ză în domeniul filologiei romîne 
sau romanice.

Cu prilejul deschiderii aces
tor cursuri, președintele Sfatu
lui popular al orașului Sinaia a 
oferit joi seara la Casa de cul
tură din localitate un cocteil în 
cinstea participanților.

M. FLORIAN

Pregătiri pentru deschiderea 
noului an școlar

bi perioada vacantei loca
lurilor de școală li se fac re
parațiile necesare. Sînt văru
ite, vopsite și se face curățe
nie generală în așa fel incit 
la începerea noului an școlar 
elevii sa se bucure de condiții 
optime de învățătură. In ors- 
șn! Focșani, de pildă, 10 din 
32 de școli sînt gata să-și pri
mească elevii, la restul repa
rațiile fiind în curs de execu
tare, Și localurile școlilor 
din raionul Focșani suferă 
aceleași transformări. în ra- 
ton. de exemplu, din 169 de 
•coli s-au efectuat reparații

compdete la un număr de 72 
printre care și școlile din sa
tele Bordești, Broșteni, An- 
dreiașu de Jos. Dealu Lung șl 
altele, ele fiind pregătite pen
tru începerea noului an șco
lar. Nu același lucru se m- 
tîmplă însă în comunele Pă
țești, Tulnici și alte comuna 
în care nici pînă acum nu s-a 
trecut da executarea reparați- 
iflor. începerea noului an șco
lar nu mai este departe șl 
rezolvarea acestei importante 
probleme nu trebuie amînalS.

T. OANCEA

..Cupa forestierilor
La 1 august a început o noul 

cccEpatiție sport!vi de masă, des
chis! tinerilor muncitori care lu- 
creazi In ramura forestiera, prima 
ediția a „Cupei forestierilor-, or
ganizată de Consiliul regional 
U.C.F.S. Suceava, în colaborare 
cu Comitetul regional U.T.M. șl 
cu sprijinul Consiliului regional 
«indicai (1 D.R.E.F. (Direcția re
gională a economiei forestiere) 
Suceava. Așadar, după participa-

l
rea la prima etapa a Sparlachla- 
dei de varS. tinerii muncitori fo* 
restierl Iși vor disputa Intiietatea 
Intr-o altă competiție sportivă de 
mare amploare, care cuprinde 5 
ramuri sportive : atletism, volei, 
trintă, haltere ți șah.

La „Cupa Forestierilor" partici
pă muncitori, ingineri, tehnicieni 
din «ectorul economiei forestiera.

• PE SCURT •
Finalele Spart a- 

chiadei popoarelor 
din U.RS.S. au con
tinuat la Moscova cu 
desfășurarea ultime
lor întreceri ale com
petiției de haltere. 
La categoria grea, 
pe Drimul loc s-a 
clasat campionul o- 
limDic Iuri Vlasov cu 
un total de 542.5 kg 
(185 plus 152,5 plus 
205 kg). Locul doi a 
fost ocupat de tină
rul Leonid Jabotinski 
— 530 kg care toto
dată e stabilit un nou 
record mondial la 
„aruncat" cu perfor
manța de 165 kg. ve
chiul record la acest 
stil era de 164 kg șl

aparținea america
nului Norbert Sche- 
mansky.

in finala Cupei de 
fotbal a R. S. Ceho-

1
slovace, Slovan Bra
tislava a învins cu 
0—0 (3—0) pe Dina
mo Praga.

Meciul retur pen
tru finala 
campionilor 
peni* lâ

„Cupei 
euro- 

baschet

8. SPIREA

Informafio
Joi după-amiază, ambasado

rul Elveției în R. P. Romînă, 
Emile Bisang, a oferit o recep
ție cu ocazia sărbătorii națio
nale a Elveției.

Au luat parte Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei petro
lului și chimiei, Gheorghe Pels, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Octav Lîvezeanu, 
vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, reprezentanți ai 
conducerii unor instituții cen
trale, oameni de cultură, zia
riști.

Au participat șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați In 
R. P. Romînă și alțl membri al 
corpului diplomatic.

(Agerpres)
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tru, doar rîtevw imagini 3* 
vom începe cu acosta

Secvențe

n raid de o săp- 
tămînă prin case
le de cultură ale 
tineretului din 
Capitală ne-a su
gerat îdeea unui 
„film* foarte inte

resant. alcătuit pe baza mani
festărilor organizate. Acest 
film al activităților desfășu
rate ar putea vorbi convingă
tor despre un personaj ale că
rui trăsături principale sînt 
entuziasmul, pasiunea, fante
zia. Este vorba de un perso
naj colectiv, tineretul care 
vine la casa de cultură cu do
rința de a afla aici activități 
culturale frumoase, organizate 

cu pricepere și fantezie.

Prezentăm din raidul nos-

reușite

Caia da cultură a tineretu
lui din rdfonwl „23 August'. 
Miercuri seara prietenii filmu
lui s-au întilnit din nou. 60 de 
tineri îșl împărtășesc impre- 
iiile de 1» recenta vizionare • 
filmului „A fost prietenul 
meu". Recunoaștem printre 
participant! pe Gheorghe Un- 
gureanu, Constantin Margela- 
tu, Maria Anghelescu. Discu
țiile sînt conduse de astă dată 
da Anton Rudniac, conducăto
rul cercului de artă plastică

(aflăm că la fiecare asemenea 
acțiune rolul de conducător și, 
firesc, de animator al dezba
terii revine cite unui activist 
al casei de cultură). Cei mai 
mulți dintre vorbitori subli
niază mesajul profund uma
nist al acestui film, frumuse
țea morală a comunistului 
creat de Nicolae Sireteanu. 
Dezbaterea aceasta a prilejuit, 
apoi, adincirea cunoașterii u- 
nor noțiuni de artă cinemato
grafică. Ce a contribuit la 
succesul ei ? în primul rînd, 
seriozitatea organizării. Filmul 
a fost vizionat în colectiv la 
casa de cultură. Tinerilor 
le-au fost Indicate, apoi, ma
teriale apărute în presa de 
specialitate. Așadar, nu numai 
o simplă invitație la dezba* 
teri, ci orientarea ei, indicarea 
problemelor aSupra cărora 
este necesar să 8e insiste.

A.

(Ajjarpraa)

Apă, soare și lumină, mullu ItiminS. Bucurafi-vă prieteni de 
aceste binefaceri ale naturii și de zilele frumoase și minunata 

pe care le trăiește lînăra noastră generație

PE SCURT •
(masculin) dintre 
T.S.K.A. și Real Ma
drid s-a disputat Ia 
Moscova, în fata a 
15 000 de spectatori. 
Baschetbaliștii so
vietici, care pierdu
seră primul joc cu 
69—86, și-au luat re
vanșa, obținînd vic
toria cu 91—74 
(43—34). Ambele e- 
chipe au ciștigat cite 
un meci la aceeași 
diferența de puncte 
(17), astfel că va fi 
necesară disputarea 
unei ■ treia partide.

In orașul belgian 
Tervueran s-a dispu
tat o cursă ciclistfi 

internațională la care

CROS
au oarticlpat și aler
gătorii italieni sosiți 
în - - pentruBelgia

I
mondi-

la
ca milion ațele 
ale. A învins, 
sprint, Mario Maino 
(Italia), cronometrat 
ne distanța de 102 
km cu timpul de 
2h24’ (medie orară 
42.500 km). Următoa
rele trei locuri au 
fost ocupate tot de 
cicliștii italieni.

Cu proba de cros desfășura
tă joi, la Călugăreni, a luat 
sfîrșit concursul internațional 
de pentatlon modern al R- P- 
Romîne. Victoria în această 
probă a revenit concurentului 
maghiar A- Balczo care a rea
lizat 1 060 puncte (4 000 m în 
14’40"). El a fost urmat de Td- 
miuc (R.P.R.) — 1 039 puncte.

Clasamentul general indivi
dual : 1. Balczo (R.P.U.) —
4 985 puncte ; 2. Ionescu (RJ?. 
Romînă)—4 8D4 puncte! 3- Mana 
(R.P.U.) — 4 688 puncte : 4- 
Lîljenval (Suedia) — 4 564
puncte: 5. SarLalvi (R.P.U.) — 
4 520 Duncte ; 6. Polacek (R. S. 
Cehoslovacă) — 4 426 puncte.

Clasamentul final pe echipe:
1. R.P. Ungară 14 093 puncte ;
2. R.P. Romînă 13 312 puncte ;
3. R. S. Cehoslovacă 12 776 
Duncte i

Tinerii se invită sinffvri
Caracterul animat al unei 

asemenea acțiuni constituie, 
cu alte cuvinte o aecvență- 
model, care să servească și 
altora.„

...într-un fel, succesul de 
care s-a bucurat „Ziua tinăru- 
lui sculer*, la aceeași casă de

RAID PRIN CASELE 
DE CULTURĂ 

ALE TINERETULUI 
DIN CAPITALĂ

cultură, se datorește unor 
condiții asemănătoare. O bună 
mobilizare a tinerilor din în
tregul raion, un program al
cătuit cu pricepere a răspuns 
bine preocupărilor șl cerințe
lor celor 400 de participant 
— de la uzinele »,23 August', 
F.R.B., „Mecanică fină', „Ma
se plastice". Șeful atelierului 
sculerie de la „23 August', 
tovarășul Radu Stelian, le-a 
Vorbit tinerilor despre realiză
rile muncitorilor acestei secții, 
le-a prezentat călduros exem
ple de atitudine socialistă față

de muncă. In continuare tînă- 
rul Marin Vasile, secretarul 
comitetului U.T.M. dm secție, 
l-a prezentat De tinărul strun
gar Icn Dîru, în cuvinte care 
mergeau la inima fiecăruia 
pentru că, în fond, era vorba 
despre pasiunea acestuia fațA 
de meserie, de pasiunea pen
tru nou în muncă, în tehnică. 
In artă. Un simplu portret 
Desigur, dar vorbitorul a știut 
sfi-i cucerească De ascultători 
prin aceea efi tot ce a spus 
era, de fapt, o oglindă a tutu
ror, și ea reflecta trăsături, 
atitudini în care cei mai mulți 
se recunoșteau pe ei înșiși. 
Vrem să subliniem tocmai a- 
ceasta particularitate prețioa
să, a unora din acțiunile de 
acest fel organizate la casele 
de cultură : caracterul viu, 
convingător al expunerilor se 
împletește string cu necesita
tea de a desprinde trăsături 
generale, definitorii ale tutu
ror participanților. Astfel se 
creează acea punte de legătu- 
Tă între vorbitori și ascultă
tori, toți avînd sentimentul că 
se vorbește despre realizările, 
dorințele și preocupările tutu
ror. O conferință, o expunere, 
un portret devin atractive, vii, 
în stare să mefițifiă atenția tn-

cordatâ, de la început pînă la 
sfîrșit

Acțiunea a fast urmată de 
un program frumos, susținut 
de brigada artistică de agita
ție a secției, de formația de 
muzică populară și ușoară.

...în bună măsură reușita 
unor acțiuni ca acestea por
nește de la alegerea potrivită 
a colectivului de animatori — 
conferențiari, prezentatori etc. 
— ai serii. La Casa de cultură 
a tineretului din raionul „30 
Decembrie' conferința despre 
cibernetică ținută de dr. Con
stantin Bălăceanu, secretarul 
Comisiei de cibernetică de pe 
lingă Uniunea societăților de 
științe medicale, a fost de fapt 
mai mult decît atît. A fost o 
adevărată demonstrație atrac
tivă, foarte interesantă, pre
văzută cu auxiliarele necesare 
pentru aceasta : planuri, mate
riale, scheme pe tablă.

Asemenea întîlniri cu oa
meni de specialitate, pri- 
cepuți, competenți, indiferent 
că e vorba de muncitori cu 
experiență, fruntași In pro
ducție, de oameni de știință 
cunoscuți șa., reușesc să fie 
realmente atractive pentru că 
spun tinerilor ceva nou, co
munică lucruri pline de învă-

țăminte, descoperiri foarte In
teresante.

...O entuziastă participare la 
acțiunile de muncă patriotică, 
inițiate de organizațiile U.T.M., 
întîlnim în toate colectivfele 
de tineri din Capitală. în după 
amiaza aceasta de la mijloc 
de săptămînă, la Casa de cul
tură a tineretului din raionul 
„16 Februarie", asistăm însă 
împreună cu 400 de tineri la 
un bilanț. îl prezintă primul 
secretar al comitetului ralflhal 
U.T.M., Gheorghe Horvas. E- 
videntiaților, și bineînțeles nu 
numai lor, le e dedicată seara 
cultural-distractivă. Sînt pre
zente poezia (alătdri de poetul 
Ion Brad, recită cu etnoție 
ucenicii versului din cercul li
terar al Fabricii de con
fecții și tricotaje) ; cintecul 
(interprets îndrăgiți ai muzicii 
ușoare — profesioniști — dar 
și amatori din formația căaei 
de cultură); dansul (demons
trația „Evoluția dansuliii de-a 
lungul timpului" ca și prezen
tarea noului dans modern 
„Hopșa"—muzica: George (3ti- 
goriu, coregrafie : Th. Vasile- 
scu—a plăcut prin noutate și a 
fost instructivă). Sînt prezenți 
și animatorii (actorii Radu Za- 
harescu și Horia Serbănescu)



La G.A.C. „Ogoml nou" din comuna Greaca, raionul Oltenița. reQiuneo Duiutețli, a în
ceput recoltarea strugurilor de masă. De aici zilnic se recoltează peste 10 000 kg i/i-aurL
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i din penetul de 
vedere ai p rezon- 

fraîice 
Ubri tn

ne și xi-

celebre, de pildă Luvrul, se 
dau asemenea explicații foar
te binevenite: „Palatul Luvru 
dir. Paris (aspect actual, deta
liu». Fostă reședință regală, a 
fost construit treptat și adap
tat intre secolele al XIII-lea și 
a’ XlX-iea". La unele prive
ști de orașe se semnalează 
clădirile și locurile mai impor
tante, valoriflcîndu-se astfel 
mai științific imaginea. La 
portretele lui Richelieu sau 
Henric al VIII-lea se mențio- 

care au 
Pentru 
diferi- 

capo- 
Rem-

«e

ii

V»'

i:cet

nează marii picEori 
n-ahzat aceste pori re te. 
a se înfățișa viața din 
te locuri, se reproduc 
cițy’re de Velasquez, 
brar^d. Breugei. Cind se arată 
ccstume s^ave sau o scenă de 
vînătoare se menționează sur-

âd a V-a u£ Auld IhAA&aCuiMl* 
Florin Popescu și Ion Popescu. 
Pionierii desenați la pagina 14, 
sau scena cu profesorul și pre
miantul încununat (p. 101) sînt 
de o neîndemlnare stridentă, 
iar ultima mai stîrnește și rî- 
sul, cînd vezi pe premiant cu 
expresie disperată, de parcă ar 
primi o grea pedeapsă, deși 
tocmai în momentul acela este 
încununat de profesor și i se 
oferă- cărți — (sperăm nu cu 
ilustrații de acest soi ’). în a- 
celași manual, supărător de 
inexpresive, în pofida preten
ției de ^exactitate* migălită, 
sînt Și desenele care, pasă- 
mi-te portretizează pe Coșbuc 
și Sadoveanu. Asemenea ima
gini sînt de-a dreptul dăună
toare educației estetice și ade
vărului istoric. (Numele autc-

Ilustrarea
manualelor școlare

rite sub clișee să ae indice Iz
vorul imaginii respective, men- 
ționindu-se dacă esle gravură 
de epocă, reconstituire, pictură 
sau sculptură, dindu-se. unde 
este cazul, nu mila autorului 
respectivei opere de artă și 
chiar anii și locul unde a trăit 
eL Unele manuale țin seama, 
în total sau in parte, de aceste 
cerințe. altoie cu. De pildă. 
..Literatura romînă — manual 
pentru clasa a X-a", 1962. spe
cifică sursele ilustrațiilor și dă 
numele autorilor sau al locu
rilor unde au apăru: respecti
vele ilustrații, iar cind repro
duce un personaj dintr-o pie
să dă și numele actorului.

Mai precise încă și deci și 
mai ajutătoare sint indicațiile 
de sub reproduceri la manua
lul „Istoria evului mediu pen
tru clasa a IX-a* de F. Pali 
și C. T.Iureșam ti—-t CTn<T se

Cartea este un bun prieten 
«1 sfătuitor al muncitorilor din 
întreprinderea IPROFIL-, .Re
publica" din Sibiu.

Cea mai bună dovadă o con
stituie numărul mare de citi
tori ai bibliotecii. Din cei peste 
1000 de salariați cît numără 
întreprinderea, aproape 700 au 
fise lâ bibliotecă. Toți cei ce 
doresc să-si îmbogățească ni
velul de cunoștințe tehnice, 
profesionale si de cultură ge
nerală, găsesc la bibliotecă re
vistele $i cărțile preferate. Prin 
grija comitetului sindicatului, 
an de an au fost cumpărate 
suie de volume. Ari numărul 
lor ajunge la peste 7 500.

Pentru a dezvolta la munci
tori gustul pentru citit, la bi
bliotecă sînt organizate diferi
te manifestări nentru populari
zarea cărții. Astfel, de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent, în cadrul bibliotecii au 
fost organizate numeroase re
cenzii, expoziții de cărți, seri 
literare, seri de basm cu co
piii salarieților, conferințe teh
nice. etc.

Desfăsurînd o vie activitate 
în această direcție, s-a reușit 
ca de la începutul anului și 
Dină în prezent, un număr de 
699 de cititori să împrumute 
de la bibliotecă neste 5 200 de 
Cărți.

pio- 
atci 

au

în două din tria
le de pe dealurile 
împădurite ale co
munei Valea Mare- 
Pitețtl s-au instalat 
taberele elevilor ți 
pionierilor. Pînă 
departe In vale se 
aud cintezele 
vierilor veniți 
la odihnă- Ieri
sosit oaspeți noi. 67 
de școlari dobro
geni de la Școala 
tehnică agricolă din 
Cernavodă, Scolia 
rebf’ictî veterinari 
din paloș. Școala a- 
t7r:rola din Poarta 
Albă. Programul de 
deschidere al ta
berei a fost bogat 
și interesant. Elevii 
au adus cu ei 
scenă în 
joc viață 
socialiste.

pe 
cîntec și 

Dobrogei 
Constan-

Valea Mare
ttn Gî-amen, Euge
nia Crucent ți ca ei 
multi elevi ți eleve 
au cîntat, au reci
tat. au spus snoave 
iar a roi o echipă de 
bdieți șl fete « în
cins o ruitd de 
jocuri popHtore do
bro pene. Fiecare zi 
de tabârâ se anun
ți plină de activi
tăți interesante ți 
atrăgătoare. Recu
noașterea geogra
fică a împrejurimi
lor. viz.ta la 
I.CJf.V. Ștefănețti, 
excursia prin Pi
tești, vizita la hi
drocentrală, pregă
tirea unei serbări 
pentru colectiviștii 
din comună Și încă 
în multe alte acti
vități var fi antre-

«atf eletHi aeeitd 
tabere. $i cei t5 de 
elevi de la cea tal *i 
tabără fl-au «n pro
gram mai puțin in
teresa nt. Ei vor face 
plajă si vor pescui 
pe rial Doamnei. In 
drumeție prin co
munele Valea Mare 
ți Stefănețti vor vi
zita muzeul Golești. 
Vizita la G.A.C. din 
comună se va ter
mina cu un pro
gram artistic pre
gătit de ei- încheie
rea perioadei de o- 
dlhnă se va face cu 
un carnaval pionie
resc la care vor 
participa pionierii 
Si elevii din amin- 
două taberele.

ION CRUCEANA 
activist

Pregătiri în vederea campaniei
de recoltare a stufului

CONSTANTIN
PIRCALABOIU

funcționar

CONSTRUIESC BINE 
Șl REPEDE

Colectiviștii din comuna Bi
volari. raionul Iași, sînt buni 
gospodari. Ei și-au organizat 
în așa fel munca, ca pe lingă 
celelalte lucrări zilnice să 
poată ridica și construcțiile 
zootehnice planificate. în vara 
aceasta ei au construit două 
grajduri cu o capacitate de 
50 de capete fiecare. In pre
zent ei dau zor să termine cel 
de-al treilea grajd. Folosind 
cu chibzuință materiale din 
resurse locale, la procurarea 
cărora tinerii și-au adus o în
semnată contribuție, colectiviș
tii au realizat economii de peste 
10 000 lei. Printre fruntașii la 
construcții se numără și tine
rii Mihai Drangâ, Ion Ursu, 
Mihai Ciornea și alții.

MIHAI LUCA
corespondent voluntar

la sine 
progra- 
această

care printr-un text bine alcă
tuit izbutesc să prezinte as
pecte semnificative din acti
vitatea de producție și din 
cea cultural-edtfcativă a tine
rilor din raion și, de 
înțeles, să dea unitate 
mului variat din 
seară.

—în filmul nostru un loc a- 
parte l-am rezervat activității 
formațiilor artistice. Joi, pe 
estrada din parcul „B Mai" 
artiștii amatori de la casa de 
cultură a tineretului din raio
nul „23 August* au avut o 
„repetiție cu public" înainte 
de faza orășenească a concur
sului. Rînd pe rînd scena a 
cunoscut evoluția formației 
de dansuri, de muzicuțe și a 
ansamblului de gimnastică. A 
fost un spectacol tineresc, a- 
preciat de spectatori gi folosi
tor artiștilor. Aparatul de fil
mat ar fi putut surprinde, în 
aceeași zi, dar și în următoa
rele secvențe, asemănătoare si 
pe estrada Casei de cultură a 
tineretului din raionul „16 Fe
bruarie". Sînt spectacole care 
se bucură de o largă partici
pare, mai ales în aceste zile 
de vară. Din păcate, cu aceste 
Imagini se epuizează și seria 
acțiunilor izbutite organizate 
de casele de cultură ale tine
retului pe care le-am fi pro
pus pentru documentarul a- 
mlntit.

La cele patru întreprinderi 
ttuficole — pardina. Șcnlea, 
Rusca si Sulina — din Delta 
Dun&rii se lucrează intens la 
revizuirea și repararea trac
toarelor, recolte _.relor. remor
cilor Si a celorlalte mașini și 
utilaje care vor fi folosite în 
toamnă la recoltarea stufului. 
La întreprinderea Sontea, de 
exemplu, sînt pregătite de lu
cru toate recoltoarele, remor
cile și cea mai mare parte 
din tractoare. într-un ritm 
susținut se desfășoară repara
țiile si la întreprinderea stu- 
ficolă Pardina. Față de anii 
trecuți. reparațiile sînt anul 
acesta mai avansate, iar lucră-

rile executate sînt de calitate 
superioară.

S-au luat măsuri, ca pentru 
noua campanie de recoltare a 
stufului, să fie mărit numărul 
cadrelor calificate de mecani
zatori stuficoli care vor lucra 
cu mașinile si agregatele de 
recoltare. în acest scop, prima 
serie de 90 de mecanizatori au 
și absolvit cursurile de spe
cializare pentru tractoare, alțl 
80 frecventînd în prezent a- 
ceste cursuri. De asemenea, 
aproape 100 de tineri absol
venți ai secției de mecanici 
stuficoli de la școala din Tul- 
cea îsi fac în prezent practica 
Ia întreprinderile 
punctele de lucru

sa imaginilor : frescele din bi
serica sf. Sofia, Kiev, 1037.

Bogat ilustrate sînt manua
lele „Istoria antică — pentru 
clasa a VIII-a* de Ion Drago- 
mi rescu și N. Lascu și „Istoria 
evului mediu — pentru clasa 
a Vl-a”, ediție revizuită de 
C. Nuțu, care au și o paginație 
mai plăcută, titluri pe fond co
lorat și vignete. Dar unele 
imagini din prima — de pil
dă. coperta de arh. Dinu Teo- 
dorescu — sau unele ilustrații- 
reconstituiri nu respectă în
deajuns stilul sculpturilor și 
vaselor grecești, ori al fresce
lor indiene. Ideea de a repro
duce in culori reliefuri egip
tene, interiorul palatului de la 
Knossos, (reconstituire), mo
zaicul pompeian cu bătălia lui 
Alexandru cel Mare și o fres
că de la Pompei, a cărei temă 
însă nu este indicată, e exce
lentă. Imprimarea culorilor 
este pe alocuri însă defectuoa
să, jar explicațiile clișeelor 
prea sumare.

Unele desene din interiorul 
ultimei cărți citate (chipuri și 
scene din preistorie) sînt sub 
orice nivel artistic, ca și mul
te din ilustrațiile manualului 
„Limba romînă, lectură lite
rară și gramatică*, pentru cia-

rului sau al autorilor nu sînt 
indicate).

în unele cărți de școală, a- 
legerea compozițiilor și por
tretelor este necorespunzătoa
re. De ce, pentru a înfățișa pe 
Ana Ipătescu în momentul cu
noscutei ei acțiuni revoluțio
nare, s-a ales un biet desen- 
reconstituire (vezi manualele 
„Istoria Romîniei" pentru cla
sa a Xl-a și cel pentru clasa a 
Vil-a) și nu s-a reprodus vi
guroasa și valoroasa compozi
ție a lui '
cu, una 
ale artei

în ce
Ștefan cel Mare se petrece și 
mai rău în unele manuale. 
După ce, într-un manual de 
istorie, semnat de D. Almaș șl 
alți autori, apărut acum vreo 
zece ani, Ștefan cel Mare a- 
părea cu barbă și ca un sfînt 
(după imaginara gravura a lui 
Asaki, care, cu bune intenții, 
se luase după un tablou ima
ginar aflat Lq Putna) în istoria 
pentru clasa a Xl-a deja men
ționată, ediția din 1963, pagina 
73, Se reproduce fragmentar 
neasemănătorul și convențio
nalul portret făcut în 1904 de 
Costin Petrescu. De ce nu se 
reproduce, ca in cazul lui Mir
cea cel Bătrîn, portretul au-

ttndc al lui Ștefan cel Mare 
din fresca de la Voroneț sau 
din evangheliarul de la Hu
mor ?

în unele manuale de limba 
romînă. apar opere de artiști 
mai vechi și mai noi nu tot
deauna reprezentativi prin 
măiestria lor. Ca să aminteas
că de 1907, în loc de a se repro
duce lucrări de Băncilă Sau de 
pictorul Baba sau de sculpto
rul Naum Corcescu, „Manualul 
de limba romînă (lecturi litera
re pentru clasa a VII-a)’’ re
produce „Orfana" de M^tzuer, 
care nu oglindește cu specifi
citate evenimentul. Din Grigo- 
rescu nu se aleg lucrările cele 
mai reprezentative, iar cînd e 
vorba de războiul pentru in
dependentă de la 1877 Se re
produce rar capodopera sa 
„Atacul de la Smîrdan*.

Bine alese sînt multe din o- 
perele de artă reproduse în 
planșe colorate sau în alb și 
negru din volumul „Istoria 
modernă și contemporană pen
tru clasa a X-a“ de D. Almaș 
și A.^Vianu (Goya, Delacroix, 
Millet, Courbet, Daumier, Re
pin, Gherasimov. In schimb, 
textul din aceeași carte, refe
ritor la artele plastice (pagina 
215) are asemenea formulări 
nefericite : „Astfel, în pictură, 
alături de realiști ca Millet, 
interpret fidel, a-a ridicat re
voluționarul Courbet, puternic, 
viguros și realist1'. Pentru pe
rioada respectivă, se dă nume
le a patru mari pictori romîni, 
dar nu și al sculptorului Pa- 
ciurea, deși Rodin este citat ca 
„Gînditorul de la Poarta In
fernului” (sic). Tabloul 
Courbet „Spărgătorii de 

•tră” este intitulat pur și 
piu „Pietrarii” (p. 216) 1

Lipsurile semnalate privi
toare la ilustrarea cărților 
pentru copii și lipsurile mate
rialului ilustrativ din manua
lele școlare ar dispărea dacă 
redactorii editurilor, respon
sabilii de carte și înșiși auto
rii ar păstra un contact mal 
strîns cu ceea ce se creează de 
către artiștii noștri, cu ceea ce 
se expune în muzee, se prezin
tă în expoziții, și, în genere, 
cu ceea ce se scrie despre ar
tele plastice în cărțile, reviste
le și 2iarele noastre. Multe 
neajunsuri se datoresc lipsei 
de informație la zi. De aceea, 
multe din ilustrațiile cărților 
pentru copil și tineret sau ale 
manualelor rămîn în urma a- 
vîntului creator al artiștilor 
noștri și în urma comentării 
prin presă a operelor de artă.

lui 
pia- 

sim-

stuficole Și 
din Deltă.

(Agerpret)

Oameni ai muncii sosiți la odihnă In Sinaia, plecînd Intro excursie

Secvențe

nereușite

— Lipsește momentul sur
priză 1

— A fost exact ca data tre
cută !

— M-am plictisit din nou I
— Monotonie, monotonie...
Nu mai dăm numele tineri

lor care au făcut aceste apre
cieri asupra unor programe Și 
acțiuni slabe, palide, lipsite 
de pricepere, de noutate.

Cei din raionul „Grivița ro
șie" ar fi vrut să aibă bucuria 
de a participa, măcar într-o 
seară la o acțiune interesantă 
a casei de cultură. Dar aici, 
în fiecare zi au avut loc repe
tiții... repetiții... Evident par
ticiparea la cel de-al VlI-lea 
concurs al formațiilor artistice 
de amatori presupune muncă 
serioasă. Dar aceste pregătiri 
pentru concurs ar fi avut de 
cîștigat mult dacă s-ar fi des
fășurat în fața unui public 
numeros. Spectacolul pe es
trada casei de cultură, cu pro
gramele ce vor fi prezentate 
în concurs ar fi constituit un 
bun prilej de verificare, de 
confruntare a activității for
mațiilor cu un juriu compe
tent : opinia colectivului de 
tineri care le-au urmărit acti
vitatea, evoluția de la o lună 
la alta. Este vorba, deci de co-

maditatea conducerii casei de 
cultură. Așa se explică și 
faptul că singura activitate 
prevăzută în programul aces
tei săptămînl, seara cultural- 
distractivă de sîmbătă a fost 
monotonă, lipsită de un pro
gram tineresc, interesant, a- 
tractiv.

In același fel au fost „con
cepute* și serile cultural-dis- 
tractive de la sfîrșitul săptă- 
mînii Ia casele de cultură ale 
tineretului din raioanele „16 
Februarie*, „T. Vladimirescu", 
„23 August”, „30 Decembrie*. 
La aceasta din urmă ni se o- 
feră și un argument „convin
gător" : „nu vin tinerii". To
varășul director al casei de 
cultură îșl dezvoltă argumen
tul : „Acum, vara se constată 
o mai slabă participare la se
rile de la sfîrșitul săptămînii*. 
Că nu vin tinerii, asta așa e 
Pentru ce să vină însă ? Se 
știe că orice acțiune — înce- 
pînd de la spectacolul forma
țiilor artistice pînă la seara 
de dans — trebuie să fie în 
așa fel alcătuită îneît să soli
cite interesul tinerilor. Or, 
aici, ca și la alte case de cul
tură „programul* sfîrșitului 
de săptămînă este același ca 
și într-o seară de ianuarie, 
din mai și din orice lună . a 
anului trecut ; dans, un solist 
sau altul (cu repertoriul știut 
pe dinafară de tineri), dans și 
poate un joc distractiv, ia fel 
de lipsit de haz (și de multe 
ori chiar de bun gust, ca „bis
cuiții*, „limonada*, „sfoara cu 
surprize” sau „pescuitul sticle
lor*^

în mai multe rîndurl în 
ziarul nostru s-au făcut ob
servații critice în legătură cu 
monotonia unor seri distracti
ve. Si-au spus părerea tinerii 
specialiști ; s-au dat nenumă
rate sugestii, s-au relevat ace
le acțiuni reușite, care au 
plăcut participanților. Aceste 
idei, sugestii, exemple — tre
buie valorificate și generali
zate de către fiecare casă de 
cultură. Este surprinzătoare 
atitudinea de nepăsare a con
ducerii unor case de cultură 
față de preocupările și exi
gențele tinerilor ba, mai mult, 
față de multe sugestii și pro
puneri interesante pe care în
șiși tinerii le fac. După cum 
se vede sugestiile și propune
rile încă se mai opresc în bi
rourile acestor activiști cultu
rali, nu sînt discutate serios 
și puse în aplicare. Asemenea 
legendei după care Ulisse și 
tovarășii săi și-au înfundat 
urechile cu ceară pentru a nu 
fi ademeniți de glasul pericu
los al sirenelor, unii activiști 
culturali de la casele de cul
tură, deși situația reclamă o 
reacție exact opusă, de con
centrare spre a cunoaște cît 
mai bine cerințele și prefe
rințele tinerilor, fac parcă tot 
ce pot să nu tina seama de 
ele, din comoditate, din insufi
cientă cunoaștere a acestora, 
din necuprinderea unui număr 
mare de tineri In organizarea 
șl pregătirea 
distractive.

Este vorba 
receptivitatea 
mare spirit

serilor cultural

într-un sena, de 
împletită cu un 

de inițiativă.

pentru folosirea acelor forma 
interesante, mereu altele, care 
să cuprindă mase largi de ti
neri.

în locul activității mărunți- 
te și lipsite de eficiență — vi
ciu principal care minează 
programul activităților săptă- 
mînale — tinerii vor frumoa
se seri de poezie; întîlniri in
teresante cu savanți, cu scrii
tori, artiști, sportivi; seri cul
tural- distractive cu adevărat 
tinerești, la care să fie solici
tate formații dintre cele mai 
bune de la diverse întreprin
deri (organizarea și realizarea 
programului acestor seri să a- 
parțină, pe rînd, organizațiilor 
U.T.M. din raion) ; jurnale 
vorbite pe diverse teme — po
litice, științifice, culturale — 
susținute de specialiști din 
diverse domenii, oameni com
petent, foarte bine informați 
care pot și știu să prezinte 
cele mai noi, cele mai semni
ficative aspecte dintr-un do
meniu ori altul ; simpozioane 
vii, la care să-și spună cuvîn- 
tul, pe lîngă specialiști, nu
meroși tineri, aducînd exem
ple din munca și viața lor; 
șezători literare ; acțiuni spe
cifice verii, a căror amploare 
cere un sediu mal larg decît 
cel dintre pereții sălii de 
festivități ; pe estrada estiva
lă, în parc etc. Se înțelege, a- 
semenea activități cer eforturi 
mat mari decît programarea 
unei recenzii, ori • doi toliștl 
într-o pauză a serii de dans. 
Este timpul să se înțeleagă că

Alexandru Ciucuren- 
din marile realizări 
noastre socialiste ?

privește figura luî

FETRU COMARNESCU

La Fayette — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9 ; 
11.30; 14; 16.30; 19; 21,15).
Gangsteri și filantropi : ru
lează la cinematografele Re
publica (10; 12; 15; 17; 19; 
21,15), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Fortăreață pe Rin
— cinemascop : rulează la ci
nematografele Magheru 
12; 15; 17; 19; 21). 1 Mai 
12,15; 15,30; 18; 20,30).
Doja (10; 12; 15; 17; 19; 
Tu ești minunată: rulează la 
cinematografele V. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), V. Roaită (10; 
12), Grădina 13 septembrie 
(20,15). Viață fără chitară : ru
lează la cinematografele I. C. 
Frimu (10; 12; 14; 16; 18; 20
— grădină 20,30). V. Roaită
(16; 18; 20 — grădină 20,30).
Elena din Troia — clama
se op : rulează la cinematogra
fele Elena Pavel (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30 — grădină 22). 
Alex. Sahia (8; 10; 12,30; 15; 
17,30; 20 — grădină 20,30), 23 
August (10,15; 12,30; 15; 17,30; 
20), Ștefan cel Mare (9.15; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21.J0),
Grădina cinematografului T. 
Vladimirescu (22,45), Patinoa
rul 23 August (20,30). Nopțile 
Cabiriel i Tineretului (10; 12;
14). Concertul mult visat : Ti
neretului 
Doctor în 
(10; 12,15;
20,30), C. 
20,30), Moșilor (15; 17; 19 —
grădină 20,30). N-a fost în za
dar : Central (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). Podul rupt — 
cinemascop : Lumina (rulează 
în continuare de La orele 10 
la orele 14 ; 16; 18,15; 20,30), 
Miorița (10; 12; 15; 17; 19;

(10; 
(10; 
Gh.
21).

(10; 18,15; 20.30).
filozofie : Victoria 
14,30; 16,30; 18,30;
David (16; 18,15;

tineril vin la asemenea acți
uni cărora nu le lipsește con
ținutul bogat, prezentat cu o 
fantezie mobilizatoare, din 
care nu lipsește momentul 
surpriză, felul nou, de fiecare 
dată, în care este concepută 
desfășurarea fiecărui punct 
din program. Lipsa inițiativei 
și a receptivității la elemen
tele noi existente în activita
tea culturală a colectivelor de 
tineri din întreprinderile și in
stituțiile raionului respectiv, 
lipsa receptivității Ia cerințele 
tinerilor sînt principala cauză 
a șablonizării și închistării 
activității caselor de cultură. 
Pricină pentru care unele case 
de cultură nici nu-și exercită 
la nivelul cerințelor funcția 
metodică pe care, se știe, o au.

Din raidul efectuat de noi a 
reieșit că activitatea caselor 
de cultură ale tineretului din 
Capitală nu este încă întotdea
una un exemplu pentru clu
burile din raion în ceea ce 
privește alcătuirea cu price
pere și fantezie a programelor 
cultural-artiști ce și sportive 
bogate în conținut. Lucru a- 
supra căruia trebuie să-și 
spună cu mai multă răspun
dere cuvîntul, în îndrumare și 
control comitetele raionale 
U.TJM.

Raid realizat de : MARIANA 
FILIMON, EUGENIA GRO- 
SU, LUCIA LONGIN, PETRE 

FLOREA

21). Program special pentru 
copii: 13 Septembrie (10). O 
moștenire cu bucluc : 13 Sep
tembrie (11,30; 14,30 ; 16,30;
18,30; 20,30), înfrățirea între 
popoare (16; 18,15; 20,30), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Pro
gram de filme documentare î 
rulează în continuare de la 
orele 10 Ia orele 21 la cinema
tograful Timpuri Noi. Cum-

pară-ți un balon : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki 
(11; 16,15; 18,30; 20,45). Estra
da, estrada : Giulești (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,45). 30 De
cembrie (16; 18; 20). Pe urmele 
bandei: Cultural (11; 16; 18;

20). Tăunul: rulează la cine
matograful Alex. Popov în 
continuare de la orele 9,30 la 
orele 21 Camelia : 8 Martie 
(16; 18,15; — grădină 20,30). 
O perlă de mamă : Grivița 
(10; 12; 16; 18; 20), Flacăra 
(15; 18,15; 20,30), Stadionul
Giulești (20,30). Mamelucul : 
rulează la cinematograful G. 
Bacovla (16; 18; 20). Noua
prietenă a talii : Unirea (11; 
15; 17; 19; — grădină 20,30). 
Mărul discordiei : rulează la 
cinematografele T. Vladimire
scu (16; 18; 20), 16 Februarie 
(16; 18; 20). Legea e lege: 
Munca (15; 17; 19; 21). Alar
mă în munți: rulează la cine
matograful Popular (16; 18,15; 
20,30). Misterele Parisului — 
cinemascop : Arta (15; 17.15;
19.30 — grădină 20). Libertății 
(9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30;
20,45). Dracul și cele 10 po
runci — cinemascop : rulează 
la cinematograful M. Emines- 
cu (11; 15,30; 18,15; 21).

’•

O vom revedea pe N. Rumeanțeva în nou] său film

a producție b studioului „A. P. Dovjenko” din Kiev

31■
J

Scenariul : P. Lubenskl
Regia : A. Mișurin, N. Litui

In alte roluri : A Sova, A. Kojevnikov, I. Belov, 
V. Belokurov. V. Miagkj

Ia completare documentarul:
TROTUȘUL ȘI OAMENII

■ producție a studioului cinematografic „Al. Sahia*

Scenariul șl regia : Gheorghe Horvat 
Imaginea : Gheorghe Petre 
Aranjament muzical : Mihai V Ușor ea nu

ANUNȚ

8

4
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București, calea Griviței nr. 132, raion
13.94.40 sau 16.40.80, anunță începerea

Institutul Politehnic
30 Decembrie, telefon 
cursului de pregătire — seria a II-a de Ia 5 august—1 sep
tembrie 1963.

La aceste cursuri pat participa toți absolvenții școlii me
dii sau școlii echivalente.

Pentru înscriere, candidați! vor prezenta dovada de absol
vire a școlii medii sau școlii echivalente și buletinul de 
identitate.
Înscrierile se fac în localul Institutului politehnic Bucu

rești, la centrul de îndrumare din str. Polizu nr. 5, pînă la 
data de 4 august Inclusiv.
Orele de funcționare a centrului sint 9—14.

Institutul politehnic București asigură cazare și masă 
contra cost, în limita locurilor disponibile.
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DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Ședința 

celor
Comitetului
18 state

Tratatul tripartit salutat Arturo Illia ales președinte Succesul baletului

pentru dezarmare
1 (Agerpres^. —
1 august a Comi-

cu căldură in întreaga lume al Argentinei romînesc în Italia
GENEVA 

Ședința din 
tetulul celor 18 state pentru 
dezarmare a fost deschisă de 
șeful delegației etiopiene M. 
Imrou, care, subliniind impor
tanța deosebită a Tratatului 
de la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară, a arătat că 
semnarea lui va contribui fără 
îndoială la crearea unei atmos
fere favorabile în activitatea 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare.

Reprezentantul Nigeriei, Obi, 
a exprimat speranța că după 
acest prim pas vor urma, de
sigur, alții. El a salutat tot
odată ideea încheierii pactului 
de neagresiune între țările 
N.A.T.O. și statele participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
precum și ideea „înghețării" 
creditelor militare.

Aderarea tuturor țărilor din 
lume la Tratatul de la Mosco
va, a arătat în cuvîntarea sa 
Karlo Lukanov, șeful delega
ției bulgare, ar crea o bază 
trainică pentru obținerea unui 
acord în alte probleme, în pri
mul rind în problema dezar
mării generale și totale.

Josue de Castro, reprezen
tantul Braziliei, a arătat că 
guvernul țării sale salută Tra
tatul de la Moscova 
gata să-1 semneze. El 
primat speranța că 
viitor apropiat va fi 
un acord cu privire la inter
zicerea totală a experiențelor 
nucleare și că Comitetul celor 
18 va obține un progres în ela
borarea Tratatului cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală.

Von Platen (Suedia), care a 
prezidat ședința, a anunțat că 
avînd în vedere apropiata 
semnare a Tratatului privitor 
la interzicerea experiențelor 
nucleare și întâlnirea dintre 
miniștrii afacerilor externe. 
Comitetul celor 18 state se va 
întruni In următoarea ședință 
la 12 august.

WASHINGTON. — Purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe, 
Pierre Salinger, a anunțat la 
31 iulie că la Casa Albă au 
sosit în ultimele zile peste 2 000 
de scrisori și telegrame din 
partea cetățenilor americani, 
prin care salută Tratatul cu 
privire la Interzicerea expe
riențelor nucleare, parafat săp- 
tămîna trecută la Moscova.

■ir
Guvernele Norvegiei și Af

ganistanului au declarat la 1 
august că vor semna Tratatul.

HAGA. — La 31 iulie, Van 
Marijnen, primul ministru al 
Olandei, a prezentat Parla
mentului noul guvern al Olan
dei și a făcut o declarație gu
vernam entală.

„Guvemul Olandei, a decla
rat Van Marijnen. acordă o 
mare importanță Tratatului cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, 
parafat la Moscova'.

și este 
și-a ex- 
într-un 

încheiat

Conferința miniștrilor
de finanțe

ai statelor africane
CHARTUM, — La 31 . t

s-a deschis in capitala Sudanu
lui conferința miniștrilor de 
finanțe ai statelor africane, 
convocată pentru discutarea 
creării unei Bănci Africane de 
dezvoltare. Pe ordinea de zi a 
conferinței figurează stabilirea 
sediului viitoarei bănci și ale
gerea unui conducător provizo
riu dl acestui organism, care 
urmează să-și înceapă activita
tea cel mai tirziu la 1 iulie 
1965. Conferința miniștrilor da 
finanțe — la care sint repre
zentate toate statele Africii cu 
excepția Republicii Sud-Afri
cane — a fost deschisă de șe
ful statului sudanez, mareșalul 
Ibrahim Abbud. El a subliniat 
că Banca internațională afri
cană proiectată „reprezintă o 
expresie a colaborării ți soli
darității popoarelor africane".

Rezultatele

alegerilor din Maroc

RABAT — Ministerul aface
rilor interne al Marocului a 
comunicat rezultatele alege
rilor în consiliile comunale și 
municipale care au avut loc la 
28 iulie.

Din numărul total de 11165 
mandate, partidul „Frontul 
pentru apărarea instituților 
constituționale", care sprijină 
guvernul, a obținut 9 479 man
date (85 la sută din totalul vo
turilor), partidul de opoziție 
Istiqlal 720 mandate, Uniunea 
națională a forțelor populare 
131 mandate. Celelalte man- 
date ori sint contestate, ori 
sint libere din cauza lipsei de 
candidați.

MOSCOVA 1 (Agerpres).— TASS transmite ; La Moscova 
l-a anunțat oficial că semnarea Tratatului privitor la inter
zicerea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic 
ți sub apă va avea loc la 5 august la Moscova.

De asemenea, s-a anunțat că Dean Rusk, secretar de «ta* 
al S.UJL, a acceptat invitația de a petrece câteva rile în 
Uniunea Sovietică după semnarea Tratatului, în calitate de 
oaspete al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko.

„UN ÎNCEPUT bun

BUENOS AIRES 1 
pres). — La 1 august, 
Elia a fost ales președinte al 
Argentinei. Din cei 476 de 
electori, 270 au votat pentru 
Illia.

într-o declarație făcută după 
anunțarea rezultatului votului, 
Arturo Illia șî-a exprimat

(Ager- 
Arturo

speranța că alegerea sa în 
funcția de președinte va mar
ca „o etapă nouă" în viața po
litică a Argentinei. El a anun
țat că are în vedere posibili
tatea includerii în viitorul său 
guvern și a unor oameni po
litici din alte partide.

Dezbaterile din Parlamentul grec

ANKARA. — Parafarea Tra
tatului cu pririre ia interzice
rea experiențelor eu arma nu
cleară In atmosferă, i» spațiul 
cosmic și xtib apă a prodas fa 
întreaga lame o impresie favo
rabilă, a declarat ministrul a- 
facerilor externe al Turciei, 
Feridun Cemal Erkin, intr-un 
interviu acordat ziarvlai 
wu:tr.

VIENA. — Tntr-un interviu 
acordat corespondentului agen
ției TASS, ministrul afacerilor 
externe al Austriei, B. Kreisky, 
a declarat: ,Sint convins că 
majoritatea covir ții oare a oa
menilor din toate țările civi
lizate ra răsufla ușurată in 
urma realizării acordului cu 
privire la interzicerea expe
riențelor nucleare. Aceasta în
seamnă cd guvernele celor trei 
meri puteri au procedat fa 
conformitate cu dorințele ma
jorității omenirii.

Ca ministru al unei țări neu
tre, țin si subliniez CĂ cea mai 
buni garanție a neutralității 
este pacea, iar acordul realizat 
este pus î* slujba păcii ți, prin 
urmare, corespunde ir.tru totul 
t'.iereselor țării noastre. După 
părerea mea. acts*, tratat re
prezinți cel mai important 
eveniment politic de la sem
narea dc către Austria a tra
tatului de stat in 1953. Exte o

manifestare a înțelegerii între 
marile puteri, un început bun. 
Salut acest tratat".

Declarațiile lui
WASHINGTON — La 

Iulie, la Clubul national 
oresei a a' 
lui A Ha 
stat adjunct al SUA.. cars a 
condus delegația amcricacxi Ia 
tratativele de la Moscox-a in 
problema interzicali expe
riențelor cu arma nuiearâ.

Referindu-se la traLat^i pa
rafat la Moscova A. Harriman 
a declarat: ,-Acesta este 
tratat bun. Fiecare paragraf 
al său este precis ți ciar*. A- 
cesta este un prim pas sore 
eviUrea unui război termo
nuclear. precum și pe calea

31 
__  ______ al 
t loc o fe’J.r.ire a 
iman. secretar de

un

A Harriman

G. Soligman, director gene
ral adjunct al Agenției inter
naționale pentru energia, ato
mică, a declarat coresponden
tului TASS: Consider actuals»! 
acord drept un progres însem
nat. Acesta, se va resfrtnge fi 
se resfrtnge de pe acum asu
pra lucrărilor agenției noastre 
In afară de speranța in rezol
varea eu succes a problrv. 
politice, încetarea experiențe
lor nucleare contribuie Ia eco
nomisirea unor mijloace în
semnate, ir.tr-’tit experic-țde 
nucleare costă foarte țrump. Se 
ra purifica aeruL Copiii na t-cr 
mai muri de lexcem;*. Mijloa
cele economisite și forie'-e 
științifice vor putea fi in&re- 
tate cu mai mare eficacitate 
Înîr-o «răsură din ce fn ce md 
însemnată rz^e folosirea ia 
scopuri pașnice a energici ato
mice.

Cure scutul savant american 
dr. Hilles, șeful secției reac
toare nucleare a Agenției xe- 
terzaționale pentru e^erma a- 
tomică, a dectaraZ: IrA^ges^a 
realizată va avea o mare im
portanță pentru diferite rcz-.’-rx 
Ale țtriafei. Astfel, după părerea 
mea, biologă vzr cec—ia
o »ai mort ctcwțîe unor pro
bleme ca iafluența radiz.ț.:^r 
asupra organismelor cti. Medi
că vor putea sd desfășoare 
cercetări și mai anr.ple. isaa- 
rtca li se va puue ia 
ție o caatUaie mei da
materiale firionabila.

ATENA L— Corespondentul 
Agerpres transmite : Miercuri 
seara. Parlamentul grec a ^n~ 
cnut dezbaterile asupra pro
iectului noii legi electorale.

Deputatul Mitsotakis (Uniu
nea de centru) a subliniat că 
îs condițiile politice actuale 

Grecia sistemul 
cji potrivit este 

VTCTzjrtîonal simplu, 
—ute exprimarea 

ta -ței poporului. El

electoral 
sistemul 

care ar 
justă a 
a arătat

că rezultatele alegerilor din 
1961, care a adus la putere gu
vernul Karamanlis, au fost 
contestate de cercuri largi ale 
poporului grec. El a precizat 
că proiectul de lege depus de 
guvern, care prevede sistemul 
proporțional întărit (prin care 
se acordă automat un plus de 
voturi partidului care a obți
nut un anumit procent de vo
turi) nu permite libera expri
mare a voinței poporului.

ROMA 1 (Agerpres).— In 
continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în Italia, colec
tivul Teatrului de Operă și 
Balet din București a prezen
tat în seara zilei de 31 iulie 
spectacolul „Lacul lebedelor" 
pe scena Teatrului de vară 
„Giandini Reali' din Torino, 
în fața unui numeros public. 
Soliștii spectacolului au fost 
Irdnel Liciu, Gabriel Popescu, 
Alecu Marin, Ileana Iliescu, 
Cristina Hamel-Zirra. Specta
colul s-a bucurat de un deo
sebit succes. Publicul a aplau
dat la scenă deschisă fiecare 
număr prezentat de soliști și 
de ansamblu, ovaționtnd evo
luția artiștilor romîni. La sfîr- 
Situl spectacolului artiștii au 
fost felicitați de personalități 
ale orașului.

Unul din cele mai rășpîndite 
ziare „La Stampa", relevă că 
baletul romîn merită toate 
laudele pentru spectacolul de

bună calitate prezentat Ia To
rino.

Ziarul „Gazzetta del Popolo" 
scrie: „Teatrul de Operă șl 
Balet din București a oferit o 
frumoasă versiune a baletului 
„Lacul lebedelor" într-o inter
pretare perfectă. Spectacolul, 
în întregul său, este unul din
tre cele mai încîntătoare din 
ultimii ani". în continuare, a- 
celași ziar arată că baletul ro- 
mîn a dat o lecție de dăruire 
artistică si de înalt nivel pro
fesional. Ziarul relevă perfecta 
coeziune a cornului de balet, 
armonia mișcărilor ansamblu
lui. înțelegerea admirabilă cu 
care regizorul coregraf a pre
gătit această versiune a bale
tului. înaltele calități și corec
titudinea stilistică a soliștilor.

Schimbul instrumentelor
de ratificare a Convenției

consulare
Intre R. P. Romină

și R. P. Polonă

Detașamentele paitiianilor kurzi pricinuiesc grele pierderi tru

pelor guvernului de la Bagdad care a pornit un adevărat război 

de exterminare Împotriva populației din Kurdistanul irakian. 

Iată, In fotografia noastră, partizani kurzi Indreptîndu-se spre 

una din taberele lor din munții Kurdistanului.

VARȘOVIA. — La 1 august 
a avut loc la Ministerul Afa
cerilor Externe al R. P. Po
lone schimbul instrumentelor 
de ratificare a Convenției con
sulare între Republica Popu
lară Romînă și Republica 
Populară Polonă, semnată la 
București, la 5 octombrie 1962.

Schimbul instrumentelor de 
ratificare a fost efectuat din 
partea romînă de Gheorghe 
Diaconescu, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Varșovia, iar 
din partea polonă de Jozef 
Winiewicz, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

La efectuarea schimbului 
instrumentelor de ratificare 
au asistat membri ai Ambasa
dei R. P. Romîne la Varșovia 
si funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R. p. Polone.

privind independența Maltei
Suspendarea tratativelor

acuzaților: rasiștii sud-atricani
dalo- Roi

★

la

*

•X

— Ziarul „Daily 
adresat un apel

măsuri hotărî!? 
Consiliului de

Pe banca

încet-

Nu e cazulcomandant gJ târfelor terestre ale 
N.A.T.O. la zona Europei centrale.

luptă-
de a-

Aproape 10000 de delegați 
ai țăranilor japoaeri s-aa 
întrunit zilele trecute la 
Tokio in narcul H’.bia neu
tra a protesta împtXnra po
liticii agrare a 
j a Donez. In fotografie : as
pect de la această întrunire 

de protest.

LONDRA. — Ae*^.^ Reu- 
lr* zi roț- e?i pa fu.
waaafrn cs ese-mamoim
i-i Malta'
F-C- v^eze^tez dx-rina. A- 
eeaxtâ r fmt «mxtiri-
tzâ. w r J957 de către gu- 
cerz»l b*ua*ie a
ăia de încurc jar e
Și m-
durriote eoxmia Malta'.
Dem^a membrilor comisiei ri 
den iscensraa actmtățH ei are 
loc t- mociearal fn care la 
Londra au la ks «mpas
trata: i cele I-.:re Jrfinistend co
loniilor al Meni Britanii fi 
reprezentanții partidelor di» 
Afaha la legătară ca Dtâond 
acestei cdonu. După cum se 
știe, opinia publică dia Malta 
și partidele de opoziție și-au 
exprimat ultimii a«i «eli- 
nișîea crescindă față de agra
varea situașiei ectmomice tn 
această coloaM, ca armare a 
restrinoerii activității fa șan
tierele navale controlate de 
autoritățile și de firme brita
nice fa oorturile Maltei.

NEW YORK— în ședința din 
dnpd-amiaza zjlej de 31 iu- 
L? Con fi hui de Securitate a 
trecut Ia âisculazea problemei 
politicii de apartheid, dusă de 
g'xcetizul Republicii Sud-Airi- 
ctae. Cons. 1 tui ui i a-au prezen
tat spre examinare o scrisoare 
dia partea c 32 de state afri
cane care au cerut discutarea 
acestei problemei, precum si 
un nou raport al Comitetului 
special In problema politicii de 
apartheid în afara faptelor noi 
care vădesc intensificarea re
presiunilor Împotriva popu
lației băștinașe și a discrimină
rii rasiale In R.S.A., precum șl 
sporirea efectivului forțelor ar
mate folosite pentru reprima
rea populației africane, rapor
tul cuprinde recomandări pre
zentate de Comitetul special 
spre examinare Consiliului de 
Securitate.

La lucrările consiliului parti
cipă fără drept de vot miniștrii 
afacerilor externe ai statelor 
Tunisia, Sierra Leone, Liberia 
și Republicii Malgașe, cărora 
participanțij la conferința de la 

Addis Abeba a șefilor de state

africane independente le-au 
Încredințat sarcina de a expu- 
■e și apăra punctul de vedere 
al acestor state.

Guvernul rasial al Republicii 
Sud-Africane, care a ignorat 
toate hotăririle precedente ale 
Adunării Generale a O.N.U. și 
ale Consiliului de Securitate in 
problema apartheidului, a dat 
dovadă și de data aceasta de 
un dispreț total față de Organi
zația Națiunilor Unite. El a re
fuzat să-și trimită reprezentan
tul pentru, a participa la discu
tarea acestei probleme în Con
siliul de Securitate.

Luînd cuvintul, John Kaieia- 
Smart, ministrul afacerilor 
externe al statului Sierra Leo
ne, a condamnat politica de a- 
partheid a guvernului R.S.A., 
subliniind consecințele grave 
ale acestei politici. El a arătat 
că situația explozivă din Afri
ca de Sud periclitează pacea șl 
securitatea Întregului continent 
și că numai masuri urgente și 
holărîie din partea Consiliului 
de Securitate pot preîntîmpina 
această explozie.

La ședință a luat cuvintul,

de asemenea, Mongi Slim, 
cretarul de sfal pentru afaceri
le externe al Tunisiei, care a 
subliniat, la rîndul sau,, nece
sitatea unor 
din partea 
Securitate.

LONDRA. 
Worker** a 
tuturor organizațiilor și cetă
țenilor să protesteze împotriva 
arestării in R.S.A., a liderului 
Congresului național african 
Walter Sisulu și altor 
lori împotriva politicii 
partheid.

Ziarul subliniază că 
cind să intimideze poporul din 
R.S.A., care duce o luptă neîn
treruptă pentru drepturile 
sale, guvernul rasist Verwoerd 
pregătește asasinarea lui Sisu- 
lu și a tovarășilor săi de luptă. 
„Daily Worker" cere să fie îm
piedicați călăii-rasiști să comi
tă această crimă.

BOLIVIA: Incidente
între mineri și politie

LA PAZ. — în ultimele zile 
s-a ascuțit conflictul dintre 
Federația minerilor bolivieni și 
administrația întreprinderii 
miniere de stat „Corporation 
Minera Boliviana".

Minerii revendică majorarea 
salariilor, reprimirea la lucru 
a liderilor sindicali concediați, 
încetarea lockaut-ului în cen
trul minier Catavi. Muncitorii 
învinuiesc guvernul de faptul 
că intenționează să satisfacă 
cererile băncilor americane 
care au pus drept condiție 
pentru acordarea unui împru
mut în vederea reutilăriî mi
nelor naționale, concedierea a 
citorva mii de muncitori mi
neri.

Administrația Întreprinderii 
„Corporation Minera Bolivia
na' a refuzat să satisfacă aces
te revendicări ale muncitorilor.

în orașul Oruro, unde recent 
și-a deschis lucrările Congre
sul național al minerilor din 
Bolivia, muncitorii au organi
zat o mare demonstrație.

In centrele miniere ale țării 
au avut loc ciocniri între mi
neri și poliție. De ambele părți 
s-au înregistrat morți și răniți.

După cum relatează ziarele, 
autoritățile au trimis în regiu
nea Catavi două regimente de 
poliție. S-a ordonat, de aseme
nea unor subunități militare 
să fie gata de luptă.

Sărbătorirea 
Zilei femeilor africane

Anglia cm pririre Ia interzice
rea experiențelor nucleare.

Rejerindu-se la istoria creă
rii ți la rolul organizației pan- 
a frica ne a femeilor, vorbitoa
rea a spus printre altele: Lupta 
«« s-a încheiat, dușmanul nos
tru comun — colonialismul — 
nu a fost dezarmat. Femeile 
din Africa trebuie să contri
buie la eliberarea deplină și 
rapidă a continentului african 
de colonialism ți imperialism.

Mișcarea noastră, a subliniat 
ea, face cunoscut in mod so
lemn că aprobă în întregime 
hotărirUe conferinței de la Ad
dis Abeba. Noi, trebuie să 
transformăm Africa intr-un 
continent al prosperității și 
dreptății, libertății și păcii.

Țăranii an încercat timp de 36 
de ani sd obțină prin justiție pă- 
mlntul, care este proprietatea lor 
legală. Procesul Împotriva latifun* 
diarilor care le uzurpase dreptul 
asupra pămlnttilul nu a dat nici un 
rezultat pozitiv. Atunci, țăranii, 
sprijiniți de minerii din localități 
Învecinate au intrat pe pămlnturi. 
l-au Împărțit si și-au ridicat colibe.

La cererea lalitundiariior. guver
nul peruvian a trimis unități po
lițienești Împotriva țăranilor.

Acțiuni ale patrioților 
venezuelieni

BAMAKO. — Ziua femeilor 
africane a fost sărbătorită la 
Bamako prin mitinguri, spec
tacole teatrale, de cintece ți 
dansuri.

Luînd cuvintul în cadrul 
mitingului care a avut loc pe 
stadionul „Mamadu Konate" 
din capitala Republicii Mali, 
Jane Marten Sisse, secretar ge
neral al organizației pan-afn- 
cane a femeilor, a declarat: 
„Femeile din Africa salută cu 
satisfacție încheierea Tratatu
lui Intre U.R.S.S. și S.U.A. și

BERLIN. — La 31 Iulie a 
avut loc o ședință a Consiliu
lui de Stat al R.D.G. prezida
tă de W. Ulbricht.

în conformitate cu legea e- 
lectorală adoptată la 31 iulie 
de Camera Populară a R.D.G., 
Consiliul de Stat a hotărît să 
organizeze alegerile pentru 
Camera Populară și organele 
locale la 20 octombrie 1963.

CARACAS. — După cum 
menționează agențiile de pre
să, in diferite oraju» ale Vene- 
zuelei s-au semnalat în ulti
mul timp no* acțiuni ale pa- 
trioților împotriva regimului 
de teroare al lui Betancourt. 
Un grup de tineri anunță a- 
genția A. P., au demonstrat 
pe străzile orașului Barcelona 
situat ne coasta de est a țării, 
împărțind manifeste ala Fron
tului de eliberare națională. 
Acțiuni ale membrilor Frontu
lui de eliberare națională s-au 
semnalat, de asemenea, si în 
localitățile Punto Fijo, Coro, 
Cumana etc.

LIMA. — Două mii de familii de 
indieni din Peru au ocupat la 30 
iulie o mare suprafață de terenuri 
în comuna San Pedro de Cajon din 
regiunea Junin, situată In partea 
centrală a Perului.

PARIS. — lntr-un comunicat 
olicial dat publicității de cotnan- 
damenttil N.A.T.O. ae anunță că 
generalul vest-german Adoli von 
Kieimansegg 11 va înlocui cu înce
pere de la 1 septembrie 1963 pe 
generalul Speidel In funcția de

ELISABETHVILLE. — A- 
genția UP.I. transmite că mai 
mult de 1 100 de membri ai 
armatei katangheze, care a 
fost desființată, s-au predat 
pînă acum în urma anunțului 
guvernului central că le va a- 
corda o amnistie.

Armata secesionistului Moi
se Chombe număra circa 20 000 
de oameni, în luna ianuarie 
1962. Dintre aceștia au fost 
capturați și s-au predat trupe
lor O.N.U. doar 4 800 de sol
dați. Restul armatei de merce
nari de circa 15 000 de oameni 
continuă să se ascundă în Ka
tanga sau în Angola, unde 
stau în așteptarea unor noi 
ordine de la căpetenia separa
tiștilor katanghezi Chombe, 
care acum se află în Spania 
la... tratament.

După cum relatează ziarul 
„L Humanite' într-o cores
pondență din Barcelona, 
Chombe nu-și ascunde inten
ția de a se deda din nou la 
intrigi politice în Katanga, 
mărturisind că „nu poate trai 
fără politică".

tierele New Yorkului) unde de 
trei săntămîni continuă sa 
aibă loc manifestații ale popu
lației de culoare împotriva 
discriminării rasiale practica
te la angajarea de muncitori, 
s-a produs o ciocnire între 
manifestanți și poliție. Agen
ția relevă că trei persoan# au 
fost rănite.

Agenția United Press Inter
national anunță că opt perso
nalități din viața cinematogra
fică americană, între care ac
torii Marlon Brando, Tony 
Curtis, Mel Ferrer, Peter 
Brown si alții au remis pre
sei o declarație în care arată 
că vor participa la 28 august 
la marele marș pe care mișca
rea populației de culoare il 
organizează spre Washington 
in sprijinul proiectului de lege 
cu privire la drepturile civil#, 
aflată în prezent în discuția 
congresului.

Noi execuții în Irak

NEW YORK. — După cum 
relatează agenția Associated 
Press, la 31 iulie in apropie
rea unui șantier de construcții 
din Brooklyn, (unul din car

BAGDAD. — Agenția Reu
ter relatează citind un comu
nicat al postului de radio Bag
dad, că 19 militari și doi civili 
condamnați la moarte, sub pre
textul participării lor la încer
carea de a se organiza o lovi
tură de stat în Irak la 3 iulie, 
au fost executați în capitala 
Irakului.

BONN. — Parchetul federal 
al Germaniei occidentale a dat 
publicității la Karlsruhe un 
comunicat prin care anunță că 
„nu consideră că este cazul" 
să ancheteze acuzațiile formu
late împotriva fostului procu
ror federal al R.F.G., Wolf
gang Fraenkel, care, după cum 
s-a mai anunțat, este învinuit 
de crime de război. Fraenkel 
a deținut o funcție importan
tă în aparatul judiciar nazist 
și a pronunțat în mod nejusti
ficat numeroase sentințe de 
condamnare la moarte. Hotă
rârea parchetului federal nu 
vorbește nimic despre acțiuni
le deschise pentru a stabili 
dacă Fraenkel și-a ascuns în 
mod deliberat activitatea sa 
nazistă pentru a putea obține 
postul de pțocuror federal. 
După cum se știe, Fraenkel a 
fost silit să demisioneze din a- 
ceastă funcție în urma prote
stelor opiniei publice germane 
și din alte țări.

COLOMBO. — După cum anun
ță agenția U.P.I., Parlamentul cey- 
lonez a aprobat o moțiune prin 
care sa cere retragerea trupelor 
americane staționate în momentul 
de față în Vietnamul de Sud și 
prin care se adresează un apel 
Organizației Națiunilor Unite de a 
asigura respectarea prevederilor 
acordurilor de la Geneva în legă
tură cu Indochina.
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