
Ai întâmpinarea zilei
de 23 August

ectorul 3 montaj al 
Urinelor „7 Noiem
brie" din Craiova. 
La intrare, aliniate 
într-o ordine per
fectă te întîmpină 
zeci de tocătoare 

pentru siloz care așteaptă să 
fie trimise agriculturii socia
liste. Echipa comunistului Mi
hai Dodocioiu începuse tocm. 
montarea celui de al *79OO-le.- 
produs de acest gen. E- . 
un colectiv fruntaș. în în
trecerea socialistă a obținu, 
pînă acum cele mai bune re
zultate. Planul de producție a 
fost depășit lunar în medie cu 
peste 20 la sută (angajamen
tul echipei este de numai 10 la 
suta) iar la calitate a primit dc- 
fiecare dată Calificativul foar
te bine.

•— Care sînt fruntașii echi
pei?

După ce a cumpănit o clipă, 
tovarășul Dodocioiu ne indică 
pe tinerii Nicolae Sișu, Petre 
Gheorghe care, în momentul 
discuției, tocmai montau sub- 
ansamblul pe șasiul tocătoarei. 
Lucrul acesta 51 făceau cu deo
sebită atenție.

— li vedeți ? — ne spunea

șeful echipei. Sini tineri, d./r 
nu mîini de aur. Izmar își de
pășesc normele cu 28—25 la 
sută și DU S-a Întimplat sa 
remaniez vreo lucrare ieșită 
din mîna lor. Dar na sin: sin
guri L Alături de ei. pnntrg 
evidențiată in întrecere, îi pu
tem numi și pe Nicsiae Frn- 
toîișieanu și Vasile Ciudea de

tul anual de economii peste 
plan cu încă 40 000 lei), sînt cu
prinși toți muncitorii sectoru
lui. Foarte muiți sint tineri. 
Multi dintre eî rau menținut 
lună de luna evidențiațî în în
trecere. Tinărul Vasile Bălăci 
lucrează acum Ia trenul de roți 
al cisternei pe un ax. Din e- 
chipu fac parte și Marin Ma-

.ne spunea tov. Bălăci. Suban- 
Famblele sint duse la timp la 
icul de muncă și aranjate în 

ordine de montori. In felul a- 
cesta nici o clipă nu se iroseș
te. Cele 480 de minute sînt fo
losite integral. Apoi menține
rea curățeniei, a ordinai au, de 
j^cmenea, o mare influență în 
realizarea și depășirea sarci
nilor de, plan.

Sînt multe echipe evidenția
te in întrecerea socialistă în 
acest sector. Tovarășul Flo re a 
Antonie, maistrul principal, ne 
vorbea de cea condusă de 
Constantin Gaulinschi care de
pășește lunar planul cu 10-12 
Ia sută, de cea a lui Ion Tel
man de la montaj semănătoare 
S.U.29. care a' înregistrat de
pășiri de plan de peste 29 la 
sută și multe altele.

O mafe atenție a fost acor
dată și reducerii prețului de 
cost, care constituie unul din 
obiectivele principale ale în- 

- trecerii. In primul trimes
tru s-au realizat economii de 
materiale în valoare de 87 000 
lei, în trimestrul II — 67 000 
lei. Economiile peste plan rea
lizate pe 6 luni depășesc deja 
70 la sută din angajamentul a- 
nual. Dacă mai adăugăm că în 
trimestrul II (rezultatele ulti
mei luni nu se cunosc 
planul .- de producție al secto
rului a fost depășit cu 7,9 la 
sută iar productivitatea mun
cii a crescut cu 19 la sută, a- 
vem o imagine concludentă a 
muncii entuziaste desfășurate 
de către muncitorii acestui sec
tor-din care mai bine de 50 lr. 
sulă sînt evide-nțiați in între
cerea socialistă.

: •' ' ,f>:eca Centrală I

I i
/ 2'^doara-Deva |

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
tineretului

Organ Central al Uniuni» Tineretului
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Importante

construcțiile zootehnice

multă economie
Au livrat griul contractat Expoziție de invenții și inovații

fojt 
la

'electricianul Spătarii Stelian 
ai exploulurii miniere Rovi-

La Întreprinderea de poduri metalice și prefabricate din be
ton din Pitești, Țăranii Gheorghc este apreciat ca un munci
tor ioarie- harnic. Brigada din care iace parte s-a angajat ca 
să depășească sarcinile de pian care-i revin cu 1,5 ia sulă. 

Fota : O. PLEC AN

i

Ia pregătirea suoansamblelor, 
și pe muiți alții.-

Sub mina pricepută a celor 
15, produsul lua tot mai mult 
forma pe care i-o cunoaștem. 
Nu peste mult timp avea să-și 
ocupe locul pe rampa de ex
pediție. In întrecerea socialis
tă. care în preajma zilei de 23 
August a căpătat o și mai ma
rc amploare (lucrătorii secto
rului și-su sporit angajamen-

rica. și Dumitru Simîonescu, și 
Constantin Mcdelț. Toți sint 
tineri dar în îndeplinirea an
gajamentelor au pus o serio
zitate de vîrstnici și rezultatul 
se vede: planul este depășit cu 
15 la sută.

— Cum ați obținut aceste 
succese?

— Aplicăm cu consecvență 
inițiativa tinerilor de la Uzi
nele ..Tudor Vladimirescu^ —

Comuna
•fătului 

popular al raatuuri 
Pocola, raiuaul Beta-, 
i.e gâscfte *4 
rare ilustrează
Irc routpmlL, utti*.- 

rraa&uică fi m/- 
• Lli u rvutuuei 
Asrf- in anii re:î^:^al 

*i 
‘li , ■ '. i** an. r-tr- OS 
t.-traut ăe fa eiăb-r re.- .

Iu
iu Ir^cî au 
c‘iltura‘.. h binrtr:'

noastră, ieri si azi

Noi realizări
ale minerilor
Minerii din întreaga țara obțin noi succese 

in producție în cinstea apropiatei lor sărbă
tori — Ziua minerului.

• Colectivul de muncă de la mina OCNA 
DE FIER, desfășoară în aceste zile o însufle
țită întrecere socialistă. Extinzînd metodele 
avansate de lucru, minerii au ridicat produc
tivitatea muncii de la 4 tone pe post, cit era 
planificat, la 6—7 tone minereu de fier. Ei au 
obținut -rezultate frumoase și in ceea ce pri
pește calitatea minereului. In primele 7 luni, 
s-au livrat jurnaliștilor reșițeni minereuri cu 
164 tone conținut de metal în plus față de 
plan.

Rezultate tot atît de bune obțin și alte co
lective de muncă cum sînt: exploatările mi
niere din Ghețar, Căpuș și Liieta.

★

BAIA lu ARE. — Minerii de Ic expiectarea 
Săsar din Baia Mare au extras ?• prelucrat ir. 
primele 7 luni ale anului o cantitate de mi
nereu cu 15 la sută mai mare decît cea plani
ficată. Întregul spor de producție a jost ob
ținut prin creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor și extinderea metodelor înaintate, 
care au făcut ca productivitatea planificată 
pe om să fie depășită în medie cu aproape 5 
tone de minereu.

Minerii de aici au acordat o 
deosebită atenție și reducem 
cheltuielilor de producție. Pr: - 
îmbunătățirea factorului de 
putere, consumul de energie 
electrică pe tona de minerer. 
extras a fost redus cu 0,44 Ic. 
iar priit înlocuirea lemnului 
ele mină cu prefabricate din 
beton armat și alte materiale 
s-au economisit peste 7 mili
oane lei.

Escavatorislul țairip '11 ie Șl
sint doi dintre minerii fruntași
nari, întreținerea mașinilor în condițiile cele mai bune este 
una din sarcinile de care ei s-ou achitai cu conștiinciozitate, 

jealizind'ustfeFimportante economii.
Foto : O. PLECAM

Activitate intensă la insilozatul
— porumbului

De cileta sile itt unitățile agri
cole socialiste din raionul Simti- 
colau -Ware se desfășoară cu in
tensitate o acțiune importantă: 
insilozarea porumbului. Pină ht 
7, august a început însilozttrea 
porumbului cultivat iu acest scop 
în 18 gospodării colective și 11 
gospodării de stat. Lucrătorii d.’ 
la G.A.S. tandra, au recoltat și 
înstlozat piuă la dala amintită 
peste 1 500 tone dc porumb, iei 
de la G.A.S. Tomnatic circa 
1 300 de tone, iar cei de li 
G. I.S. T ariaș peste 1 600 de tone. 
Cantități mari de porumb au 
insilozatc în ultimele zile și

G.A.S. Periam, Bulgara?, Sinui- 
eolau Marc ,și altele.

De asemenea, colectiviștii din 
I ariaș, folosind din plin capaci
tatea tocătoarelor, au insilozat 
piuă acum peste 700 lone tie po
rumb, cei din Salchiuez peste 
500 tone, l\erătc 300 tone, Cehi, 
Igriș. Biled și altele intre 200— 
300 tone. Pur ale) eu recolta iul 
și tnsilozuiid porumbului, in 
multe unități agricole din raion 
unde se consideră că spațiile d : 
insilozarc existente nu sînt sufi
ciente, se continuă munca pentru 
utiicnujarea dc noi spații.

V. GRIGORESCU

economii 
peste plan

★
In ultimii ani, minerilor din 

întreaga țară li s-au dat in fo
losință peste 12 000 de aparta
mente. Numai în acest an. 
mai mult de 400 familii de mi
neri din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului s-au mutat în lo
cuințe noi, confortabile. In di
ferite stadii de construcție se 
găsesc alte 300 de aparta
mente.

în localitățile Văii Jiului 
s-a prevăzut a se cheltui îna- 
cest an pentru construcțiile 
șocial-culturale și lucrări edi
litare veste 95 milioane lei. cu 
20 la sută mai mult decît s-a 
cheltuit în acest scop anul 
trecut.

Așezările miniere se îmbo
gățesc continuu și cu construc
ții social-culturale. La Petro- 
șeni, Lupeni, Brad și Ghelar 
se află în construcții școli noi. 
Pentru minerii din Lupeni se 
construiește un cinematograf 
modern, iar la petroșeni se ri
dică o casă de cultură.

Dt asemenea, în numeroase 
centre miniere din țara s-au 
construit cămine pentru neja- 
miliști, unități moderne pen- 

Î" tru asistență medicală, canti
ne. școli elementare și com
plexe școlare pentru pregăti- 

•i rea cadrelor, cinematografe, 
t cluburi, magazine, baze spor- 
1 tive etc.

1

1

I
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de timp și de materiale
Peile 70 'O^podării agricole 

colective din regiunea' Galați 'au 
•i livrat statului întreaga canti
tate de.griu contractată.

Toi mai multe gospodării ag’’- 
cale colective livrează mai multa

cereale decît erau prevăzute în 
contracte. Colectiviștii din lauca 
și Plopii, <le pildă, au livrat «si
li liincnt ar aproape 300 de tone 
de grîu.

(Agerpres)

La Casa tehnicianului 
/Timișoara s-a deschis o expo
ziție republicană de invenții 
ți inovații, organizata de Mi- 
nisLcrul Industriei Ușoare. 
Sînt prezentate aproape 200 
de invenții și inovații reali-

din zate în întreprinderile indus
triei ușoare din țară, printre 
care o- serie de 
agregate pentru 
și mecanizarea 
de producție.

dispozitive și 
automatizarea 
unor operații

n regiunea Cluj, 
efectivul de ani
male proprietate 
obștească este în 
continuă creștere. 
Tini nd seama de
importanta econo

mică deosebită a acestui sec
tor, se impune asigurarea ciiR 
timp a condițiilor necesare 
sporirii in continuare a sepie- 
lului în fiecare gospodărie in 
parte. în ansamblul de mă
suri luate în acest seng. un 
rol important îl ocupă și asi
gurarea adăposturilor pentru 
animale, si prin aceasta păs
trarea ritmului de creștere 5» 
de Droducție în condiț—Ie tim
pului umed și rece al iemit 

Pentru cele 361 bovine. 245 
ovine si cei 175 de porci pro
prietate obștească, colectiviș
tii din Viisoara. raionul Tur- 
ida si-au planificat pentru 
anul în curs 
două grajduri 
a cite 100 d? 
capete fiecare, 
o magazie și 
o maternitate. 
Majorii atea 
construcții lor 
prevăzute în pion sînt intr-o 
fază înaintată : maternitatea — 
la acoperiș, un grajd — la cen
tură și unul — la zidărie. Exis
tă aici și o preocupare perma
nentă pentru economii. Inaca-»: 
scop colectiviștii și-au confec
ționat cu forțe proprii 110 OuO 
de cărămizi, au tăiai tres
tie. au lolosit rume^js. 
Numai la acoperișul pentru 
maternitate s-a*i economisit 
cîrca 21 metri cubi scinda
ră și alte materiale, redu- 
cîndu-se prețul de cost cu 
20 000 de Iei. Pentru aceas
ta s-a renunțat la acoperișul 
de cherestea, îmbrăcat in car
ton gudronat Casa cum preve
dea devizul inițial) și s-a înlo
cuit masa lemnoasa cu o altă 
masă obținută prin legarea ti 
întărirea rumegușului de 
lemn si a trestiei cu gips și a- 
coperirea acestor plăci cu car
ton gudronat. Acest acoperiș 
s-a dovedit a fi nu numai e- 
conomic. dar și mai călduros 
si mai rezistent decît cel pre
văzut inițial. O experiență 
bună în folosirea resurselor 
locale există și la GAC. Rî- 
metea. Utilizind cărămizi con
fecționate în gospodărie si 
material lemnos din împreju
rimi. colectiviștii ie *»ici au 
reușit sâ reducă u.eîul ce cost 
pe cau de animal de la 320

RAIDUL NOSTRU
IN REGIUNEA CLUJ

lei, cit fusese prevăggit in de- 
yiz. la numai 430 lei.

Preocupări pentru foXosiiEJ 
fiecărei «re, fiecărui minut, 
pentru uultearea tuturor for
țelor si resurselor locale in 
scopul urgentării ritmului con
strucțiilor există si la gospo
dăria agricolă din Tritenii de 
Jos. Aici lucrările plaoificatc 
ău si fost executate in 
porție de circa 85 la suîi 
patul de 20 de vagoane te 
nat înainte de termen si un 
grajd. Ia învelitoerei. In vede
rea reduceru prețului c? 
cei peste 400 de tineri ecuecri- 
viști, mobilizat’ de organir-^a 
U.T-3L, au botârit să ccniec- 
ționeze acoperișul grajdului 
planificat în acest an pri» 
muncă patriotică si să aline I* 
toate lucrările de pe șan'Jer 
care cer mai multă forță de 
muncă, mai muită urgență

Avansați 
kirrăriie 
censtrucțiv fU. 
?• colectiviștii 
din G. A. C. 
Cear.Ji Mare 
care au term.- 
na-, o

taie de 100 d? capete, un sai
van de 1-000 de oi și o

in plaa 

cei dia 
au iar*

zic de cereale, isr 
grajdăr. prevalate 
lc-au adus pînă la 
Unii colectiviști, ca 
Cuzdriozra. de 
mina: și construe iii otrx.

Sint insă eoSTxxi ruirc* •
ve in care există xr. '.v ov- 
caiai in.rt nurul •<
ceț real, dcc^hj todc
sebi de lîiisa de r
cu care se îuezeizâ. Un e: x- 
Dlu : La G-A-C. Nusem. 
acțiuni bune si aducâtoar d 
economii din cartea tir-r» a- 
iiii: 170 de tineri au cor*î . - 

- buit nrin muncă Datrioiicu ■ 
executarea- fundațiilor si >q 
partid nat » la procurarea -K- 
plan local a m.c. ac mn’e- 
rial lemnos- Aceiîe măsuri ?. 
altele ca : felosraa nuîelc-or 
în loc de cherestea la tavsn. 
sau confer ți? narea a 50 000 di- 
cărămizi De plan local fac ca 
Ia G-A-C. Nuscni • * reducă 
cheltuteUle la numai 400—43C 
Ici ne can de animal adăjxs- 
tit. Totuși, rezultatele obținu
te aici Duteau și pot fi mai 
bune. Preocupările multiple

Dragomirde Mihu

- sZe Lazăr, regiunea București, sectorul zootehnic esteun-continuă creștere. Avi nd procurate di.i 
<r.re*«ea confectionale pe.plan local, colectiviștii asigură acum un lilm-mleaș la coastiut ■■<.

Foto: \GFftPRES

VALOAREA ARTEI AMATORILOR

ADRIAN NUNȚIU

fConliriiare în pag a IV-a)

ca îucvî. 
. a»»» . ..Ur^e e

- ,L‘ ■' e Lekha
Ttt'v locui iiUUtîc

-.1:*.» r/. U -eri dc k:5<z- 
a "* îo-

— Ai» *
r vSntMU T« «M

i » a?e uie ce
ri i de al VIi-'ru concurs al a- 

a jpi;’. Cctiîrul
- '.z'L"iC. este r. bul Șaniie-
rfXor crale Oltc 'z.z. Moder
na c<_ care s-ar mindri
nuite ora&i, este arhiplină. 

La ridicam. cortL-ei apare pe 
:~eeiă coral raionale de
cultură cin Tini. Sala se în
viorează dintr-o data, specta
torii ascultă într-o concentra
re descvîrțitc. Pentru cei care 
sint obișnuifi cu asemenea 
manifestări ale artei amatori
lor, fenomenul n-are nimic 
ciudat, lntilnirea cu arta 
populară are întotdeauna un

eîect înviorător. Este un ade- 
' elementar, dar cu atît mei 

Mai ales că sintem în 
ia-a unui fenomen viu, clina- 
«#»c. Miile de amatori. — să 

consemnăm inză odată ua 
fapt firesc, prezența numeroa- 

a tinerilor — care sc întrec 
’ ; acest festival reprezintă 
punctul de confluență al stră- 
i cehii arte populorc cu expre- 
sia cea mai di
rectă a actuali-

Cum era

“ însemnări
de valorificare Ull Iq^
a talentelor nu VII’luC
s-a (îâritat doar
la redarza ve
chilor fof nie de 
artă oopiilcră. -------------------
Talentul im
plică și acțiunea de creație, 
care s-a revărsat din plin mal 
ales în formele atît de origi
nale ale brigăzilor artistice dc 
agitație. Aici fluierul stă fi
resc alături de comentarea ul
timelor evenimente interna
ționale, strigătura alături dc 
evidențierea fruntașilor în 
muncă. Satira și cîntecul de 
alean se dovedesc a porni din 
aceeași viguroasă rădăcina.

...Echipele se .succed si canl-

cula a devenit neputincioasă. 
Hohotele de rîs și aplauzele 
risipesc repede tracul artiști
lor amatori care se prezintă 
pentru prima oară în fața li
nei săli atît de pretențioase.

Există în receptarea acestor 
manifestări artistice un entu
ziasm molipsitor. Cum poți 
rămine nepăsător, de exemplu, 
la programul prezentat de bri-

muzica tarafului răsună de a- 
semenea, ca o izbucnire fi
rească de entuziasm. Iar soliș
tii... Fie-mi iertată referirea la 
nn domeniu unde cunoștințe
le mele sînt destul de pre
care, dar sînt conv-inz că foar
te muiți dintre cei care cred 
că sint interpreți de muzică 
ușoară ar avea esențial de în
vățat de la soliștii amatori !

d r im ul

gada artistică de agitație a 
Preventoriului de copii din 
Bolintin-Deal ? Ritmul micu
lui spectacol, tinerețea exube
rantă a interpreților. formu
lele ingenioase prin care se 
comentează succesele în mun
că, dar și lipsurile, sint dova
da cea mai elocventă a locu
lui pe care și l-a căpătat bri
gada în ansamblul preocupă
rilor din Instituția respectivă. 
După un asemenea program.

L. 
riad, naturale
țea. Deși neo- 

prea puțin, cl 
sălile de spec
tacol, soliștii a- 
matori ciuta 
aproape 
deauna 
cum ar 
pentru ei 

un 
cu

întot- 
așa 

ciuta 
în

șiși. sau pentru, un mic 
grun de prieteni, cu vocea 
lor „de acasă’* nu cu una spe
cial confecționată pentru sce
na, pentru -public. De aici 
pasiunea, sinceritatea, sensi
bilitatea, autenticitatea. Citind 
numele lui Olteanu Elena, din 
comuna Crovu, sau pe- al lui 
Bancu Valentina, din comuna 
Ungureni, nu facem decît <ă 
dăm două din prea multele e- 
cemple întîlmte la o singură

Colectiveie întreprinderilor 
metalurgice și constructoare 
dc mașini au obținut în primul 
semestru al. anului la îAtreaga 
producție marfă, economii pes-* 
te pian m valoare dc 
125.386.000 lei. Cal mai mare 
aport în obținerea acestui 
succes l-au adus muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinelor 
constructoare de mașini, care, 
in marea majoritate și-au res
pectat normele de cheltuieli t 
planificate, puțind realiza tot
odată și însemnate economii. 
Ca urmare, in întreaga indus
trie metalurgică și construc
toare de mașini, prețul de cost 
la producția marfă comparabila 
a fost redus pe primul semes
tru al anului cu 1,1 la suia 
iața de sarcina planificată.

Cea mai mare parte a eco
nomiilor a lost realizată dato- 
rită reQucerii consumurilor • 

-specilice de materii prime, ma- 
ieriale și manoperă. Uzinele l 
.,Electroputere“ din Craiova, de 
exemplu, prin revizuirea con
sumurilor specifice ia 19 repe
re din componența locomotive
lor Diesel electrice au econo
misit 452.000 lei, iar colectivul 
Uzinelor dc utilaj petrolier din 
Tirgaviște — 446.000 lei, toi | 

prin reducerea consumurilor 
specifice. însemnate economii: 
au fost realizate și prin extin
derea in uzinele metalurgice 
$i constructoare de mașini a 
24 procedee moderne de lucru. 
?<umai Uzinele „Grivița Roșie“ 
din Capitală, de exemplu, au 
economisit pe această cale 
625 000 lei.

(Agerprss)

faza regionala de concurs. Si 
pentru a ne referi încăodată la 
multitudinea preocupărilor, 
trebuie să cităm și pe Danciu 
Mariana, din Titu, care s-a 
prezentat cu arii din. opere. 
Poate că faptul trebuie comen
tai, dai ne mărginim doar la 
enunțarea lui. Este îndeajuns 
de grăitor.

Deosebit de bine pregătite r 
s-au prezentat formațiile sin- ‘. 
dicale ; și ne gîndim în primul ț 
rind la echipele Șantierului 
naval Oltenița. Brigada artis- t 
lied de agitație, folosind forme I 
extrem de variate, a reușit în ‘ 
buna măsură să ilustreze pre- , 
ocupările constructorilor de I 

ase, intr-un program care ar • 
puiea constitui nucleul unui 
.pcctacoL de sine stătător. Ca- I 
litatea interpretării a cucerit ’ 

cu ușurință publicul. Aceasta I 
obligă, desigur, la mai mult. I

Remarcabila, de asemenea, a 
fost si echipa de dansuri, care 
s-a străduit să realizeze pre
tențioasa suită „Aspecte din-! 
tr-o expoziție1'. Corectitudinea 1 
execuției a arătat un ansamblu 
omogen, ae la care ne putem l 
aștepta la surprize. 7n fond, la ' 
întrebarea care echipă este f 
mai bună, dintre cele bune, se I 

rezumă însăși valoarea jesti-i 

(Continuare in pag. a IV-a) |
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preMeirea PROPmmoR Clădim orașe
iN CURSURILE RE ZECE ZILE

ursurlle de 10 zile 
pentru pregătirea 

propagandiștilor 
au început în mul
te regiuni ale ță
rii. Ele au o mare 
importanță pentru

pregătirea noului an de învă- 
țămînt politic U.T.M. Nu tre
buie uitat nici un moment că 
nivelul de cunoștințe al pro
pagandiștilor, priceperea lor 
metodică, au un rol hotărîtor 
în a asigura învățămîntului 
politic U.T.M. un conținut bo
gat

Pe baza indicațiilor date de 
C.C. al U.T.M., comitetele re
gionale U.T.M. asigură dezba
terea în cadrul lecțiilor, semi- 
nariilor din cadrul cursurilor 
a problemelor politicii partidu
lui nostru în etapa actuală a 
desăvârșirii construcției socia
liste — dezvoltarea forțelor de 
producție si procesul de conso
lidare a relațiilor de producție 
socialiste, rolul economic al 
statului socialist, formarea și 
dezvoltarea conștiinței socia
liste. educarea tineretului în 
spiritul patriotismului socialist 
si al internaționalismului pro
letar ; de asemenea, probleme 
privind situația internațională, 
apărarea păcii, ca sarcină cen
trală a partidelor comuniste, 
dezvoltarea sistemului mondial 
socialist si adîncirea contra
dicțiilor imperialiste etc.

în toate regiunile, la aceste 
cursuri participă propagandiști 
de la orașe și sate. De aceea 
comitetele regionale U.T.M., 
pe baza indicațiilor C.C. al 
U.T.M. au prevăzut în progra
mul cursurilor lecții diferite 
pentru propagandiștii de la o- 
rașe și sate, axate pe sarcinile 
economice trasate de partid 
pentru domeniul respectiv de 
activitate, De pildă, lecțiile 
pentru propagandiștii de la o- 
rașe. dezbat asemenea proble
me : îndeplinirea planului la 
toti indicii, creșterea pro
ducției și productivității mun- 
cii, introducerea tehnicii noi, 
mecanizarea lucrărilor, îmbu
nătățirea calității produse
lor. folosirea eficientă a in
vestițiilor, darea în exploatare 
la timp a construcțiilor, reali
zarea de economii de materii 
prime și materiale etc.

Zilele trecute s-a încheiat 
prima serie a cursului de 10 
zile organizat de comitetul re
gional U.T.M. București, la 
care au participat 461 de pro
pagandiști și a început seria a 
doua la care participă 300 de 
propagandiști. Cu ajutorul di
rect al biroului Comitetului re
gional de partid București, s-a 
asigr -t ca principalele lecții 
să fie expuse de tovarăși se
cretart ai comitetului regicnal 
de partid, de activiști de răs
pundere din aparatul de r-51 si 
din economie, de oameni cu o 
bună pregătire pobtic’o-ideo’o- 
gică și care cunosc bine proble
mele practice ale construcției 
socialiste, sarcinile ce stau in 
perioada actuală în fața orga
nizațiilor U.T.M. Lec;.a dtspre 
sarcinile actuale ale dezvoltă
rii industriei și agriculturii in 
regiunea București, sarcini’e 
organizațiilor U.T.M. in aceas
tă privință, a fost expusă de 
tovarășul Sergiu Petculet, •€•

cretar cu problemele economi
ce al comitetului regional de 
partid. Despre politica partidu- 
lui de dezvoltare continua a a- 
ericulturil socialiste, de crește
re continuă a producției vege
tale si animale, a vorbit tova
rășul Vasile Vedeanu, secretar 
al comitetului regional de par- 
tid si președinte al Consiliului 
regional agricol. In fata pro
pagandiștilor a vorbit pe larg 
tovarășul Ion Toma, vicepreșe
dinte al consiliului agricol re
gional, despre „G.A.C., planifi
carea si organizarea muncii în 
G.A.C.: dezvoltarea proprietă
ții obștești — principala cale a 
creșterii bunăstării materiale a 
colectiviștilor ; sarcinile orga
nizațiilor U.T.M. în mobiliza
rea tineretului la creșterea con
tinuă a producției vegetale și 
animale". Bazate pe o bogată 
documentare, pe fapte și exem
ple concrete din G.A.S., S.M.T. 
și G.A.C. din regiunea Bucu
rești, expunerile au fost ascul-

de organizație
tate cu viu interes, deoarece 
ele au înfățișat problemele de 
care depinde bunul mers al 
muncii în unitățile agricole so
cialiste din regiune.

De asemenea, comitetul re
gional U.T.M. a dat o atenție 
deosebită pregătirii și desfășu
rării seminariilor organizate pe 
forme de învățâmînt politic 
U.T.M. In seminariile conduse 
de Gheorghe Drăguț, Gheorghe 
Stanescu, Dan Orășanu, ca și 
în celelalte, pe lîngă dezbate
rea aprofundată a principale
lor idei din lecții și materialul 
bibliografic studiat, s-a pus un 
mare accent pe legarea proble
melor teoretice de sarcinile 
concrete ale dezvoltării conti
nue a agriculturii socialiste în 
regiunea București, de munca 
și activitatea tinerilor din uni
tățile din care fac parte pro- ■ 
pagandiștii. Seminariile — cele 
mai multe — desfășurate în 
felul acesta, au constituit pen
tru propagandiști 
modului în care 
duse dezbaterile, 
legătură strînsă, 
tre problemele 
viață.

Anul acesta cursurile 
pregătire a propagandiștilor 
sînt urmate în general de to
varăși care nu au îndeplinit în 
trecut această muncă, sau de 
tovarăși care nu au acumulat 
încă o suficientă experiență. 
In aceste condiții pregătirea 
lor cu problemele specifice 
metodfiîâgiei muncii de propa
gandist are o mare importanți.

un model al 
trebuie con- 

asigurată o 
firească, 
studiate

în-
ȘÎ

de

Comitetul regional U.T.M i-b 
orientat bine asigurînd ca. atît 
în referatul metodic prezentat, 
cit și, in dezbaterile din semi- 
narii să se nună accentul ne a- 
aemenea probleme esențiale ca 
legarea tezelor teoretice de 
practica construcției socialisto, 
de sarcinile concrete ale orga
nelor și organizațiilor U.T.M. 
Propagandiștii au primit în
drumări concrete asupra felu
lui cum se întocmește un plan 
de seminar și o expunere, cum 
să folosească materialele in
tuitive, literatura beletristică, 
cum trebuie condusă o convor
bire pentru ca ea să decurgă 
într-un mod viu, atractiv, să 
stimuleze participarea tuturor 
cursanților etc. Experiența u- 
nor propagandiști mai vechi ca 
Raisa Condular, Iacob Miloș 
Marin, Adrian Andreescu — 
unii conducători de seminarii 
la acest curs — a fost împăr
tășită și celorlalți cu prilejul 
dezbaterilor metodice care au 
avut loc. Propagandista Olim
pia Raportaru, din comuna 
Mirșța, raionul Videle, a pre
zentat o experiență valoroasă 
despre modul în care a folosit 
cartea de literatură beletristi
că. Serile literare organizate cu 
cursanții, avînd ca temă chipul 
comunistului în literatura noa
stră, felul în care este oglin
dită viața nouă a satului în 
poezia și proza scriitorilor 
noștri contemporani etc., pe 
lîngă faptul că au fost deose
bit de interesante, au ajutat 
cursanților să adîncească anu
mite cunoștințe căpătate în 
cercul politic.

Importanța pe care o au în 
buna desfășurare a activității 
cercurilor vizitele la întreprin
deri șî instituții, la muzee, în
tâlnirile cu activiști de partid 
și de stat, cu oameni de cultu
ră și artă etc., a fost demon
strată practic. Propagandiștii 
din prima serie au vizitat Mu
zeul de Istorie a partidului, 
Muzeul orașului București cei 
din seria a doua vor vizita In
stitutul de Cercetări pentru 
Mecanizarea Agriculturii. Mu
zeul satului etc. Tot în prima 
serie a avut loc o interesantă 
întîlnire a propagandiștilor cu 
un grup de scriitori. Toate a- 
cestea i-au ajutat pe propa
gandiști să se convingă, odată 
mai mult, cît de util este să 
fie folosite toate mijloacele ce 
le au la îndemînă, pentru a 
face activitatea cercurilor po
litice U.T.M. cît mai vie. mai 
interesantă.

Organizat în felul acesta, 
cursul de zece zile a creat pro
pagandiștilor o bază temeinică 
pentru a asigura o bună des
fășurare. un conținut cit mai 
bogat activității cercurilor po
litice pe care le vor conduce.

Cv vtselte
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Nu port fior] la pălărie. 
Dar cuprinsul tot mă știe 
Cum ridic un bloc, ușor 
Ca pe-o aripă in zbor.

Nouă zile cit le-nchei 
Mă-nconjoară porumbel.

Pare stinsă luna plină 
Cind la geam aduc lumină, 
Trec doar pana stelelor 
Pe columna porților.

Scriu pe cer tot neuitate 
Pagini in beton armate.

Brig&zi, brigăzi fruntașe 
Se-ntrec clădind orașe 
Pe-ntindcri de cîmpie, 
Spre marea argintie, 
Spre culmile de munte, 
Pornesc brigăzi de frunte.

Fiecare zi, bogată
Insămințat ia timp și bine

îngrijii prin prtișile repetate, 

porumbul colectiviștilor din

Crevedia. raionul Răcan s-a

în activități culturale

Acțiuni privind 
difuzarea cărții

BACĂU (de la coresponden
tul nostru). — De la jumăta
tea lunii iunie. Comitetul oră
șenesc V.T.M. Bacău a întoc
mit cu C.L.D.C. un plan de 
acțiuni comune privind difu
zarea cărții in rîndul tinerilor 
din oraș.

Difuzorii voluntari, spriji
niți de comitetele U.T.M., s-au 
informat asupra preferințelor 
tinerilor șl au trimis librării
lor liste cu titlurile cărților 
solicitate de aceștia. în aflTst 
fel s-a reușit să se difuzeze 
în perioada respectivă cărți în 
valoare de peste 30 000 lei.
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PETBV ISPAS •i
au

dezvoltat bine

CONCERTUI

La Aninoasa, în a- 
ceste iile premergă
toare „Zilei mineru
lui” și ■ zilei de 23 
August, s-as ergaai* 
sat bogate activitifi 
c jlt^rsl-ertistire 
sportive, la carr
participat rate de mi
neri cu familiile lor. 
Ln succint calendar 
al activităților desfă
șurate în ultimul 
timp ar cuprinde :

Programul brigăzii 
artistice de agitație a 
«retorului nr. 6, in
spirat din viața nonă 
ți din preocupările 
de fiecare ii ale mi
nerilor, a fost pre
zentat în curtea mi
nei, înainte de intra
rea in |Ut a schim
bului II.

La ierbarea cîmpe- 
aească ca a avut la o 
la arena sportivă an 
oarticipat pasta 1 000 

de mineri. Serbarea a 
început in acordnrilo

fanfarei ți ale orche
strei clubului, 
meroți solițli 
tari de oiuaieă popu
lară ii nțaara au 1:0-4 
hofătit progrzmu! fi
lei -3E ri«*ef9*e tor. 
An fost orgaoixjle 
diverse jocuri dis
tractive, uu meci de 
fotbal între echipe 
locale, iar pînă sea
ra tîrziu s-a dansat 
la lumiiij becurilor 
electrice pe terasa a- 
reneL, radioficată.

într-o altă ai, 
curtea minei 
strîns ante de mineri 
pentrn a intra în șut 
dar mai de vreme ca 
de obicei. Pa platfor
ma „lămpărief* a a- 
părut un grup de ti
neri. Ei formau bri
gada artistici de agi
tația a sectarului I. 
Programul care a du-* 
rat o jumătate de orâ, 
alcătuit din textul 
brigăzii ți cintece, a

Expoziție
La Suceava. In Miile 

„Siatcn cel Mare^. s-a dcscă-i± o 
export)i* de picrurd a aludeajilor 
da ia Facultatea de arte filealK» 
a InalnuîujfJ pedagogic dla la^i 
mtibslfita : .Aipecle dm Suceava '. 
In capiul el numeroși zîudenfi 
printre care Dorneecu Mirceo Mj- 
Mi. Fierea Dumitru, 
Coutanlin. Eifînue Ecaterina,

N'u-
ima-

în
s-au

foit mult aplaudat <le 
către mineri. Și alte 
brigăzi arliitiee de 
agitație iu prezentat 
în :îe> aziari. de- 
’f. i • aiaterti. ii 
. ’a'i de
programele lor. Alt
fel brigada artistici 
de agitație a sectoru
lui 7 |i-a prezentul 
programul său $i în 
curtea minei și, în 
altă zi, în atelierele 
de limpiărie în fața 
colectivului de mun
citori din sectorul 
respectiv. La Aninoa- 
sa se desfășoară nu
meroase alte activi
tăți cuhural-artistice 
|i sportive închinate 
minerilor, muncii lor 
entuziaste.

MIRCESCU 
NlCOLAE 
secretarul 

comitetului U.T.M.
Afina Aninoasa

încnderea
dezvoltă

răspunderea
autocamioane 

roșu" din 
Peste 50 de 

studefiți din anul IV al facultă
ților de tehnologia construcții
lor de mașini din București și 
Cluj se află aici în practică. 
Timp de patru ani — la 
cursuri și seminarii, în labora
toare și săli de proiecte — ei 
au deslușit tainele tehnicii ce
lei mai înaintate. Dar abia a- 
ici. în uzină, se verifică în 
practică cunoștințele căpătate 
de-a lungul celor patru ani. 
Astfel, uzina a devenit pentru 
studenții practicanți a doua fa
cultate, în care au de trecut, în 
fața unor profesori exigenți — 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri — examenele grele ale 
producției.

Încă din prima zi de practi
că uzina șt-a luat în serios ro
lul său de facultate a produc
ției. Inginerul Ion Boamfă a 
fost numit responsabil cu 
practica studenților. întregul

3-a conside

ri zinelc de 
(J „Steagul 

Brașov.

e obicei cărțile șî 
filmele sentimen. 
tale Jîi încheie 
cțiunea palpitan

tă odată cu căsă- 
oria perechii în

drăgostite. Zbu
ciumata cursă a idilei capătă 
drept „punct terminus" mo
mentul solemn de la ofițerul 
stării civile. Si e nedrept pen
tru că în viață, mai mult efort 
și iscusință îți cere întreține
rea sentimentului de-a lungul 
zilelor obișnuite de muncă, 
oboseală, preocupări curente, 
decît startul strălucitor și fes
tiv. De altminteri, coproducția 
ceho-maghiară iși anunță în 
titlul original (netradus așa la 
noi, ne întrebăm de ce ?) in
tenția dezbaterii: „Nu e du
minică în fiecare zi" ; dar de
pinde de noi să păstrăm in su
flet sărbătoarea, să purtăm în 
fiecare zi veșmintele noi, scă
părătoare.

Soții Mariassy, Iudith și Fe
lix. care semnează scenariul și 
regia filmului, și-au spus în 
această problemă un cuvint 
sensibil și autorizat. Ca artiști 
Sl ca oameni, îi cunoaștem pa
sionați de-a descifra elemen
tele noi, specifice relațiilor din 
societatea noastră, dezbătând 
actuale teme de familie, acti
vitate socială, cetățenească.

„P&harul Cu bere' remarca
bil studiu psihologic și social 
al tinerei generații postbelice, 
„Fericirea Katallnei Kiss", 
..Nfiptl de insomnie" n altele 
anunțau o preocupare temati
că și cinematografică, con-

stantă. Subiecte interesante, 
inspirate din viața curentă, 
iar ca formă de expresie, acel 
dialog cu spectatorul, în care 
artistul pare însă a se efasa, 
ușor obiectivist.

In aceasta as găsi și calita
tea si defectul „Concertului". 
Punctează cu discreție dar 
precizie motivele dramatice: 
semnele de oboseală ale unor 
tinere verechi și punctul — 
avroane inevitabil — al des
trămării dragostei lor, dar lasă 
mai mult întâmplarea să re
zolve nodul gordian al pro
blemei. Snun „mai mult' deși 
există o rezistență conștientă 
activă. în fata primejdiei, a 
unuia dintre eroi: medicul 
maahiar. Lucid și rezervat, 
bărbatul — neglijat de soția 
foarte ocupată — nu se arată 
disponibil unei aventuri fie 
ea chiar și cu tânăra, ferme
cătoarea, grațioasa pianistă 
străină invitată în casa lor. 
Imprudența Soției medicului 
și a tinerel pianiste ce nu-și 
cunoaște încă puterea de se
ducție. dar o încearcă, naiv, 
mai mult din răzbunare copi
lărească față de presupusa 
idilă extraconjugdlă a soțului, 
creează premizele unui acci
dent arau în vid ta celor două 
familii. Cineaștii par măi mult 
interesați să demonstreze cum 
ii de ce se poate ajunfle aict,

foarte important) 
fel s-a evitat acci- 
altminteri, într-o 
atentă incursiune 
în viata de fami- 

vor- 
plan

(ceea ce e 
decît în ce 
dentul. De 
asemenea 
psihologică 
lie, amănuntul de cqre 
beam poate rămine pe 
secundar dacă concluzia etică 
e limpede. Fără ostentații mo
ralizatoare, „Concertul mult 
visat" spune ceva, ajută prin 
subiectul său la preintimpina
rea unor asemenea accidente, 
îndeamnă la maturitate, serio-

douâ caractere (Gabor 
Miklos și Ruttkay Eva) iși în
tâlnesc destinele cu cele ale 
tinerei perechi pragheze, pia
nista (Jana Brejchova) și — 
indirect — soțul ei, compozi
tor. Depărtarea de soț și cear
ta, plictiseala intervenită îna
inte de plecarea pianistei cehe 
in turneu la Budapesta, succe
sul obținut acolo și indiferen
ta cu care i se pare că pri
mește vestea praghezul, ca și 
starea de euforie a tinerei,

CA&NCT

zitate îi profunzime în rela
țiile de familie.

Obiectul analizei cinemato
grafice subtile și minuțioase e 
traiul 
aflate 
si cel 
date 
dar nevralgice din cauza pre
ocupărilor diferite și opuse ale 
soților el un medic cu o ac
tivitate sobră, plină de gravi
tate, ea Un fel de „maestră de 
ceremonii" la un oficiu de tur
nee artistica, solicitată să în
soțească în permanență oas
peții. Foarte precis conturate,

obișnuit al unei perechi 
la începutul căsătoriei, 
al unei familii consoli- 
— aparent — £n timp,

proprie primei călătorii peste 
hotare, sînt împrejurările care 
duc la îndepărtarea aproape 
irevocabilă a celor doi.

Cineaștii expun pe larg cir
cumstanțele fără insă a le 
transforma £n „atenuante' 
pentru eroii lor. Cu ușoară 
privire reprobatlva (deși înțe- 
legindu-i pe inculpați) ei con
duc „procesul' acestor familii. 
Că le salvează la timp, aceas
ta nare cam convențional. Cîș- 
tigul moral al filmului i- pre
zintă mal mult pentru specta
tor decit întâmplarea drama
tică pentru personaje. Cam

superficială, se pare că tînâra 
pianista nu a tnvdțat prea 
multa din această întâmplare. 
Mai. impresionata a fast sofia 
medicului. Si aceasta nu pen
tru efl Ruttkay Eva (ca de obi
cei Dltnă de personalitate) 
știe să plingâ patetic, ci pen
tru că. realmente, înțelegerea 
pericolului de a-și pierde sa
țul o facă mai atentă, mai 
prevăzătoare. Cu acest perso
naj scenariul a fost mai expli
cit ca intenție. In privința ce
lorlalți trei protagoniști ai 
dramei, concluziile sînt oare
cum indirecte, (îndeosebi pen
tru compozitorul care a fost 
străin de cele întâmplate) și 
ocazionale. Prin firea ei exu
berantă, copilăroasă șl intuiti
vă, pianista (căreia talentata 
cehă îi împrumută tot farme
cul spontan, grația, feminita
tea sa) pare pîndită șl pe vii
tor de primejdii. Singură, a- 
r>r afundarea pe plan profesio
nal (seriozitatea cu care »?i 
cîntă primul concert) nu pare 
a oferi garanția maturizării ei 
multilaterale. Medicul, mai 
puțin angrenat în acest joc 
primejdios, prin temperamen
tul lui sobru și lucid, n-a tre
cut printr-o încercate de con
știință prea revelatoare.

Dacă din punct de vedere 
dramaturgie aceste finalizări 
de caracter sint mai puțin

a găsi cele mai potrivite so
luții. Rezultatul? Cind in sec
ția 8culorie au început să so
sească primele proiecte exe
cutate de studenți, muncitorii 
au exclamat: „faini băieți!"* 
Și pe bună dreptate: soluțiile 
propuse de ei erau îndrăznețe 
și pliye de fantezia.

Rezultatele obținute au spo
rit încrederea studenților în 
forțele lor. le-au creat certitu
dinea că sînt folositori pro
ducției. Pînă s-au obținut a- 
ceste rezultate n-a fost însă 
ușor. „încadrarea" proiectan- 
ților în producție a cerut e- 
forturi sporite din partea u~ 
zinel. Ele n^au fost însă pre
cupețite. In colectivul de con
ducere s-a hotărît ca fiecare 
student să fie dat în „grija" u- 
nui proiectant. Acesta urma 
să se ocupe îndeaproape de 
el, să-l îndrume în permanen
ță. Numeroși ingineri au stat 
ore în șir aplecați asupra plan
șetelor la care lucrau studen
ții, le-au dat sugestii, i-au în

trebat de c® fac 
așa sl nu altfel. 
De multe ori 
în serviciul teh-

■ noloa-șef s-au 
încins discuții 
aprinse ne mar
ginea celor mai 
complicate pro
bleme de teh
nologic. Și, de 
fiecare dată, 
studenților li 
s-a cerut să-și 

spună părerea, știind că sînt 
atrași mereu în astfel de ăib- 
cuții, că părerea lor e ascul
tată, cu toții au căutaț si 
la cure^it cu cele mai noi îAo- 
blcme de tehnologie, «• au do
cumentat, au petrecut ore în 
șir în'biblioteca tehnică a uzi
nei.

Dar au învățat studenții 
tot ce trebuiau să învețe, au 
aprofundat ei cunoștințe care 
să le folosească în viitoarea 
profesiime ? — s-bu întrebat 
„profesorii" din uzină. Răs' 
punsitl i-au primit cu prilejul 
unul „coIocihu" care a avut 
loc după primele trei săptă- 
mîni de practică. A fost de 
fapt o discuție inițiată de u- 
zină în care specialiștii 
serviciul tehnolog-șef au pus 
întrebări studenților pentru a 
vedea dacă șl-au însușit 
ceea ce li s-a „predat“ și, 
odată, ce ar trebui să li se mai 
explic^ încă. Studenții au fost 
verificați ca la un oxămen din 
cele mai grăle. Au fdst însă cu 
toții la înălțime, au răspuns 
cu siguranță, ca niște adevă- 
rați specialiști. încrederea a- 
-z-ardată — aceea de a lucra

* al? « 7 — J
prețios se ca:%- l-au primit i-a 

ingi- obligat, le-a dezvoltat răspun
derea fuță de propria lor pre
gătire.

...Au trecut abia patru săptă- 
mîni de practică. Studenții vor 
mai rămine la „Steagul roșu" 
încă șase. Această primă pe
rioadă a dovedit că, pentru 
reușita practicii în producție, 
uzina trebuie să le acorde și 
în continuare viitorilor specia
liști un ajutor continuu, să le 
trezească pasiunea pentru cer
cetarea noului, să le dezvolte 
gîndirea creatoare. Și am vă
zut, că atunci cind se face a- 
cest lucru, cînd se acordă stu
denților aflați î-n practică în
credere, lî sg dezvoltă spiritul 
lor de răspundere.

ADRIAN VASILESCU

colectiv însă 
rat responsabil. 
Muncitorii și 
inginerii din u- 
zină au consi
derat ajutorul 
pe care trebuie 
să-l dea stu
denților ca o 
datorie a lor de 
a contribui la 
pregătirea vii
torilor specia
liști. S-a făcut 
propunerea ca 
studenții să fie încadrați in pro- 
ductie. Dar nde ? propramele 
de practică erau foarte încăr
cate. Studenților de la Cluj de 
pildă, li se cerea ca în numai 
10 șăptămtni să devină „spe
cialiști" în mașini unelte, scu
le și dispozitive, stanțe și ma
trițe, tratamente termice, să 
cunoască și să-și însușească 
toate procesele tehnologice din 
uzină; or, numai pentru urmă
rirea lor, studenții ar fi tre
buit să colinde uzina fn lung 
și în lat, să facă — în ioc de 
practică — o vizită de lungă 
durată prin toate seățillS. Se 
impunea deci, modificarea pro
gramelor de practică de comun 
acord însă cu asistenții îndru
mători de practică. la pro
punerea uzinei acestea au fost 
modificate. Noua variantă pre
vedea ca toți cei 50 de studenți 
să fie încadrați în serviciul 
tehnolog-șef — ca prolectanți. 
Acest serviciu-chete al uzinei 
păstrează o permanentă legă
tură cu secțiile productive. Aici 
se stabilesc procesele tehnolo
gice, aici se proiectează piese- 
'? uu'-ieamicznslCT. In aceit 
âervkiu. ;
speciâ^î ’*k - îr le-
v /• „ c*J profvri
pentru care se pregătesc.

...Șt iată-i pe viitorii 
neri, îmbrăcați în halate al
bastre, lucrînd la planșetă ală
turi de cei mai încercați pro- 
iectanți. In uzină se desfășoa
ră în prezent bătălia pentru 
perfecționarea proceselor teh
nologice. O bătălie pe un 
front larg, în care sînt angre
nate fiecare secție, fiecare 
brigadă, fiecare om. Au fost 
atrași și studenții în această 
bătălie.

— După patru ani — ne-a 
spus tov. inginer Ion Boamfă 
— ei posedă numeroase cunoș
tințe de tehnologie, privesc a- 
cum procesul de producție cu 
„ochii inginerului". De ce să 
nu le dăm posibilitatea să a- 
plice 4n practică tot ce știu?

Dovedind încredere față de 
posibilitățile și cunoștințele 
studenților, conducerea uzinei 
le-a pus în față sarcini de mo
re răspundere: întocmirea pla
nurilor de operațiuni și pro
iectarea SDV-urilor. Realiza
rea lor în bune condiții ur
ma xă demonstreze maturita
tea de concepție a tinerilor 
„proiectanți“, capacitatea lor. 
Dificilă treabă. Dar studenții 
au vrut să dovedească că cei 
care le-au acordat această în
credere nu s-au înșelat. A în
ceput o perioadă de rodnică 
colaborare între studenții 
practicanți și oamenii din u- 
zină : muncitori, tehnicieni, in
gineri. Studenții s-au consul
tat cu ei, i-au întrebat care ar 
fi cele mai bune soluții și me
tode de proiectare. Cursurile, 
caietele de notițe erau răsfoi
te cu interes și pasiune. Fie
care simțea că pe umerii lui 
apasă o mare răspundere: își 
aducea doar aportul la conce
perea pieselor pentru autoca
mionul romînesc. Pînă la for
ma finală a detalierii proiec
telor, viitorii ingineri au stu
diat numeroase variante spre

însemnări despre 
practica studenților 

la Uzinele 
„Steagul roșu“ 

din Brasov

din

lot 
tat-

A. CARLNTU

ALICE MĂNOIU

de pictură

Cadru din hlmui „Concertul visai

St an cm Traian ai albi V<« ex
pus numi/oojt jRL'â-»/. Printre 
preturile cxp=st ** ««««/că ..Coar 
binalul de ia B- i-jea." >i „Su
ceava noua”. ale nuatntulul 
Do/fl»cu Ml re ea nume
roase pa--;? alt t'.iideaZ.ua Stan- 
ciu Tr-mcr.

reușite decit descrierea îm
prejurărilor intimpUni, există 
fnad in coproducția c«ho-ma- 
ghîari observații realiste, fine 
fi pătrunzătoare, asupra me
diului și a stărilor psihologice 
ale personajelor, valoroase șl 
utile înțelegerii temei.

vacantă, pe aleea Circului 
din București
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Interviul nostru cu 
ing. A. Teodoru 

direc'or tehnic al 
Combinatului Chimic 

Borzețti I
UZINA - PUTERNIC LABORATOR
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

n biroul directo
rului lehaic al 
uriașnhn rnmiiinr*. 
in acest permanent 
du-te-vino de ingi
neri. lehairteni. e* 
couomisti. veoiti 

mereu să raporteze, te prezine 
noi soluții pentru coaftena îm
bunătățire a procesului de pro
ducție. discuția menite să pre
zinte cititorilor noștri cileva 
dintre problemele cerce tăr.i 
științifice desfășurare iu labo
ratoarele uzinei, se înfiripă de 
îndată.

— Să vă prezint intii coor
donatele activității noastte ge
nerale, ne spâne ing. A_ Teo
dora. Combinatul nostru este 
compus, aș spune, din două 
mari uzine — una de sodă ca
ustică obținută prin electroliza 
soluțiilor de cloruri de sodiu 
în celule cu diafragmă, și o se
ne de alți produși cl o rur a ti ca 
insecticide, solvenți organici, 
catalizatori, plastifianți — și o 
altă uzină — de producere a 
domni de polivinil care utili
zează dorul produs de pnma 
uzină.

Practica construcției combi
natului, întreaga activitate de
pusă de muncitorii, tehnicieni 
inginerii noștri pentru punerea 
în funcțiune a uzinelor, ne-a 
dovedit necesitatea de a acor
da o deosebită atenția muncii 
de cercetare științifică, rezol
vării unor probleme pe care te 
pune zi de zi activitatea nn>t.

Pornind de la aceste corn

4e var
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Tribuna m/f/cm
tehnicii

înaintate

îreclîvele Congresu
lui al III-lea al
Partidului Munci
toresc Romîn au 
stabilit sarcini deo
sebit de importante 
sectorului de indus

trializare a lemnului, sarcini care 
sc referă în mod deosebit la va
lorificarea superioara și intensi
vă a masei lemnoase.

în activitatea depusă de cerce
tătorii Institutului de cercetări 
forestiere în domeniul industria
lizării lemnului, există o geric 
de realizări valoroase. Iată cîteva 
dintre ele :

Sînt de menționat rezulta
tele obținute în domeniul con
ceperii și realizării de noi ti
puri de mobilă. La prototipurile 
realizate s-a urmărit introdu
cerea de noi soluții funcționale 
și constructive, forme estetice și 
ornamentale noi, corespunzătoare 
condițiilor de producere indus
trială, încadrarea îu gabaritele 
noilor locuințe, fără a se pierde 
<liu vedere îmbunătățirea calită
ții și rezistenței mobilei, cum și 
continua reducere a prețului de 
cost.

Astfel, pe lingă o serie de 
garnituri de mobilă ca ..Elegant 
..Primăvara11. „Lignoslrat”, pre
miate în cadru] concursurilor or
ganizate dc Ministerul Economiei 
Forestiere, care BÎnt în prezent 
introduse în producție, ca un 
exemplu a unei concepții noi in 
fabricarea mobilei, menționăm 
garnitura „Cornier11. La această 
garnitură de mobilă, prin utiliza
rea unui schelet din cadre stra- 
lificat-mulate cu profil cornier 
și a unor panouri din placaj gros 
sau plăci fibrolemnoase stratifi
cate, comparativ eu garuitura 
„București 2” se îulătură total 
consumul de cherestea, se reduce 
manopera cu cea. 60 ]a sută, se 
reduce prețul dc cost cu cca. 30 
Ia sută, rcalizîndu-se 
timp o construcție i 
zistentă, estetică, posibil 
cutat în scrie mure, pe 
fabricație automată.

Pentru îmbunătățirea 
produselor finite din 
preocupare importantă a activi
tății de cercetare din ultimul an, 
a privit realizarea de noi adezivi 
și materiale de finisare. In acest 
sens putem remarca întăritorul 
elaborat pentru adezivul fenolie 
R.S.A., la un preț de cost de lă 
ori mai redus față de cel folosit 
in mod obișnuit, realizarea la

s în același 
ușoară, re

de exe- 
linii de

lahliții 
Irtui». o

scară industrială a unor roUrop 
pentru lemn din materii prime 
indigene, stabilirea procesului 
tehnologic al bttițuirii și aplică
rii lacurilor poliesteriee fi poli- 
niPtanicP, soluționarea hidrofuțti- 
rii plăcilor din așchii aglomerate 
și altele.

Noul procedau de finisare a 
mobilei cu lacuri pe bază de po- 
liesteri prezinți avantajul ci 
oferă posibilitatea mecanizării 
integrale a procesului tehnologie, 
făcând 
mașini 
Astfel, 
oară !a 
pective 
duce cu circa 50 la antă, pe lingă 
faptul că pelicula prezintă în
sușiri superioare față de nitrolac. 
în ce privește rezistența la zgi- 
riere, lovire, pitare ele.

De asemenea, rețeta noii emul
sii pentru hidrofugarea plăcilor 
din așchii aglomerate propusă de 
institut, dă rezultate hune în 
producție, reducind coeficientul 
de umflare al plăcilor pînă la 
6—9 la sută.

In domeniu] mecanizării ți au
tomatizării, cercetările 
la elaborarea unor mașini 
pozitive noi. cum 
pentru încleierea 
scaune curbate în 
înaltă frecvență, aflate în func
țiune la C.I.L. Uomânețli. »au 
presele pentru fabricarea de r_!r- 
înente mulat-atralificate pentru 
mobila, folosind cureuți de joasă 
tensiune, în funcțiune la C.I.I.. 
Blaj. S-au realizat, de asemenea, 
mai multe modele de aparatură 
electronică de comandă ?i co'i- 
Irol, cu folosirea de materiale in
digene.

Desigur, cele cîteva rcznltaie 
enumerate nu acoperă întreaț.1 
activitate de cercetare în dome
niu] industrializării lemnului, «lin 
cadrai Institutului de cerce- 
Hri forestiere, care este 
mult mai complexă.

Rezultatele pozitive 
pînă în prezent nu au 
toate aspectele 
importante, care 
zolvare drplină.

Astfel, în domeniul cercetării 
materialelor tehnologice e^ie 
necesară extinderea fi adincirea 
cercetărilor în rederea daborării 
unor adezivi superiori pentru 
construcții, a unor pelicule pen
tru protecția placajelor, a unor 
materiale pentru ignifugarea plă
cilor din așchii aglomerate.

posibiiă utilizarea unor 
speciale de turnat ’ac. 
prin simplificarea nlteri- 
prelucrarea peliculei TM- 
de lac, manopera se re-

Ja jterâcârn ■•S,.-..
■a •-« Auml «■fictear peatra 
mademizarea uaw prarne 1*4- 
aalagiee pe»Ir» M*Jer»i=«re« 
t raa« part arilar iuteria^a iatra 
teniile de fabricație.

Canflieați de faplal tă lacu
rile de cercetare Iff fame tâ ca- 
reipandî in tat mai mare măm ra 
necesită liter «ilale ale ăervallârii 
ecanamîri wcialtale- «ă fac la ni
vel ul ftiinței ți leksăcii mamdii!'. 
să cantrihnie cfevti» La rcaalva- 
rea prohlemelar fnadamaniale 
ale sectoral*! famtier, cercetă
torii ți lucrătorii i» probleme dr 
industrializare 1 lemuatei Jă 
cadrul Institatatei de cerreteri 
forestiere, ■■■crac rituă h 
clan pentr» iodepliairea sarcini
lor ce le revin-

Ing. M. DUPU 
de la Înștiințai de Cermdn 

Forestiere — București

|U condus 
și di«- 

sînt presele 
ramelor de 
curenți «te

cu

obținute 
epnîxit 

unor probleme 
necesita o re-

• In combinat — 200 de cercetători științifici
• Fiecare inginer — un cercetător al tehnicii înaintate
• Cîteva realizări ce vin direct in sprijinul producției

— DuO-ue. ttecA vreo, cteva

«i » a pm 
a atewru 
mo4l cr •
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W te

<MB de

mai diverse sectoare ale corn* 
b im tulul si-an adus aportul.

In acest climat profund favo
rabil muncii științifice au fost 
rezolvate In ateliere probleme 
de prim ordin ale producției. 
Iată două realizări științifice — 
rod al cercetărilor Întreprinse 
de tehnicienii din afara labo
ratoarelor specializate — care 
sint pe deplin edificatoare din 
acest punct de vedere : fabri
carea cJorured de calda din de- 
scurile de add dorhidric care 
multă la diverse clorurări or
ganice si purificarea sodei 
caustice (faza de cercetare a 
fost terminate și documentația 
de execuție se află înaintată 
spre aprobare).

— Craitxnxte la același timp 
colaborarea dvs. cu institutele 

cerretari 1
— Desigar. Ca institutele 

Academiei sau institutele de
partamentale întreținem o co
laborare striate, ajutindu-ne 
reciproc (noi oferim adeseori 
acestor cercetători mijloacele 
de verificare practică a expe- 
r.esțetarț pentru rezolvarea 
unor probleme importante ale 
industriei noastre

— Am vrea te ne împărtășiți 
acam ci te va dm perspectivele 
muncii de cercetare din cadrul 
combinatului.

— Conducerea combinatului 
va continua și în viitor să acor 
de întreaga atenție activității’ 
de cercetare științifică Preve
dem, de aceea, pentru anii vii 
tori, o puternică dezvoltare a 
laboratoarelor prin trecerea în 
cadrul activității de cercetare 
a unui mare număr de ingineri 
șl cadre tehnice 
superioară 
care pînă 
iu diverse 
natului.

Pentru a putea traduce in 
viață aceste prevederi, luăm o 
serie de măsuri pentru a ridi
ca rolul maiștrilor în secțiile 
a căror tehnologie este pusă 
la punct astfel inch să pocită 
conduce ei singuri intr-un vii
tor apropiat, o mare parte din 
sectoarele productive. Elibe
rați de această activitate, zeci 
de ingineri și cadre tehnice cu 
pregătire superioară, se vor 
putea ocupa atunci in mod e- 
fee tiv de cercetarea științiiico- 
tehnică, vor putea desfășura 
o profundă și multilaterală ac
tivitate științifică.

In acest fel, stabilim o 
legătură directă între activita
tea în producție și cercetarea 
științifică, în acest fel mulți 
ingineri și alte cadre cu pre
gătire tehnică superioară din 
combinatul nostru își vor adu
ce din plin aportul la munca 
de concepție, la o vasta activi
tate de cercetare științifică, 
absolut necesară continuei ri
dicări a calității produselor, 
continuei creșteri a productivi
tății muncii.

cu pregătire 
(chlmiști, fizicienii 

în prezent lucrează 
sectoare ale combi-
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TR. POTERAȘ |

lin m
sprijinu
rI I Coceni Melasă + Uree - o hrană

experiment

științific

I

I?

valoroasă și economică pentru
injjrășarea taurinelor

calculele efec-

Sra in noar.’.a

I* mflioane tone 
' coceni uscați de 

poromb. care 
constitui o importantă rezervă 
de furaje. Este -adevărat că 
față de alte nutrețuri, valoarea 
lor hrănitoare este mai scă
zută. Rămînînd pe cîmp după 
recoltarea ștîuleților, cocenii 
pierd prin uscare, mucegai- 
re etc. peste 46“ • din valoarea 
lor nutritivă. Chiar dacă 
sint recoltați la timp, datorită 
conținutului ridicat în celu
loză. ei sint folosiți de rume
gătoare abia in proporție de 
40—50

Cercetările Institutului no
stru au dovedit însă că recol
tați atunci cind au un procent 
ccrespunzăîor de umiditate (in 
același timp sau îndată după 
culegerea ștîuleților) și prepa
rați după anumite rețele de
stul de lesnicioase, cocenii de 
porumb pot sta la baza hră
nirii taurinelor și ovinelor

experimentale Slobozia și Iț
eam. precum și indicii econo-

mici rezultați la terminarea 
îngrășării :

Nutrețurile
Variante de rații — în kg

1 2 3 4 □ 6

Coceni de porumb 8,0 4,50 8.0 _ 6.3 _
Ciocălăi de porumb — 3,50 — 6 — 6.2
Melasă 2.625 2,17 * 2.125 2.125 1,72 1.69
Uree 0,125 0.113 0,125 0,125 0.103 0.101
Fîn de ovăz — 1.70 — — 1.70 1,70
Porumb însilozat 10,0 4.0 6.0 7,0 4.0 4,0
Porumb uruit — — 0.6 0.6 1.6 1,6
Tărîțe dc griu — — 0,7 0.7 — —
Cretă g 50 40 50 50 40 40
Sare g 30 40 30 30 30 30
Sporurile medii
zilnice pe timpul
îngrășării (g) 678 642 750 687 44 813
Costul hranei penln.

1 kg spor (lei) 5,15 4,40 4,32 5,01 4,90 4,17

cale impor- 
concentrale.
înțepate a

Se observă că deși la lotu
rile care au primit rații cu 

coceni fără concentrate, spo
rurile in greutate an fost ceva 
mai mici decit la cele rare au 
consumat și cantități mici de 
concentrate, aceste rații tre
buie să fie socotite totuși a 
vantajoase, intru cit pe această 
cale se poate face o valorifi
care integrală ți economică a 
cocenilor (ți docălăilor), rare 
se produc in cantități mari în 
majoritatea gospodăriilor noas
tre $1 POT CONSTITUI UN 
NVTKET DE BAZA PENTRU 
TINERETUL TAURIN ȘI 
TAURINELE ADULTE PUSE 
LA ÎNGRĂȘAT. De remareat 
este faptul că la rațiile men

ționate. pe lingă o valorificare 
mai bună a cocenilor și ciocă- 
lăilor s-au realizat și impor
tante economii de concentrate 
care au fost de 2.7 respectiv 
2.91 kg pentru 1 kg spor de 
greutate corporală (la rațiile 1 
și 2) față de grupele de ani
male martore care nu au pri
mit coceni, melasă și uree și 
de 1.7 respectiv 2.15 kg față de 
grupele care au primit și can
tități mici de concentrate (ra
țiile 3, 4, 5 și 6).

Iată acum cîteva exemple de 
rații și indici economici obți
nuți la ingrășarea taurinelor 
adulte de la I.R.C.C-A. — 
Fulger.

< i

Nutreț un Variante de rații (kg)
1

Coceni scArmânafi 8 _
CioeAIi] unu n 8
MeLate 1.05
Uree a.15 0.15Borhot de bere SJR 8.50
Amestec de crotentrate •Jî 0.70
Spor mediu r.r.x obr.au: K4) IJK1 1,004
Costul hranei pentru

3.12 JJO

taft t) kf tete *

realizind o tocare mai măruntă 
a acestora, iar în momentul 
însilozării, tocătura se ameste
că bine cu melasă 2*/» împre
ună cu uree 0.5’ « din greutatea 
cocenilor. Melasa și ureea in 
proporțiile amintite se dizolvă 
în apă în proporție de 2 părți 
apă la a parte melasă 4- uree, 
ușurînd în acest mod încorpo
rarea acestei soluții în masa 
de coceni.

La îngrășarca tineretului 
taurin se pot folosi următoa
rele rații pe bază de coceni 
însilozați cu melasă și uree : 
coceni însilozați cu 2% melasă 
și 0,5% uree, 16 kg; fîn de bor- 
ceag 1.5 kg; paie de ovăz 1.5 
kg; porumb uruit 1,2 kg; orz 
uruit 0.8 kg; tărîțe de griu 
0,5 kg. Pe baza acestei rații 
S-a obținut la stațiunea din 
Slobozia un spor mediu zilnic 
de 729 g și s-a realizat față de 
martor o economie de 0,56 kg 
șroturi pe cap de animal și zi, 
iar prețul de cost al hranei a 
fost mai scăzut cu 20% față de 
o hrănire cu rații pe bază de 
porumb însilozat și concentrate 
bogate în proteină.

In concluzie, cocenii și ciocă- 
lăli de porumb se pot admini
stra la îngrășarea rumegătoa
relor sub formă scărmănată 
și tocată, iar ciocălăii sub 
formă uruită și în amestec cu 
melasă și uree.

Pentru evitarea intoxicații
lor, este obligatorie obișnuirea 
animalelor cu ureea, aceasta 
făcindu-se prin introducerea 
treptată a acestei substanțe în 
decurs de 8 pînă la 10 zile, în 
care timp ureea se va da la în
ceput în doze mici (20 pînă la 
30 grame) care se vor mări 
treptat, astfel ca numai după 
10 zile să se dea doza normală 
care va fi de 80 pînă la 125 
grame pentru tineretul taurin 
și de 120 pînă la 200 g la tau
rinele adulte. In general se so
cotește ca doză optimă de uree 

piuă la 1,4 g uree pe fie
care kg greutate corporală.

în caz de intoxicații se va da 
Ca substanță antidot o soluție 
de oțet de masă diluat 1:3 (la 
1 litru oțet de 91 se adaugă

Intr-unui din laboratoarele • 
Institutului de Cercetări < 
Electrotehnice din Capitală. • 

l:oto ; AGERPRES :

3 litri apă) din care se admi
nistrează 2 pînă la 3 litri după 
gravitatea intoxicației.

Rezultatele obținute în sta
țiunile experimentale ale in
stitutului nostru în îngrășarea 
taurinelor cu rații alimentare 
pe bază de coceni de porumb 
în amestec cu melasă și uree, 
demonstrează că pe această 
cale vom reuși în viitor sâ 
obținem importante cantități 
de carne cu economii de con
centrate prin valorificarea 
unui produs vegetal secundar 
care se obține anual în canti
tăți de milioane de tone.

încă din faza actuală expe
rimentală noua metodă ne do
vedește astfel că folosind rații 
pe bază de coceni și ciocălăi 
de porumb, gospodăriile noa
stre socialiste vor putea valo
rifica în viitor una din cele 
mai bogate și economice surse 
de hrană.

de

prezemind Ia zfîrși: cîiera 
pteașe cm CMptoare

Prof. ing. AL. RAL :
Elaborarea oțelurilor"

ANTON S. F.-- „Metode 
noi de săpare a lucrări
lor stitiere"

Dr. E. PALAMARU
Dr. M. HORN OIU

la Institutul de Cercetări
Zootehnice

CĂRȚITEHNICE
Lucrarea prof. ing. AL Râu 

„Elaborarea oțelurilor- prezin
tă bazele teoretice ale dobo
rârii oțelnriior, cele mai uoi 
realizări îs acest dome»iu și 
experiența de proiectare ți 
exploatare a uzinelor din țara 
noastră. Cartea este destinată 
inginerilor și tehnicienilor me- 
talurgi din ofelării, uurifute de 
cercetări metalurgice ți pro
iectări, precum ți studenților 
facultăților de metalurgie.

Cartea conține un bogat ma
terial ilustrativ care rine să 
întregească conținutul lucrării

(lilitild 
IlUflilll

ționare și stării acumulatoare
lor. Față de prima ediție, lu
crarea este mult revăzută și 
completată

ClOtDfSCt Glf. : 
< amaloiooire electrice

LUCA C. A. și M1LCEA 
' „Stereofonici și apli

cațiile ei”

STERtOONlA SI
APLlCAItUE EL

Lmctcfcs prezinte ziadial or
taci el leii meii în domeainl 
principalelor operații ale M- 
pării nnei lucrări miniere. Se 
scot >»>evidente aoantejeie fo
losim cm pricepere a «titejulni 
ți a.procedeelor moderne de 
săpare. concretizate pnn e-

fu canea tag. Gh. Cloa- 
deacu ^Acumulatoare electri
ce^ care se adresează tuturor 
muncitorilor calificați care rin 
i* contact cu acumulatoarele 
electrice, stat descrise, succint, 
construcția ți funcționarea a- 
cumulatoarelor cu plăci de

plaatb și a celor alcaline; se 
dau cnrneterixticile tipurilor 
de acumulatoare fabricate in 
țară și, în sfîrșit, se tratează 
în mod detaliat problemele 
exploatării și reparării acumu
latoarelor. Se arată de aseme
nea modul de exploatare co
recta, științifică a acestora, 
modul de efectuare a unor re
parații de bună calitate și du
rabile. Sint descrise dispoziti
vele, utilajele și aparatele ne
cesare executării reparațiilor, 
verificării modului de func-

Una din tendințele princi
pale în dezvoltarea aparatelor 
electroacustice este în prezent 
aplicarea stereofoniei.

Pentru ca cititorii să cu
noască cele mai recente reali
zări din acest domeniu, în co
lecția „Radio și televiziune^ a 
apărut lucrarea lui C. A. Luca 
și P. Milcea — „Stereofonic și 
aplicațiile ei“.

Cartea conține principiile 
de bază ale stereofoniei și a- 
plicațiile ei în domeniul înre
gistrării pe disc, pe bandă de 
magnetofon și pe film. Aici se 
studiază problemele emisiei și 
recepției stereofonice, cum și 
cele ale sonorizărilor stereo
fonice. Se dau date practice, 
scheme de montaj, aparataj 
profesional pentru înregistrări 
stereofonice, amplificatoare de 
putere și agregate acustice. 
Lucrarea conține și o parte 
foarte interesantă și utilă re
feritoare la amenajarea încă
perilor de locuit pentru audiții 
stereofonice, cum și reglajele 
instalațiilor stereofonice res
pective.



• în regiunea Iași s-a în
cheiat crima fază — ce aso
ciații — a popularei competi- 
ții „Spartachiada de vară a ti
neretului'. Peste 200 000 de ti
neri. din cele 475 de asociații 
sportive din regiune, s-au în
trecut. în cadrul acestei faze, 
De terenuri si în săli de sport 
la disciplinele prevăzute în 
regulamentul Spartachiadei. 
Sportivii din gospodăriile co
lective Bogdănești. Tg. Fru
mos, Ivești si multe altele, au 
participat la toate cele 14 dis
cipline.

De asemenea, sportivii din 
raioanele pașcani și Iași au 
participat la majoritatea com
petițiilor — îndeosebi la atle
tism, gimnastică, fotbal, hand
bal, tir, volei, trîntă. In raio
nul Pașcani de pildă. 4 200 de 
tineri s-au întrecut în compe
tiții!® de atletism : 2 100 de ti
neri — la tir ; peste 1 100 la 
ciclism : 1 400 la orientare tu
ristică.

Cu prilejul Spartachiadei, în 
satele și comunele regiunii 
Iași au fost create peste 50 de 
baze sportive noi. La Podu 
Iloaie de pildă, s-a amenajat 
un nou teren de fotbal si unul 
de baschet. Terenuri de fotbal, 
baschet, handbal, piste de po
pice si altele, s-au amenaiat 
Si la Dobrovăț. Comarna, Vlă- 
deni. Erbiceni si în alte loca
lități ale regiunii.

• Cea de-a. 16-a 
ediție a tradițio
nalei eompetiții 
cicliste „Cursa 
Sein teii* va avea 
loc intre 29 au
gust și 1 septem
brie de-a lungul 
a circa 700 km 
4 etape. Prima e

tapă se va desfășura pe dis
tanta București—Hîrșova—■ 
Costanta (două semietape) iar 
etapa a 2-a pe ruta Constan
ța—Mangalia—Constanța la 
care se adaugă o probă de cir
cuit programată în nocturnă

la Mamaia. Următoarele două 
etape se vor desfășura pe dis
tantele Constanța—Tulcea șî 
Brăila—București. La actuala 
ediție vor participa cei mai 
valoroși alergători din țară.

• Echipa de tenii a R.P. Romîne
a debutat victorioasă In cea de a 
4-a ediție a Balcaniadei de ia So
ția lnvingjnd țoi cu 3—0 echipa 
Turciei. Jir iac a clștigat cu 3—0 
(0—o j 6----4 , 6—3) In fala lui
Bari, iar Bosch la Învins cu ace
lași scor (6—1 : 6—2 , 6—2) ne 
Erenli, Țiriac, Mărmureanu au dis
pus cu 6—0 . 6—0 i 6—0 ; de Ba
las, Berki. Echipa Iugoslaviei a în
trecut CU 3—0 echipa R. P. Bul
garia.

Astăzi In cel mal Important foc 
se Intîlnesc echipele R. P. Romîne 
și Iugoslaviei. Grecia Joacă cu 
Turcia, echipa bulgară avînd zi li
beră.

• Ieri în cadrul turneului de ba
raj, pe Stadionul Republicii din 
Capitală s-a disputat meciul din- 
tTe echipele Tractorul Brașov ți 
Știința Galați. Fotbaliștii brașo
veni au repurtat victoria cu sco
rul de 3—0 (1—0) prin punctele 
realizata de Binder, Pană și Fusu- 
Ian.

• Astăzi de la orele 18,30 
pe terenurile clubului 6portiv 
Stiinta (str. pîrvan) au loc 
primele meciuri ale turneului 
International de baschet pen
tru juniori : U.R.S.S.—R. P. 
Bulgaria ; R. P. Romînă—R. P. 
Polonă. Tot astăzi, însă la Plo
iești. începe si turneul inter
national feminin de baschet 
cu participarea echipelor de 
junioare din U.RSS.. R. P. 
Romînă. R. P. Bulgaria și 
R. P. Polonă.

• A început turneul inter
național masculin de volei de 
la Istanbul. Iată primele rezul
tate înregistrate : Iran—R. F. 
Germană 3—0 : Turcia—Izrael 
3—2.

• Inotătoarea japoneză Sa- 
toko Tanaka a corectat din 
nou recordul mondial în pro
ba de 200 m spate. în ziua a 
doua a campionatelor japone
ze de la Tokio ea a realizat 
De această distanță timpul de 
2’28”2/10.

(Agerpres)

URMĂ
Mai multă 

economie de timp 
și de materiale

de folosire a resurselor locale 
și obținerea de economii nu 
și-au găsit un corespondent 
Si în ritmul de înălțare a 
adăposturilor planificate. Da
torită acestui faDt. unul din 
grajduri e la șarpantă ?i ce
lălalt abia la fundație. în ace
eași situație se prezintă și ma
ternitatea de 40 de scroafe și 
magazia de cereale. Pentru 
terminarea la timp a tuturor 
construcțiilor este necesară, în 
primul rînd. o mai bună or
ganizare a muncii pe •’antier 
și reDartizarea în acest sector 
a mai multor forte. Este bine, 
de asemenea, ca organizația 
de bază U.T.M. să sprijine în 
continuare această acțiune, 
mobllizînd la lucrările care 
cer mai multă rapiditate un 
număr mai mare de tineri co
lectiviști.

ia bacău Atletismul 
o disciplină sportivă
rtadiouu] „23 Au

gust” ilin orașul 
Bacău «e pregătea 

I cu cîtva timp în 
urmă să gâzduiaicâ 
o întâlnire de box. 
In jurul ringului, 

multa animație : organiza lorii, 
antrenorii, făceau ultimele pre
gătiri, iar în „polctava" iladio- 
nului sosiseră spectatorii mai 
nerăbdători. Odată ajunși mai 
de vreme, au avut „surpriza” de 
a asista la întreceri neprevăzu
te : ]a groapa de aăritnri evo
luau două-irei atlete, iar pa 
pista de zgură ie întreceau eîți- 
va fondiști. în vreme ce merml 
de box era binecunoacnt cu mol
ie zile înainte (prin afișe, pa
nouri mari dispose în locari 
foarte vizibile], întrecerile atle
tice — despre c?-e am aflat ci 
aveau Ia atari tineri calificați 
pentru faza orățeneaicâ a Spar- 
tachiadei de vară — le dispu
tau în anonimiL „Surpriza” tre
buia gustată din plin și de aceea 
am încercat lâ cunoaștem mii 
îndeaproape câte ceva despre 
întrecerile atletice, pe coacuren- 
ții afliti 11 atartnl probelor. 
L-am cunoscut aici și pe tovară- 
șu] Vasile Pintilie, activist al 
Clubalni sportiv orășenesc, care 
ne-a oferit dintr-nn început 
cîteva cifre intereiante. Atleții 
prezenți la aceste întreceri lint 
finaliști — ne apunea dîninl — 
ai celor peite 8 000 de tineri 
(dintre care 3 983 fete) ce an 
evoluat în prima etapă ■ Sparta
chiadei de vară. Un Incrn însă 
apare de neînțeles. Numărul atle- 
filor aflați acum în întrecere 
este extrem de mic.

Dar să revenim la întrecerile 
de pe stadion. La săritura în 
înălțime fete, ștacheta era ridi
cată la... 0,90 cm. O asemenea 
înălțime crea încă destule pro
bleme. Pe bună dreptate spec
tatorii priveau distrați întreceri
le. De neînțeles cum în faza oră
șenească unde trebuie aă partici
pe cele mai talentate elemente, 
se eonenra la un nivel foarte scă
zut. Slabă a fost, de asemenea, 
comportarea atlețîlor în probele 
de viteza, aemifond sau fond etc. 
Aceasta constatare ne obligă că 
facem o scurtă incursiune în si
tuația atletismului băcăoan.

In acest oraș există pînă ]a ora 
actuală doar S secții de atletism 
afiliate, din care doar donă ao 
practic activitate.

Activitatea atletică necorei- 
punzătoare care dăinuiește de 
mulți ani aici a făcut posibil ca 
la nn recent campionat regional, 
numărul arbitrilor aă întreacă 
pe cel al atlețîlor.

Etapa I a Spartachiadei de va
ră a tineretului a cuprins în în
trecerile de atletism peste 8 000 
de atleți, o cifră care pare mul
țumitoare dacă am scăpa din 
vedere -amănuntol" că majori
tatea atlețîlor aînt elevi. !■ aso
ciațiile sportive din tnir. fa
brici („Uzina ■eLalocDCă', 
fjfnncstnrnl liber". -Pulifl*. 
r^roletarnl-! participarea la in
tre ceri s-a făewl tn mod spora
dic, iatr-e zi sen donă in Ine de 
dooă luni cit prevedea regula
mentul. Evident ei în acest fel 
n-a putut fi antrenată masa lar
gă ■ tineretului pasionat de atle
tism. De aceea n-a foit cn pu
tință selecționarea celor oaai ta
lentata elemente. Iată nn alt 
exemple: asociația sportivi „Con
fecția". Aici etapa I a început 
la 29 mai, ciad ea trehnia da

Aplicarea de amendamente 
calcaroase

O da ti cu efectuarea ară
turilor de vâri, gospodarii e 
agricole de stat ți gospodăriile 
colective aplică pe terenurile 
podzolice amendamente calca
roase în vederea măririi fer
tilității acestor soluri mai 
slab productive. Pînă acum 
au fost fertilizate 11000 
hectare de terenuri, iar unită
țile sînt aprovizionate cu praf 
și piatră de var măcinată, eu 
rezid uri calcaroase de 1* fa
bricile de sodă și de zahăr 
pentru încă 30 000 hectare. 
Ele continuă procurarea aces
tor materiale pe care le vor 
împrăștia o dată cu arăturile 
de vară ți de toamnă pe în
treaga suprafață prevăzută în 
acest an de circa 100 000 hec
tare. Pe suprafețele mai mari se 
aplică amendamente in regiu
nile Argeș, Maramureș, Banat, 
Oltenia, Hunedoara, Suceava]

R I DIN PAG
Există și gospodării colecti

ve în care nu B-a executat 
nici măcar un sfert din volu
mul de lucrări planificate. Co
lectiviștii din Valea Florilor, 
de pildă, sînt cu grajdul doar 
la fundație și cu patului ne
început. Se impuft aici măsuri 
urgente si Drocedee lesnicioa
se pentru terminarea lucrări
lor în cel mai scurt timp. Pen
tru completarea necesarului 
de materiale se pot folosi cu 
bune rezultate salcîmii. plo
pii. stuful și alte materiale 
existente prin împrejurimi. 
Alte gospodării, cum ar fi cea 
din Ghiochis. raionul Gherla, 
nu și-au terminat nici grajdu
rile începute acum un an, deși 
numărul de bovine a crescut 
si va crește simțitor; de la 287 
anul trecut, pînă la 560 la 
sfîrșitul anului în curs.

în general, în regiunea Cluj 
există o experiență bună, e- 
xistă resurse de materiale și 
sînt suficiente forte. Toate a- 
cestea trebuie mai bine folosi
te în scoduI urgentării ritmu
lui de lucru De șantierele con
strucțiilor zootehnice, care 

fapt încheiată. Oare nu există în 
asociație condiții pentru practi
carea atletismului, a celorlalte 
ramuri sportive ? Asociația dis
pune de o baza sportivă pentru 
practicarea handbalului în 7, a 
voleiului, atletismului (pentru 
care aînt amenajate sectoare de 
aruncări, o pistă de alergări). În
trecerile insă au foit organizate 
in pripă de comitetul U.T.M. și 
asociația sportivă a fabricii. Poa
te că cineva ar fi tentat să afir
me că tinerii de aici nu tint pa
sionați de atletism. O scurtă an
chetă întreprinsă printre tinerii 
din fabrică ne-a edificat. Tinăra 
muncitoare Ecafrrioa Dediu ne 
spunea : „Asociația sportivă se 
îngrijește de fotbal, volei.-”

Aceeași părere ne-a fost îm
părtășită și de către alți tineri. 
Asociația sportivă no dovedește 
preocupare pentru antrenarea 
unui număr mare de tineri în 
practicarea atletismului, de vre
me ce in atenția eoosiliului nn 
se află problema înființării unei

Pe marginea întrecerilor
Spartachiadei de iară

a tineretului

secții da atletism. Această lacu
nă iese și mai mult in evidență 
cn cit !a întrecerile etapei I, 
200 de tineri și-au mărturisit 
pasiunea îmeriindu-ae la ștartnl 
probelor atletice. Atunci consi
liul asociației sportive avea în 
mod concret, premisa organizării 
secției de atletism. Dsr n-a avut 
• asemenea inițiativă și tinerii 
atleți din fabrică au intrat în.- 
vacanță. Campionii fabricii an 
întrerupt și ei concursurile, an
trenamentele ca și ceilalți din 
alte asociații sportive ale orașu
lui Bacău. Așa ie face eă la eta
pa orășenească a Spartachiadei 
rezultatele iu foit foarte slabe. 
Pentru această litnație se face 
vinovat și clnbul sportiv orășe
nesc care, deși a fost solicitat 
adesea pentru trimiterea unor a- 
tleți consacrați din oraș. a 
unor echipe feminine de hand
bal care să participe ]a întreceri 
demonstrative care avean me
nirea să inițieze pe tinerii înce
pători în practicarea diferitelor 
discipline sportive. — n-a inlre- 
prins nimic. Activiștii de la clu
bul sportiv ca și cei ai comite
tului orășenesc U.T.M. socotit 
■finite obligațiile lor odată cu 
terminarea etapei I a competi
ției. Or, este știut că și pe mai 
departe tinerii sportivi trebuie 
ajutați în însușirea unei pregătiri 
corespunzătoare întrecerilor din 
etapele a Il-a și a IlI-a.

Adesea în orașul Bacăn activi
tatea atletică necorcspnnzâtoare 
este justificată- eU, urile. prin 
lipsa de tradiție. Aarmenea i*- 
treceri ea Spartachiada de var* 
au imm i» iipmd de a șuii» 
dieeăpLme'* mm pufm rmwn'a. 
—fără tradiții". Eaențml sn em- 
■eașterva anei diacip’ine, în a- 
prapierea maaei largi de tineri 
de diverse probe atletice este *■ 
primul riad dezvallarea draguslei. 
a pasiunii pentru atletism. Și 
aceasta Solicită întreceri bin* 
argiBiiate, unde la început u 
participe, m evalueze demanstra- 
tiv apartivi caniaerațx. Pasi
unea atlețîlor începâton trebuie 
stimulata In continuare prin a- 
trage rea acestora Ia cancanuri

Brașov ți altele, unde fertili
zarea terenurilor podzolice 
constituie o reaervă însemnată 
pentnWporirea producției a- 
gricole. Rezultatele cercetări
lor ți cele obținute ae multe 
unități agricole socialiste au 
dovedit că, prin folosirea în
grășămintelor ți amendaEoen- 
telor, producția pe aceste te
renuri se poate dubla.

Specialiștii de la institutele 
de cercetări ți consiliile agri
cole îndrumează aceste acțiuni 
și țnntinuâ totodată cartarea 
pedologiei ți agrochimie* a 
solurilor prin care se deter
mină suprafața terenurilor 
podzolice, gradul lor de aci
ditate ți cantitățile de amen
damente necesare de aplicat 
în fiecare zonă ți unitate to- 
ealistă-

(Agerpre4

sînt mult rămase în urmi. Or
ganizațiile U-T.M. din gospo
dăriile colective si considere 
ca o sarcină de mare răspun
dere mobilizarea activă a ti
nerilor colectiviști la toate lu
crările necesare în fiecare u- 
nitate în parte, la descoperi
rea si valorificarea rezervelor 
locale de materiale.

Valoarea 
artei amatorilor

valului. Și cu cît juriul trebuie 

să delibereze mai mult, osci- 
lînd între valori aproape egale, 
cu atît munca amatorilor este 
mai răsplătită. S-a depășit de 
mult perioada cină din zeci de 
formații se evidenția una sin- 
gură. S-a depășit ți perioada 
cind între formațiile prezenta
te de un raion existau distanțe 
vizibile, rezultate din unilate
ralitatea preocupărilor. Astăzi 
unele cămine culturale întrec 

neglijată
cam unt : cel mai bun iportÎT 
din zece, cel mai hun alergător 
â«u eel mai bun aruncător. Din 
păcate, în orașul Bacău aseme
nea întreceri nu sînt organizate 
eu regularitate.

Clubul sportiv orășenesc ar 
trebui să discute această proble
mă și, in urma unei lerioaie a- 
naliie, să ia măsuri eficiente 
pentru deifășurarea unei intense 
manei de propagandă în favoarea 
atletismului. Atleții orașului, an
trenorii și profesorii de educație 
fizică aînt chemați aă ajute di
rect antrenarea tineretului la 
atartnl probelor atletice, la pre
gătirea lor. Acum ne aflăm în- 
tr-ua sezon propice peutrn prac
ticarea atletismului. Clubul spor
tiv orățeneac trebuie să areani- 
zeie întreceri cu caracter loca: 
la care să invite și ipartivi din 
alte orașe. Asemenea întreceri 
vor putea înviora activitatea z- 
tleLică din Bacău constituind 
totedati. un prilej foarle hun 
pentru deieoperirea elementelor 
taleatate-

VASILE RANGA

Ion Macarie — București.

Intr-un* din «crisorfle trimi
se de către dv. redacției 
v-ați exprimat dorința de a 
face o excursie în masivul 
Bucegi. dorință ce nu e greu 
de realizat.

Agenția OJN.T. Carpați. eu 
sediul în Calea Victoriei nr. 
100. organizează excursii de 10 
zile în această direcție. Vă e- 
numerăm doar cîteva puncte 
turistice pe care le puteți vi
zita : Poiana Stinei. Vilceiu! 
Dorului. Cabana Padina. Ca
bana Peștera. Cheile și pește
ra Urșilor, Pasul Strune-., de 
unde se vede masivul duceri
lor. Depresiunea BranuluL 
Piatra Craiului, Vîrfurile Ezer 
ți Păpușa. Se vizitează com
plexul de cabane Babele, ma
sivul CSucaț, Piatra Mare ete.

Timiveau* CaBstanșls. Saa- 
d* Rada — Hunedoara. Stăa- 
eiolu Aristotel — Prtrila.

Concursul de admitere 1* 
facultățile institutelor teh-^ce 
si agronomice; 1* faculiStEe 
de matematică — mecarncâ. 
friiră. chimie de la miiveni- 
tăți: la aertfije de pe
la Uxrcanira^a Bacurețf: 
« de sa CnîrerE-JtaB ^AL L 
O *■" din Iași ; 2* secția de 
fikKzsCe-pedago^e. aenmdar 
istone. de la Untversita:ea

La bib/roleca chsbului nr 
oier din Lapes. desiă- 
țoexă o vie actrvițal*. *> io- 

bibbotecaru Olivia 
Bucur, recomendied aii,de 

Boa MMif* 1* Miiioteed.

Foto : AGERPRES

I N A I
evident tusele caic raionale de 
ml Im rd. ier rcioanl întreg — 
«ntd dintre cele mei bune e- 
xvmple R comfit*ie formațiile 
prezentate de raionul Lehliu 
— aduce dovada unei clocoti
toare octirităfi artistice. Acti
vitatea formațiilor artistice a 
doblndit atributele zale defi
nitorii — caracterul de masă 
ți o calitate interpretativă va
loroasă — ți, totodată atribu
țiile normale — sprijinirea 
muncii de educare a spectato
rului, stimularea talentelor, 
cultivarea pasiunii pentru fru
mos.

„Sunetele unui taraf mă a- 
trag către parcul din Olte
nița. O scenă încăpătoare, re
flectoare. difuzoare, magneto- 
foane... Formațiile de amatori 
reiau în fața a mii și mii de 
oameni ceea ce au cîntat sau 
jucat în fața sălii arhipline. 
Festivalul (după cum arata 
chiar denumirea) nu înseamnă 
numai concurs. In timp ce 
membrii juriului iși consultă 
caietele cu însemnări, marele 
public — juriul suveran — își 
spune cuvintuL

„Babes Bolyai" din Cluj va 
avea loc între 7 și 16 septem
brie 1953. înscrierile se fac 
intre ÎS august și 5 septembrie 
la secretariatele facultăților 
respective. Pentru candiclații 
care susțin examenul de ma
turitate in sesiunea august, în
scrierile se primesc ți in ziua 
de 6 septembrie.

Du Marin. Popescu Marla 
— Tumțoara.

Denansea de Olimpiadă 
vin* d* li iMDfaUe 
dta wtei sad* â* des-
fasuras jirgHf eaEfce. Jocu- 
riie modeme s-au ți
nut prun> dată la Ato
na. in ziua de 6 aprilie 1896, 
la eZe pârtieipînd sportivi din 

VIZITAȚI

Muzeul regional „CRISANA**
din Oradea, str. Etvds nr. 4 

precum ți Muzeul memorial 
„ADY ENDRE** — Oradea

Muzeul memorial „ARANY 
JANOS" - Salonta

muzeele din Beiuț, Băile 
Ținea ți Săcueni

12 țări. Tara noastră a partî" 
cipat pentru prima dată la 
jocurile olimpice care s-au ți
nut U Paris în anul 1924, iar 
sportivii sovietici au participat 
pentru prima dată la jocurile 
olimpice din anul 1952 de la 
Helsinki. Incepînd cu anul 
1952 jocurile olimpice s-au ți
nut cu regularitate din patru 
în Patru ani. Ultima oară, în 
1960. au avut loc la Roma, 
unde tara noastră a cîștigat 10 
medalii, dintre care 3 de aur. 
Următoarea ediție a jocurilor 
olimpice va avea loc în 1964 la 
Tokio.

C. Alexandru — Oradea.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Oradea a comunicat ziarului 
nostru că sesizarea dv. a fost 
justă. In urma analizei făcute, 
împreună cu comitetul sindi
catului. au fost luate măsuri 
pentru ca tinerii de la „Tnfră- 
tirea"-Oradea. să petreacă la 
club ore plăcute, instructive. 
Astfel. în cadrul clubului a 
fost organizat un cor de 120 
persoane, o brigadă artistică 
de agitație din 16 persoane, o 
fanfară, o orchestră de muzică 
uțoară. o echipă de dans. De 
■ •^r la certurile de irtl
plastică, foto, la cercul literar, 
Ia cineclub. participă un nu
măr mare de tineri. Vă mul
țumim pentru sugestiile date.

I
I

In tabara la mare

Foto : GR. PREPELIȚA

„Institutul de fizica atomica 
ne-a fâcut o impresie deosebită"

Declarațiile dr, Themis Kanelopulos, director ge
neral științific al Centrului de cercetări nucleare 

„Democrit" din Grecia

La invitația Academiei R.P. Ro
mine au făcut o vizită în țara 
noastră prof. univ. Gheorghio» 
Pantazi, vicepreședintele Comi- 
liei pentru energia atomică din 
Grecia și dr. Themis Kaoelopulo», 
director general științific «1 Cen
trului de cercetări nucleare „De- 
rnocrit” din Grecia.

înainte de a ne părăsi țara, 
dr. Theraia Kanclopulos a avut o 
convorbire Cu reprezentanți ai 
radioteleviziunii ți ai Agenției 
Romine de Presă „Agerprea”

Scopul călătoriei noastre 
țara dv. — a «pui oaspetele —■ 
a fost vizitarea unor centre știin
țifice care se ocupă cu folosirea 
energiei atomice în scopuri paș
nice, stabilirea unei colaborări 
mai strînse între oamenii de știin
ță din Grecia și cei din Romînia. 
Institutul de fizica atomică ne-a 
făcut o impresie deosebită. Exis
ta un mare entuziasm în riadul 
tinerilor cercetători de aici, care 
muncesc cu dragoste și lasă o pu
ternică impresie tuturor vizita
torilor.

Activitatea care se desfășoară

Oaspeți în taberele internaționale 
de pionieri

Timp de o lună plaja de la Cos- 
finești și- renumita sla|iune bal- 
neo-climalerică Sinaia de pe Va
lea Prahovei au găzduit în tabere 
internaționale, alături de pionierii 
romîni, copii din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă. Elveția. Finlan
da, R. D. Germană, R. S. F. Ju
goslavia, R. P. Polonă. Suedia, 
fi. P. Ungară ți Uniunea Sovietică.

Aici au răsunat clntece In dife
rite limbi, au fost organizate 
excursii pe litoral șl In Împreju
rimi, In întreprinderi industriale 
ți gospodării agricole colective, 
s-au legat trainice prietenii. Sub

INFORMAȚIE
Joî seara a «oslt în Capita

lă. la invitația Consiliului 
Superior *1 Agriculturii, prof. 
R. H. Rinke. de la Universi
tatea din Minnesota — S.U.A^

CINEMAIOBRAFE
La Fayette — film pen

tru ecran panoramic: Pa
tria (b-dul Magheru 12—14). 
Maby Dik: Republica (b-dul 
Magheru 2). București (b-dul 6 
Martie fi). Gangsteri ți filan
tropi : rulează U cinemato
grafele Gh. Deja (caL Gri- 
viței 80), G. Coșbuc (piața G. 
Coșbuc 1), Grădina Progresul 
(str. Iqq Vidu 5), Grădina 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Begin* itației de benzină i ru
lează la cinematografele Ma- 
gberu (b-dul Magheru 29), L C. 
Frimu (sală ți grădină — 
b-dul fi Martie 16). Ștefan cel 
Mare (șoa. Ștefan cel Mare 
colț cu str. Lizeanu). Drumul 
■pre Înalta societate: rulează 
la cinematograful V. Alecsan- 
dri (str. Grigorescu 24). For
tăreață pe Rin — cinemascop: 
rulează la cinematografele 
Elena Pavel (sală și grădină
— (b-dul 6 Martie 14), Miori
ța (cal. Moșilor 127), Libertă
ții (sală și grădină — gtr. 11 
Iunie 75). Dragoste șl pălăvră
geli : Tineretului (cal. Victo
riei 48), 1 Mai (b-dul 1 Mai 
322), Volga (șos. Ilie Pintilie 
61). Alerg dupft o atea : Vic
toria (b-dul 6 Martie 7). O per
lă de mamă : Central (b-dul 6 
Martie 2), olga Bancic (sală și 
grădină — cal. 13 Septembrie 
196). Copiii minune : Lumina 
(b-dul 6 Martie 12). Program 
pentru copil _ dimineața : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Ordinul Ana — după-amîazif : 
13 Septembrie (str. Doamnei 
fl). Program de filme docu
mentare : Timpuri Noi (b-dul 
6 Martie 18). Doctor în filozo
fie : rulează Ia cinematografele 
Maxim Gorki (13 Decembrie 
5—7), Unirea (sală și grădină
— b-dul 1 Mai 143). Cetatea 
Hurramzamin — cinemascop : 
Giulești (cal. Giulești 56). Po
dul rupt — cinemascop : în
frățirea între popoare (b-dul 
Bucureștii-Noi), V. Roaită (sală

I Gwjțt Gwrj’tsni
$i Valenlin Gheorghiu 

la Festivalul 
du la Salzburg

Joi dimineață au părăsit Ca
pitala plecînd spre Austria di
rijorul George Georgescu, ar
tist al poporului, și pianistul 
Valentin Gheorghiu, artist e- 
merit, pentru a participa la 
tradiționala manifestare mu
zicală — Festivalul internațio
nal de la Salzburg 1963.

Alături de dirijori și inter
pret de renume mondial ca 
Herbert von Karajan, Bern- 
hard Baumgartner, Karl Bohm, 
Lorin Maazel, Elisabeth Sch- 
wartzkopj, Wilhelm Backhaus, 
Nathan Millstein, Dietrich Fi
scher-Dieskau și alții, artiștii 
romîni își vor da concursul la 
manifestările din cadrul aces
tui cunoscut festival. Maestrul 
George Georgescu va diriia în 
ziua de 12 august, în noua sală 
a festivalului, Filarmonica din 
Praga. Concertul va avea în 
program : simfonia nr. 104 de 
Haydn, concertul pentru pian 
și orchestra de Schumann, so
list Valentin Gheorghiu, și 
simfonia a Vll-a de Schubert.

In cursul aceleiași Zile, ar
tiștii romîni au sosit la Viena.

(Agerpres)

la Institut, sub conducerea aca
demicianului Horia Hulubei, este 
foarte roditoare. Un lucru care 
merită menționat și care atragă 
atenția oricărui specialist este 
faptul că numeroase instalații 
necesare experiențelor sînt con
struite în laboratoarele proprii 
ale institutului. Din cele văzute 
am putut să mă conving că Insti
tutul de fizică atomică al Romi- 
niei a adus și va aduce multe 
roade, ei a ajuns la un stadiu da 
deplină maturitate.

Cred că vom reuși să stabilim 
o colaborare mai sLrinsă cu oa
menii de știință din țara dv. co
laborare care se va baza pe de o 
parte po schimbul de păreri și 
publicații, iar pe de altă parte 
pe schimbul de cercetători.

Călătoria în Romînia, a șpui 
dr. Kanelopuios, în încheiere, 
ne-a dat posibilitatea să vizităm 
iu afara centrelor de specialitate 
și unele Jocuri pitorești din (ară, 
să admirăm vestitele frumuseți 
naturale ale țării dv.

(Agerpres)

îndrumarea prolesorllor de spe
cialitate, micii oaspeți cu dezlegat 
primele cuvinte romlnești In în
vățarea cărora au lost ajutați cu 
căldură de pionierii romîni, prie
teni și gazde atente, au făcut mu
zică sau sport. In timpul șederii 
aici, copiii oaspeți au aflat cum 
Învață și 1$i petrec timpul liber 
elevii din țara noastră.

Înainte de a pleca spre patriile 
lor, ei au fost invitații Palatului 
Pionierilor din București, s-au In- 
tilnit cu pionieri din Capitală fi 
au făcut cunoștință cu orașul.

(Agerpres)

specialist în ameliorarea șl 
producerea semințelor de po
rumb dublu hibrid.

(Agerprea)

și grădină — b-dul 1 Mai 57). 
Pompierul atomic : Cultural 
(piața Ilie Pintilie 2), Aurel 
VI ai cu (șos. Cotrocejnl 9). O 
moțt«lire cu bucluc î rulează 
la cinematograful Alex. Popov 
(cal. Grivițel 137). Concertul 
mult visat : 8 Martie (str. Bu- 
zești 9), Floreasca (str. I. S. 
Bacb 2). Pirații aerului — ci
nemascop : Grivița (cal. Gri vi
ței — Podul Basarab). Colegii t 
rulează la cinematograful C. 
David (cal. Crîngași 42). .Viața 
fără chitară î rulează la cine
matografele Alex. Sahia (sală 
șl grădină — cai. Văcărești 21), 
23 August (sală și grădină — 
b-dul Dimitrov 118). Cereomu- 
șki : Flacăra (cal. Dudești 22). 
Moartea în insula de zahăr: 
rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu (oal. Dudești 97).

Tu ești minunată : Munca 
(șos. Mihal Bravu 22). Roceo și 
frații săi — ambele serii : 
Popular (str. Mătăsari 31). 
Mărul discordiei : Arta (cal. 
Călărași 153). Legea e lege j 
Moșilor (sală și grădină — cal. 
Moșilor 221). Pe urmele ban • 
dei : 16 Februarie (b-dul 30 
Decembrie 89). Mamelucul : 
rulează la cinematograful M. 
Eminescu (str. M. Emines cu 
127). Clubul cavalerilor — ci
nemascop : rulează la cinema
tograful Ilie Pintilie (șos. Co- 
lentina 84). Tăunul : Luceafă
rul (sală și grădină — cal. Ra- 
hovei 118). Căpitanul Fracasse 
— cinemascop : rulează la ci
nematograful G. Bacovia (șos. 
Giurgiului 3). Dracul șî cele 
Zece porunci — cinemascop : 
Drumul Serii (str. Drumul 
Serii 30).



r

Tovaraga Chiurcă Maria, din 
i Oituz, raionul Tq. Ocna, dorește 

să cunoască Institutul pedago
gic de 3 ani din Bacău, facultă
țile sale, condițiile de studiu și 
de viață care la sînt asigurate 
studenților. Ne-am adresat tova
rășului conferențiat universitar 
Gheorghe Hasan — rectorul in
stitutului — cu rugămintea de 
a-i răspunde la această între
bare, firească pentru acei ca
re-și aleg acum profesiunea.

Iată mai jos răspunsul.
Institutul, creat în toamna a- 

nului 1961, răspunde necesității 
mereu crescânde de pregătire a 
cadrelor didactice cu calificare 
superioară pentru învățamîntul 
de cultură generală 
pentru școlile de 8 
ani de la sate, a 
căror rețea s-a lăr
git foarte mult 
ultimii ani atît 
regiune cît și 
întreaga țară.

în prezent insti
tutul funcționează 
cu trei facultăți: 
matematică, filolo
gie și științe na
turale și agricole, 
cursuri de 2i. In
stitutul are per
spectiva să-și mă
rească profilul în 
viitor șl să cuprindă 
șapte facultăți, în așa fel ca 
toate disciplinele ce se predau 
în școala de 8 ani să fie 
incluse.

După cura vedeți există șl fa
cultatea ce vă interesează, cea 
de științe naturale și agricole, 
în cadrul căreia s-au înființat 
laboratoare do botanică, zoolo
gie. fizică, chimie, agrofitoieh- 
nie, liorticultură și mecanizare 
agricolă. Ele au fost utilate cu 
aparatură și ustensile corespun
zătoare asigurării unui învăță- 
mînt științific de calitate. In 
cursul anului universitar ur
mător, 1963—1964, se vor mai 
înființa și laboratoare.de anato
mie si fiziologia omului, zooteh
nia si un atelier de foto-cine- 
matoarafie.

Biblioteca institutului, al că
rei fond de cărți a ajuns la cir
ca 18 000 volufne •— si este în

în 
în 
in

Și anume

continuă creștere «m asigură 
materialul bibliografic necesar 
pentru pregătirea majorității 
cursurilor ce se predau In ca
drul celor trei facultăți.

Dacă vă interosează condițiile 
de viață, vă putem informa că 
s-au asigurat studenților insti
tutului nostru, prin grija parti
dului și a guvernului, condiții 
dintre cele mai bune : căminul 
studențesc, pe care îl vedeți în 
imaainea alăturată, dat în folo
sință în toamna anului 1962, a- 
dapostește circa 340 studenți. 
Studenților lj ge asigură condi
ții optime de studiu în sălile 
confortabile de lectura. De ase
menea, timpul liber poale fi fo
losit în mod agreabil și instr uc-

Vă prezentăm

Institutul
pedagogic 
din Bacău
pînă la tiv, la clubul studențesc (dotat | 

cu televizor și stație de radio
amplificare).

Orașul Bacău, în plină dez
voltare. oferă studenților bă
căuani un teatru de înaltă ți
nută artistică, filarmonică, un 
muzeu regional și alte posibili
tăți de recreație.

Studenții facultății de științe 
naturale 3’ agricole, pa care do
riți să o urmați, fac excursii di- 
dactico-științifice în regiune si 
în țară în scopul cunoașterii 
florei și faunei, precum și a 
complexelor agra-pedoiogicc.

Pentru orice alte informații 
în legătură cu institutul, vă pu
teți adresa, de altfel, secretaria
tului la 
șești nr. 
2673.

Cnnf.
rectorul 

de

adresa : Calea Mâră-
159 Bacău, telefon

univ GH. HASAN 
Institutului pedagogic 
3 ani din Bacău

>■

Discuri noi
Nicclae Herlea —

Recital de canțonete
din
din

Căminul studențesc al In
stitutului pedagogic de 3 ani 

din Bacău

Folo : AGERPRES
Ară zi și noapte

0 raționalizară 
valoroasă

lâ cetatea Rîșnovului
o curte 

citeva 
■Diatră

n gang, 
pătrată, 
trepte de 
muntele adresează 
o amabilă invita
ție la drumeție. 
Alături, la puțini 

distantă, strada princi- 
din Rișnov, asfaltată, 
vegheată — într-o per-

j rta iul Nicolae Herlea, cel 
/\ mai tigăr artist al popom- 

JTL ]u{ ■ • - - •
marile săli de 
pel.

Pretutindeni.
Paris și de Ia ___ ____
Herlea a fost unanim socotit, pri.1 
frumusețea cu totul deosebită a 
vocii sale, prin muzicalitatea sa. 
prin vasfilalca repertoriului abor
dat, unul dintre cei mai remar
cabili clntărefi ai contemporanei
tății.

După cunoscutul disc cuprinzînd 
arii de operă. Casa de discuri 
„Elcctrecord" ln alrddania sa de 
a pune la dispoziția 
muzicii din lard șl de pesle ho- 
tpre cît mal multă dintre interpre
tările lui Herlea. a imprimat și 
difuzat zilele acestea un disc în 
care Herlea Îmbrățișează un all 
gen al mus/cii vocale — canto
nata napolitană.

O scrie dintre - mai pepulare 
canțonete italiene (prinlre care 
„.Amintește-ți de mine" de Curtis. 
„O sole mio" de B. di Capua, „In- 
loarce-te la Sorrlento" de Curtis, 
„Suflet ingrat" de Cardillo, vechea 
canțonetă napolitană „Fereastra 
era luminată”) sini interpretate 
N. Herlea cu toată căldura, 
țoală pasiunea cu care știe să 
tălmăcească comorile artei italiene.

Remarcabilă este contribuția or
chestrei Bimionice a Radiotelevî- 
ziunil sub conducerea tânărului di
rijor lașii Conta în acompanierea 
solistului.

fost aplaudată In toate 
concerte ale Eu ro

de la Moscova la 
Roma ia Berlin.

(

folosind fiecare palmă de
C pămînt, colectiviștii

G. A. C. „23 August'
Cîmpulung Muscel au însă- 
mînțat în livadă, printre | 

. pomi, lasole și alte culturi. :
In fotografie: colectiviștii ' 
la slrînsul recoltei de fasole.

La secția turnătorie a Uzinei 
de mașini unelte „înfrățirea" 
din Oradea, a fost introdus un 
nou amestec de formare a . mie
zurilor cu uscare rapidă pe ba
ză de răciri furfurolice. Noua 
rețetă aparține inginerilor V. 
Bologan, Mircea Bobe și Aurel 
Neagu. Prin reducerea ciclului 
de uscare a miezurilor 
4—6 ore la 10—20 de 
la temperatura de 180—220 de 
grade, se obțin însemnate eco
nomii de combustibil la cup
toarele de uscare a miezurilor. 
Noua metodă de uscare mai 
prezintă și alte avantaje : dez
baterea ușoară a miezurilor 
aspectul mult mai frumos 
pieselor turnate ; înlocuirea 
leiurilor de in folosite pînă 
cum prin rășini furfurolice, re- 
ziduri neîntrebuințate de la fa
brica de ulei j înlăturarea re
buturilor cauzate de fierberea 
provocată de miezurile neus
cate. Proprietățile mecanice de 
rezistență și de formabiliLate, 
mult superioare amestecurilor 
clasice, vor da posibilitatea in
troducerii pe scară largă în 
multe turnătorii a acestui nou 
procedeu.

Brigăzile de tractoare 
duse de tovarășii Fănică 
bloschi și Răschip Constantin 
de la S.M.T. Vlădeni, lucrea
ză din plin la terminarea ur
gentă a arăturilor de vară pe 
terenurile gospodăriei agrico
le colective din comuna Bivo
lari, raionul Iași.

Mecanizatorii au reușit, fo
losind fiecare ceas din zl și 
din noapte sa are peste 1 200 
ha. Secretul succeselor lor se

coa
la rn-

datorește bunei organizări a 
muncii, aorovizionării la timp 
cu combustibil, piese de 
schimb, hrană caldă la locul 
de muncă etc.

Tractoriștii Mihai Andrici, 
Gh. Clapon, Amarandei Iulian, 
Vasiie Dănilă și alții au obți
nut cele mai bune rezultate în 
muncă

LUCA MIH AI
colectivist

metri 
pală 
largă, ......------- — _ -
fectă simetrie — de șirurile 
caselor zugrăvite cu o predi
lecție a galbenului oarecum 
ostenitoare. Linaă orașul cu 
uzine moderne care semnali
zează a doua jumătate a seco
lului XX izbucnește muntele 
cu multiseculara lui sălbăticie. 
Pe cărărui înguste ce șerpu
iesc Pe spinarea pîetrii urci 
zeci de metri. O primă recom
pensă a efortului: priveliștea 
superbă pe care o descoperi, 
minunata simfonie în verde 
pe care a compus-o natura pe 
portativul ondulat al stâncii. 
Dar minutele sînt drămuite. 
Pornești mai departe. Efortul, 
de altfel minim, se consumă 
pe nesimțite. Pe piscuri tși 
creionează liniile zidurile unei 
bătrîne cetăți medievale. Um
brele trecutului îți solicită 
imaginația. Din spatele trun- 
chiurilor de brazi se ivesc par
că vitejii străjeri ce neobosiți 
au bătut potecile acestea ab
rupte si care acum sînt gata 
să te conducă la porțile cetă
ții-

Porțile cetății... Monumen
talul este absent. Totul expri
mă o simplitate extremă. Zi
durile, ne alocuri surpate, sînt 
o interesantă pagină de isto
rie. Cetatea Rîșnovului și-a în
ceput existența in prima ju
mătate a secolului XIII. De 
două ori a fost construită din

lemn si de două ori flăcările 
au mistuit-o. In 1215 s-au a- 
sezat vrimelg cărămizi ale zi
durilor lingă care ne aflăm. 
Si secolele le-au pus la încer
care tăria. în clipe de restriș
te cetatea era scut de nădejde 
sutelor de familii. Interiorul 
ei semăna cu un miniatural 
orășel: școala, biserica, chiar 
și două închisori. Cinci tur
nuri avea cetatea. Un năpras
nic cutremur din secolul tre
cut a dărîmat însă 
ele. Celelalte două 
și astăzi semeția pe 
Rîșnovului.

Gura unei fîntânl

trei din 
își podrtă 
înălțimile

(140 m «•

Pe drumurile
patriei

dîncime) sp. cască întunecoasă, 
misterioasă. Legenda poves
tește despre patru prizonieri 
turci care au săpat-o vreme 
de 17 ani. Trei din ostașii sul
tanului ar fi murit la capătul 
neomeneștilor eforturi iar su
praviețuitorul a decedat și el 
după puțină vreme.

Pășim pe ceea ce, odinioară, 
a fost voafe „bulevardul" ce
tății. N-are netezimea asfal
tului, ci este presărat cu bo
lovani de diferite dimensiuni. 
Trecem ne Ungă străvechi a- 
șezăminte. urme ale vieții din 
Evul Mediu conservate în că
rămidă si piatră. Popas Ungă 
o construcție etajată. In 1956, 
în cetate s-au descoperit 
arme ale epocii si două va
goane de ariu carbonizat, pro-

de la 
minute,

Și 
al 
u-, 
a-

i

Excursie de studii

Cei 85 
l-ții 
snul

de «tudenți ai Facnl- 
de is to rie-geogri fie, 
II, Institutul pedago

gic de 3 aui din București, îm
preună cn cinci cadre didactice 
au făcut în această vară o excur
sie de studii pe Dunăre timp de 
20 de zile. Ea a avut ca obiectiv 
siudierea cursului Dunării în 
porțiunea sa inferioară și a îm
prejurimilor, din punct de vede
re fizîco-geografic ți economico- 
cultural.

Tovarășul lector universitar 
Conslantin Nicolescu, conducăto
rul practicii, a-a îngrijit de buna 
organizare a excursiei.

Viitorii profesori de geografie 
ți istorie au vizitat cu acest pri
lej multe localități importante 
din istoria ți geografia patriei 
noastre ca orașul Galați, Tulcesi, 
Sulîna, Brăila, Giurgiu, Turnn- 
Severin, Orșova, Cazanele, Băile 
Herculane etc.

Scurta călătorie cu vaporu] pe 
mare, Șantierul naval de la Ga
lați, t abrica de conserve 1 ulcea, 
Centrul de experimentare a ex
ploatării stufului din Deltă de la 
Maliuc, Fabrica de glucoza, Uzi
nele metalurgice „Progresul” 
Brăila, Combinatul de celuloză și 
hîrtie — Brăila, Muzeul de ar
heologie d:n Tr. Severin, peștera 
de la Plavișevița, frumusețile na
turale din Deltă ți de la ~ 
de Fier ți multe, multe 
vor rămîne amintiri de 
pentru viitorii profesori, 
ceasta excursie studenții 
tocmit schițe, hărți etc. pe care 
Ie vor folosi ca materia] didac
tic în activitatcB viitoare.

La începutul anului al IlI-lca, 
studenții vor susține un colocviu 
asupra cunoștințelor însușite în 
această excursie de studiu.

Porțile 
altele, 

neuitat 
în a- 
au în-

V. GRIGORESCU

iubitorilor

Foto : 1. CUCU

GHEORGHE UNGUREANU
profesor

R1SNOV, Turn de apărare a cetății

Foto : prof. V. ORZ A

vizii pentru vremuri de urgie. 
Boabe de priu carbonizat au 
fost tencuite în peretele aces
tei case stârnind legitima cu
riozitate a vizitatorilor din 
1963.

„Bulevardul" ne conduce 
către o ridicătură aflată în 
mijlocul cetății. Proptiți într-o 
frintură de zid care cîndva a 
fost poate un turn de obser- 
vație, admirăm uriașul amfi
teatru natural, maiestuos prin 
dimensiunile si pitorescul său. 
Rîșnovul se dăruiește într-o 
uniformă, dar plăcută ochiului 
prin specificul ei, așezare ur
banistică : aglomerare de aco
perișuri țuguiate, colorate în 
roșul olanelor, străzi drepte, 
liniare parcă, curți interioare 
în care pătrundem cu indis
creție (privilegiu oferit de 
înălțime...)

Ești din nou gata de drum 
pe aceleași poteci pietruite în-' 
colăclte ve umerii muntelui. 
Dar încerci un regret. Nu-i 
doar regretul de a te desparți 
de un loc interesant...

Popasul la Rîșnov putea fi 
cu mult mai instructiv daca 
acolo ar fi existat un ghid. 
Or. explicațiile le dă ocazio
nal (si cu o exactitate discu
tabilă)... portăreasa care cu- 
mutând și funcția de casieră 
primește taxa de intrare. Ab
sența ahidului s-ar fi com
pensat eventual prin instala
rea unor competente inscripții 
lămuritoare. Din păcate, exis
tă o singură inscripție în în
treaga cetate: cea care anun
ță orele de vizitare. Atîta tot. 
Iar la intrare te întâmpină lă
tratul nervos al unui dine, 
adăpostit într-un coteț c<r cre- 
caz4 o notă stranie in ambi

anta unui monu
ment istoric.

în general, al 
sentimentul că 
străvechea cetate 
nu prea se bucură 
de suficientă în
grijire. Am aflat 
despre o seamă dc 
lăudabile intenții 
de viitor dar pînă 
la realizarea lor 
s-ar cuveni un 
plus de preocupa
re pentru soarta 
medievalei așe-

Oricum, drume
ția la cetatea Râș
novului este răs
plătită de minună
țiile descoperite, 
de pasionanta în
tâlnire cu urme 
năstrate din înde
părtate secole.

EUGENIE 
OBREA

MAȘINA L UI BUZ AC“
n secția mecanică de 
la atelierele R.M.R. 
Nicoiina din Iași, 
cină repartizează lu
crările, maiștrii 
spun : 
ceștia 
mașina

Colocviu 
despre 
poezie

nu 
cuzineții a- 
slnl pentru 

—T— nr. 308 ci: 
lucrarea se va exectila pe mașina 
de frezat a Iul Buzac. La direcție 
cind ae discufă planul de prodjc- 
lie vorblnduse despre piesele 
mari se pronunță cuvintele : „ire- 
u lui Buxoca. Majina despre care 
este vorba, o freză universală de 
tip mare, este luată și drept punct 
de ieper; pe cutare il găsești la 
■ treia mașină după freza lui Bii- 
jac. Deci, nu este vorba de o sim
plă întâmplare.

~Joa Busac, frexor din sec',re 
«eccnică jl-a clș'igat de tr.ai 
Miild -rreme laima de cel mai bun 
fospodar ai mașinii sale. Fiind 
pus *d hicrexe pe © ireză de d.- 

mari, el n~a rimos im- 
’pev-ocjil fala cel îl Iu lor ti ca- 

Magie a, rfîwpci.-.- 
*4. < a* kcmK dm

tat ce aceasta poate da. De la 
maiștrii săi a invă/af să poarte de 
grijă mașinii, uneltei, cu care lu
crează.

Ruzac a lucrat pe freza lui pie
se mari, executând operații com
plicate. A tăiat din metal colec
toare de aburi, biele etc.

— Te ulii la o bucată de mclal 
brut — povestește Buzac. I-ai tra-

lucru e simplu ; știe toata lumea. 
Ii verifica zilnic piesele mai im
portante, o curăfa la terminarea 
schimbului, o ungea ele.

Dar- Buzac e o fire aprinsă .• 
ceea ce devine obișnuit, ceea ce 
bate pasul pe loc îl supără și îl 
îndeamnă să caule. Mașina bine 
înarijilă mergea ce-i drept „ca 
ceasul* se aîndea

foote dimensiunile. toate liniile

2. 2. O
sat 
drepte ți curbe. In minte ai șl vă
zut cum va arăta pentru a folosi, 
acolo la locomotivă. Apoi dai 
drumul ia freză ți încet, Încet, 
p.c^o eapă'.ă contur. Dacă n-ai 
avea bună, ai il ca sculp
torul care visează la o statuie 
inimoasă, dar «re in mină o daltă 
boar'ă și un ciocan crăpat.

Cum t'.-a îngrijit mașina 1 Acest

parcă-i mai lipsea ceva. Si asa, 
uriașa mașină construită de mai 
multe minți omenești a primit un 
adnua de putere de la încă un 
om — Buzac. El a adaptat mașinii 
citeva șaibe noi pentru angrenaje, 
tporlndu-1 ostiei turația si viteza 
de lucru. O idee Îndrăzneală care 
aplicată a Început să dea în fie
care lună cu 15 la iută mai multa 
piese prelucrate

Exemplul comunistului Buze 
care-și îngrijește mașina ca 
ochii din cap — s-a extins repedi 
ln țoală secția. Fiind unul din acs- 
ia care au stimulat grija față de 
mașini la oamenii din secție, ln 
Benin de omagiu, i-au botezat mași
na cu numele lui. Chiar șl acum 
dnd Buzac șFa schimbai locul de 
muncă și pe mașina lui lucrează alți 
frezori mai tineri si mai noi în 
secție, lot „Ireza lui Buzac" se nu
mește. Si e foarte firesc : Gheor- 
ghe Moraru — de pildă — si-a 
înausil din experiența Iul Buzac 
nu numai în ceea ce privește as
cuțirea cuțitelor, mlnuirea butoa
nelor si manetelar mașinii, ci și 
Îngrijirea ei.

— Poale că Constantin Fumu 
ar trebui să lie mai atent. — a 
observat mal zilele trecute Buzac. 
$i în schimbul lui mașina trebuie 
canlrolată și ștearsă de murdărie, 
l-am spus : e doar mașina ia...

VICTOR CONSTANTINESCU

Tinerii de la Fabrica de con
fecții și tricotaje „București* 
iubesc poezia, sînt dornici să 
afle cum se nasc versurile care 
pătrunzând în inima lor, îi în
flăcărează, îi îndeamnă să iu
bească viața, oamenii, munca.

In după-amlaza zilei de ieri, 
în mijlocul Iubitorilor de poe
zie a fost prezentă pbeta Ma
ria Banuș ale cărei versuri 
sînt cunoscute și îndrăgite de 
tineri. Printre tinerii veniți la 
întâlnirea cu poeta se aflau și 
membrii cercului literar al 
fabricii. La început, o surpriză 
plăcută : citeva tinere munci
toare au citit din versurile in
vitatei. întâlnirea s-a transfor
mat apoi intr-un adevărat co
locviu despre poezie. Tînăra 
muncitoare Vasihca Moțoc, ca-

re încearcă să scrie versuri 
s-a interesat de începuturile 
activității literare ale poetei 
Dumitru Con stan tin eseu, Va- 
silica Magraon, Aurelia Mi- 
trea și alți tineri muncitori 
au vrut să cunoască felul cum 
au fost concepute și scrise u- 
nele poeme, metodele de 
creație ale poetei Maria Ba
nuș. Răspunsurile primite au 
prilejuit tinerilor îmbogăți
rea cunoștințelor lor despre 
viața și opera unuia dintre 
poeții preferați. Comitetul 
U.T.M. al fabricii împreună 
cu colectivul bibliotecii cen
trale și-au propus să organi
zeze cit mai des asemenea 
întâlniri care răspund inte
resului și dorinței tinerilor de 
a cunoaște și înțelege cu ade
vărat poezia.

SANDA BACIU

i GRAFICA DE CARTE (IV)

i

întrebările numeroase, adresate poetei Maria Banuș de tinerii 
de la Fabrica de confecții și tricotaje București, au eonii- 

nual, cum se vede în fotogralie, și după întâlnire.
Foto ; O. PLECAN
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ind răsfoiesc căr
țile pentru copil șl 
privesc ilustrațiile 
interioare ți co
pertele încerc u- 
neori o dezamăgi
re. Constat un de

calaj artistic între ceea ce se 
prezintă de către pictorii și 
graficienii noștri virstnici ți ti
neri în expoziții și ceea ce se 
găsește, ca ilustrații, in cărțile 
pentru copii.

In expozițiile de stat, la a- 
nualele de grafică sau în u- 
nele expoziții personale se 
constată mereu o efervescență 
artistică, tot felul de soluții 
noi și autentice, un avint crea
tor, care laolaltă explică înal
tul nivel al artei noastre so
cialiste. Pictorii care se ocupă 
și cu grafica și numeroșii gra
ficieni prezintă desene — colo
rate sau nu — pline de vigoare 
și finețe, cu personaje adîncite 
în tipologia și comportarea lor 
semnificativă, știu să găsească 
unghiuri ingenioase de vedere, 
să surprindă mișcarea vie, să 
organizeze expresiv imaginea, 
aducînd uneori un aer poetic 
șl un plăcut aspect decorativ. 
Nu-i de mirare că grafica noa
stră, ca de altfel și pictura sau 
sculptura, s-a impus și pe plan 
mondial și nu o dată lucrările 
artiștilor noștri expuse peste 
hotare și-au găsit meritate e- 
logii.

Acest nivel înalt, această e- 
fervescență creatoare se re
flectă prea puțin în ilustrațiile 
cărților pentru copii și chiar 
în genere în ilustrația de car
te. Am avut și avem frumoase 
realizări șl în acest domeniu, 
menționate cu diferite prile
juri, dar iată am în fața mea 
vreo douăzeci de cărți pentru

copii, apărute în ultima vre
me, și dintre acestea puține 
depășesc mediocritatea și ruti
na, soluțiile expeditive și co
mode. Multe ilustrații dau o 
falsă expresivitate personaje
lor. Peisajele din aceste ima
gini cu personaje de po
veste, cu copii isteți și cu ani
male năzdrăvane nu au nimic 
poetic și nici din adevărul 
specific locului unde se petrece 
acțiunea. Intențiile de umor 
și de haz rămîn adesea la ju
mătate de drum, în pofida 
unor trăsături aparent dezin
volte.

Să luăm citeva pilde. Ilus
trațiile la „Nunta în codru" de 
George Coșbuc, făcute de Ilea
na Ceaușu, aduc multe păsări 
șl păsărele cerute de textul 
poetului. Fantezia, plină de u- 
mor și voioșie a lui Coșbuc ar 
fi permis o amplă șl străluci
toare desfășurare, legată de 
nunta sturzului cu mierla șl de 
prezența diferitelor păsări din 
codrii noștri, venite la nunta 
unde păunul este nunul. Ce 
mină este poemul lui Coșbuc 
pentru un artist cu imaginație 
și care ar ști să caracterizeze 
prin mișcare și culoare lumea 
zburătoarelor 1 Ce s-ar fi pu
tut scoate din penajele multi
colore ale păsărilor, din zborul 
lor în codru, din caracteristi
cile date de poet ! In loc de 
toate acestea, găsim în volu
mul ilustrat o serie de imagini 
dezordonat compuse, un ames
tec de zburătoare orînduite la 
întîmplare, fără simțul propor
țiilor și al ritmicei, fără îmbi
nări coloristice vii și armoni
oase, fără nimic strălucitor, 
fabulos, aerian, cum cere poe
mul. Este de-a dreptul nefiresc 
ca într-o țară cu mari colo-

riști (î eu artiști plini de ima- 
ginație, admirabilul poem al 
lui Coțbuc sa fie Ilustrat pa
lid. dezordonat, ba pe alocuri 
(coperta interioară cu plaecaj 
chiar trivial.

Fără să mm, ne-a venit în 
gînd modul în care Mariana 
Petrascu a ilustrat mai de 
mult fauna și flora din lumea 
lui Robinson Crusoe, oferind 
atita strălucire In imaginile 
totodată instructive si pline de 
poezia culorii. Dar ci ți al ți co- 
loriști de azi și desenatori plini 
de imaginație, de forță și fine
țe (dintre tineri, de pildă, C. 
Baciu, Benedict Gănescu, Get- 
ta Brătescu, Octav Grigorescu, 
N. Săftoiu) nu și-ar fi făcut

voiumul ..Omuleț- de Victor 
Efrisniu. datorite unei graficie
ne cur.crcutâ din expozițiile 
ultimilor am. Siivia Ca mb ir. 
Dar ca si la ilustrațiile Măriei 
Constantin — o valoroasă gra
ficiană — la cartea «O vizită 
neașteptată- de Șerban Nedel- 
cu. constatăm inegalități mari, 
in sensul că intr-unele imagini 
ou menii și animalele sînt con
strui ți viu și expresiv, pe cînd 
în altele mai neglijent îngri
jite. lucrate cu linii mai sen
sibile și mai fine sint tinerele 
personaje (dar nu și peisajele 
și mai ales coloritul lor) din 
ilustrațiile Ioanei Constanti- 
nescu la cărțile „IntîmplĂri de 
peste zi- de Ion Calovia șt 
..Băiețelul de hlrtie- de M. 
Sintimbreanu. Cu mai multă 
adincire a psihologiei, fără a 
renunța la stilul ei simplificat 
la finețea liniei, și cu mai mul
tă grijă pentru armoniile cu

Ilustrațiile la cărțile
pentru copii

un punct de onoare din a ilus
tra versurile lui Coșbuc ’.

Mai gîndite, uneori cu bune 
orinduiri ale elementelor ce 
compun imaginea, ilustrațiile 
lui Roni Noel la „Dănilă Pre
peleac" de Ion Creangă și la 
„Dumbrava minunată" de Mi
hail Sadoveanu redau cîteoda- 
tă mai în caracter personajele 
mature sau pe copii, iar unele 
imagini cu cai și cu clini atrag 
prin viața și hazul conferit a- 
cestor animale. Dar în aceleași 
volume există și ilustrații ba
nale, „pigulite", tot de Roni 
Noel („Dumbrava minunată", 
paginile 15, 19, 20 și chiar co
perta). Mai fin desenate și mai 
mulțumitor colorate sînt unele 
imagini cu copii și animale din

lorii, această graficiană va pu
tea da ln viitor ilustrații șl mai 
expresive. Cu eforturi de a fi 
în 
și 
Și 
cu 
Și 
stac a ilustrat traducerea po
vestirii „Trude, zîna ploilor" 
de Theodor Sturm.

Sînt însă din păcate multe 
exemple de ilustrații nesatis
făcătoare în multe volume 
printre care „Uluitorul zbor al 
Rachetei Excelsior I" de Iuliu 
Rațiu — ilustratoare : Ecateri- 
na Draganovici ; „Copiii mun
telui de aur" de Al. Mitru, 
ilustrator V. Stunner și „Am 
șase ani" de Ana Marcu, ilus-

nota textului, de a-i reda 
latura documentar-istorică 
tipologia personajelor, dar 
unele stridențe coloristice 
expresii emfatice, St. Na-

tratnr Petre Hagiu. In aceste 
ilustrații și mai ales în acelea 
ale lui Hagiu găsim o falsă ex
presivitate. trăsături exterioa
re Îngroșate artificios (pentru 
că nu oglindesc viața interioa
ră sau identitatea reală a per
sonajelor), o degajare forțată 
sau dezinvoltură în sens nega
tiv.

Inadmisibil de slabe, stricînd 
gustul micilor cititori, sînt 
ilustrațiile lui Petre Hagiu la 
volumul menționat, cu figuri 
prost construite, diforme (deși 
autorul urmărește o exactitate 
caligrafică), cu expresii stereo- 
tipe ?i colorate dulceag.

Ilustratorii cărților pentru 
copii trebuie să țină seama de 
vîrsta, psihologia, cunoștințele 
și imaginația copiilor și să le 
stimuleze atît observația reali
tății cît și imaginația, simțu
rile cît șl gindlrea. Desigur, 
altfel trebuie ilustrate cărțile 
pentru preșcolari, altfel cele 
pentru copiii mai mari și altfel 
pentru adolescenți. Pentru 
preșcolari, imaginile prea în
cărcate, greoaie, cu detalii inu
tile, migălite, naturaliste sînt 
dăunătoare. Fără a trebui să 
desenezi șl să colorezi cu stîn- 
găcia și naivitatea copiilor, 
care în imaginile făcute de ei 
au totuși o autenticitate și o 
logica proprie, coerentă, și văd 
mai mult decît văd maturii, 
tocmai pentru că cei de tot ti
neri completează cu imaginația 
ceea ce încă nu pot construi 
temeinic — trebuie să ții sea
ma de acest orizont al copilă
riei, de înclinația ei spre fa
bulos, de puritatea și simplita
tea senzațiilor, de nevoia de 
dumirire în fața realității. 
Ilustratorul cărților pentru co
pii de pînă la șapte ani trebuie 
să se pună în stările lor sufle
tești, în viziunea lor asupra lu
mii, în îneîntarea și curiozita
tea cu care privesc viața și să 
transmită prin imagini pe în-

țelesul lor ceea ce le comunică 
scriitorul.

Creangă șl Coșbuc, și unii 
poeți și povestitori de astăzi 
au știut și știu să vorbească pe 
limba și înțelesul lor, îmbogă- 
țindu-le simțirea și gîndirea. 
Dar ilustratorii volumelor 
„Nunta în codru" și „Am șase 
ani" nu au procedat în acest 
sens, ci le-au oferit imagini 
lipsite de prospețime și fabu
los. Ca și unii profesori de de
sen, care în mod greșit cer co
piilor să deseneze cu exactita
tea unui om bătrîn, lipsit de 
avint și imaginație (deci fără 
ca profesorul să aștepte dez
voltarea organică a talentului), 
1a fel unii ilustratori consideră 
pe tinerii cititori drept niște 
bătrîni sau alteori doar ca pe 
niște copii capabili numai de 
șotii, și atîta tot.

In copil, ca și în omul ma
tur, există însă o pluritate de 
însușiri, dar altfel dozate și 
tocmai la copii profesorii și cei 
care scriu sau ilustrează pen
tru ei trebuie să cultive dorul 
de cunoaștere și dumirire, a- 
vîntul imaginativ, autenticita
tea. nu lipsită de naivitate și 
simplitate, a simțămintelor și 
imaginației. Firește, cărțile 
pentru copiii mai mari și pen
tru adolescenți vor trebui ilus
trate într-alt fel decît cele 
pentru preșcolari, dar ținînd 
mai departe seama de psiholo
gia specifică vîrstei, de avîntul 
spre imaginație,' poezie, ro
mantism al tinereții. Și deci 
nici pentru aceștia nu sînt in
dicate, cum de altfel nu-s pen
tru nimeni, imaginile greoaie, 
migălite, cu falsă expresivita
te, lipsite de vibrația culorii și 
de vigoarea sau finețea liniei.

PETRU COMARNESCU

laboratoare.de


BE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE * DE PESTE HOTARE
Semnarea de către R. I1. Romînă și alte state 

a Tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară in atmosferă, 

spaiiul cosmic și sub apă
Conform înțelegerii dintre 

guvernele U.R.S.S., S.U.A. fi 
Marii Britanii, începînd de la 
3 august Tratatul cu privire 
la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară, în atmos
feră, în spațiul cosmic fi tub 
apă, semnat de cele trei țări la 
5 august la Moscova, a fost 
deschis pentru semnarea de că
tre alte state, concomitent, la 
Moscova, Washington fi Lon
dra.

La Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

La 8 august, la Moscova. a 
avut loc semnarea Tratatului 
cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, spațiul cosmic fi 
sub apă, de către reprezentan
ții a o serie de state.

La festivitatea semnării au 
particiDat Konstantin Rudnev, 
vicepreședinte al Consiliu l ai 
de Miniștri al UJLS-S-. Vasili 
Kuznetov, prim-locțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., Valerian Zorin. 
Iakov Malik. Serghei LaDin. 
Vladimir Semionov, locțiitcri 
ai ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., conducători ți 
membri ai delegațiilor țărilor 
socialiste care au sosit h Mos
cova în vederea semnării Tra
tatului, șefi si membri ai am
basadelor si legațiilor Bcrcc.- 
tati la Moscova.

înainte de începerea sem
nării. Vasili Kuznetov a 
o scurtă cuvimare.

Sa Iuțind De im puternic fi: 
statelor care si-au exprimat 
dorința să semneze la 1 
gust la Moscova acest Tratat. 
Vasili Kuznetov a sublimat ca 
Tratatul corespunde interuc- 
lor popoarelor si drmnnsXro- 
ză faptul că statele cu sisteme 
sociale diferite au putut sa 
găsească o rezolvare care co
respunde spiritului fi princi
piilor coexistenței nasnice.

Adresindu-se împuternicii oe- 
sosiți la ceremonia «mrlrj 
Tratatului, Kuznețor a decla
rat: „Interzicerea experieoțekr 
nucleare nu înseamnă iapă de
zarmare și nu poate pense ca
păt cursei înarmării maejeazv. 
In felul acesta Trataml na 
înlătură primejdia unm rine 
termonuclear-.

„Nu trebuie să ne opn= 
ceea ce am reai.zai, a, dimpo- 
trivă, să intensificăm l_p*-a îm
potriva primejdiei unui dmx 
război pentru sotutfonarea 
problemelor internatkxjaje 
urgente'.

Kuznetov a s-blm_as că 
„toate popoarele ar saluta, de
sigur, orice acțiuni noi care ar 
duce Ia slăbirea încordăm fa- 
temaționale".

Ministrul afacerilor externe 
al R.P. Romine, Cornelin Mă- 
nescu, a semnat Tratatul d n 
împuternicirea guvernuiu: B_P. 
Romîne.

După semnare, Comeju MA- 
nescu a făcut o dedarape Ia 
care a spus :

Din împuternicirea ipnxnxD- 
Iui R.P. Romîne am srrr.ra: as
tăzi exemplarul depozita: pe 
lîngă guvernul UJLS S *1 Tra
tatului cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma 
ele ară în atmosferă, spațisl 
cosmic și sub apă. încheiat ii 
Moscova, în ziua de 5 axș-al 
a. c.

Așa cum a afirmat ta Deco
rația sa din 3 august ISO — 
a spus vorbitorul — gu.ersJ 
R.P. Romîne își exprimă saris- 
facția în legătură cu realizarea 
acestui acord pe care C con
sideră drept o expres.e a poli
ticii de coexistentă pașnică în
tre state cu sisteme nori ale di
ferite, o dovadă a faptului el 
problemele internaționale pot 
și trebuie să fie rezolvate pe 
calea negocierilor.

în continuare ministrul afa
cerilor externe al B. P. Ro
mîne a arătat că Tratatul 
cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare cocsti- 
tuie un pas înainte in direc-
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La Washington
WASHr.VGTO.T 1 (Ager- 

fm. -UI nou. Ic Dr- 
it S-: « SXJ_

IMKaUi O snnrt * alf- 
xtrvt uimi ieafeior ca iml 
■aciCBri ia uaMferi, kt «pe
psi ca'-^c fi ca* ana it «•- 
trt rcpreraataB» gaxar j«J— 
t£n*or care ca aderai le Tra
tat Jaarsxe it btctptrt» a»«- 
adrn. G- Ba— arcrat-- it «■ 
adnKX d SVJL. c Meat • 
acarii deoaratM ia etrt t 
triut ei peat—a obftacraa dc 
aoi mame *«■» aececcfr tc- 
yw, tcCgc ele taxa, o, scote
lor. EI fia o rwaa: tperwatx 
cd iwcAaierea Trcscțalai et*t 
iturzict trpent- t ntit- 
trt -ea dace spre Mtan aoi

Alte țâri anunță aderarea la Tratat
BRUXELLES. — Ministerul 

Afacerilor Externe al Belgiei 
a declarat oficial la 7 august 
că Belgia va semna Tratatul 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
Cosmos. în atmosfera, și sub 
apă. Ambasadorii Belgiei la 
Londra, Moscova și Washing
ton sînt împuterniciți să sem
neze acest tratat, al cărui text 
le-a fost transmis.

CARACAS — La 7 august In 
orașul San Cristobal din Ve
nezuela a avut loc o întîlnire 
între președintele Venezueleî, 
Romulo Betancourt și pre
ședintele Columbiei. Guillermo 
Leon Valencia. După cum 
transmite agenția France Pres- 
se într-un comunicat comun 
dat publicității cei doi pre
ședinți declară că Tratatul de 
la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor nu
cleare „constituie un instru

ment eficace pentru a se a- 
junge la folosirea energie* a- 
tomice în scopuri pașnice si 
subliniază că țările lor vor a- 
dera in curind la acest acnrd.

M OS CO VA.— pakutMMl sa
lută acordul realizat intre 
U-R-SS-, S.U-A. și Anglia cu 
privire la interzicerea erpe- 
riențelor nucleare fi ^tperă ad 
demnă participant la Tratat 
la timpul potrivit".

Mohammed Ayub Khan, 
președintele Pakistanului, a 
adresat șefului guvernului so
vietic, N. S. Hntșciov, o tele
gramă in care fi-a exprimat 
speranța că „după acest prim 
pas vor urma încheierea ra
pida a unui acord cu pricire 
la interzicerea exploziilor ex
perimentale subterane și alte 
măsuri pe calea spre dezar
mare, precum și pentru inter
zicerea răspândirii armei nu
cleare".
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Evenimentele din Haiti
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La Londra
LONDRA I -Agprprei.. — ta 

d^pă-a— ara oe a a-f-C 
ta Ministerul AfarrrJor Exter
ne *1 Marii Br.uui a x'xu 
cum teaiăra T^acasasx 
cu privire la mte tLcerea ex- 
perxcțejor cu ax=a rsriearâ 
ta atmosferă, is coez-c
> rsb apă.

George Maecrrescu acnin:: 
al MBMKra»* itacw kr ev-er- 
ne al BU’. a
Tratatul dn 
guverrmri^ R-F- Rcrr.rx» !>*

la seeacare Alexazjaru Lixă- 
re>n;: zLr.isîrul R-P. Bcmic* 
la Londra, precum și merr_z-. 
ai Legației.

r.a ceremonia semnării Tm- 
tatului au participat din partea 
engleză A. D. F. Pamberton- 
Piggot, șeful Departamentului 
energie atomică și dezarmare, 
J. N. Henderson, directorul De- 
Dartamentuhii teritorial, si alte 
persoane oficiale.

Tratatul a mai fost semnat 
de împuterniciți ai 24 de state.

★

Semnarea Tratatului de că
tre alte state — la Moscova, 
Washington și Londra — va 
continua în zilele următoare.

SANTO DOMINGO I fAger- 
pres).— La 43 de ore dm de
barcarea mai multor detașa - 

de omrgeMi {* Haiti, 
agențiile occidentale de presă 
re 1 eră câ Jfirile sosite ai» Re
publica Dominicană. Washing
ton și Haiti tint contradictorii. 
DnDi cum transmite agenția 
France presse, forțele debar
cate aflate sub conducerea ge
neralului Le on Cantave par si 
se fi impărfit ta două cotoawe 
care iuaixtearn i« regiu»eu de 
word-est a Republicii Haiti. 
U* vurtător de cariat al ia- 
sxrges^ior a derlara: U 
Dominco că „forțele de -aaazie 
mciaxeani sztisfidtor și ca 
iroic: airtea de nord a Repn- 
biicii Haiti". El a precizat că 
«rând îaitul al iasurpeaților 
s-a iaxărit nmțuor c» aa «are 
număr de rolar.tarf Mlăni 
care i-aa alăturat lor fa re- 
gKxxile ocupate. Paul Vema, 
ut fert diotomaz hciriea care 
se îx exil i» Repablsca
Doeuxacaaa. a deda~az că •* 
Turgeuțri au făcaz vină acum 
150 de prizonieri dia riadxr-.le 
pcrzUor naționaLe ale lai Du- 
raber fa cartai lupcdo* ea~e
«■ cz-Bt loc fa omșnl Derar.

Tozooazâ. iBfr-M comnient 
3-^-zvzI dat țjfcblictUțji U Purt- 
a^-P^-.net. garerru'. haitian

Ca ■zizr^czt sa asalteze eartie-

<r taMt Upaia de a interveni'.

Referindu-se la acțiunea între
prinsă de guvernul haitiăn pe 
lined Oroanizația Statelor A- 
mericane in legătură cu de
clanșarea inraziei de ne teri
toriul dominican, fostul diplo
mat haitia» Paul Verna a de
clarat că această plîngere 
este destinată numai pentru o. 
distrage atenția internațională 
asupra terorii care domnește 
în Haiti".

La Washington Organizația 
Statelor Americane a început 
miercuri dezbateri în legătură 
cu plingerea guvernului hai- 
tian. Agențiile de presă relevă 
că cercuri ale exilaților din 
Haiti au declarat ca forțele de 
invazie au debarcat în Haiti 
^iintr-o insulă din Marea Ca
raibilor* si au indicat că alte 
aaităti ale insurgenților sint 
oe punctul de a debarca. Con
siliul Oroanizației Statelor A- 
mericane a însărcinat Comite- 
tal special creat fn luna mai 
pentru a examina conflictul 
dintre Haiti si Republica Do
minicană ^să studieze' acuza
țiile aduse de guvernul haitian 
Republicii Dominicane de o fi 
sprijinit pe insurgenți.

Secesioniștii kâtanghezi 

continuă uneltirile
LEOPOLDVILLE —• Corespon

dentul din Katanga al agenției 
United Press International relatea
ză că foștii soldați ai jandarme
riei lui Chombe, care se ascund în 
Junglă, se regrupează tn prezent 
în diverse puncte ale Katangăi. 
Corespondentul, care. împreună cu 
un număr de membri ai misiunii 
forțelor O.N.U. din Congo în Ka
tanga, a vizitat o regiune situată 
la 180 de mile de Elisabcthvilie, a 
constatat ca unități de jandarmi 
katanghezi refăcute, cu un efectiv 
de 3 000 de oameni, se află gru
pate în împrejurimile localității 
Kasenga. Aceste unități așteaptă 
să poată dezlănțui o rebeliune îm
potriva guvernului central si pen
tru a rupe din nou Katanga de 
Republica Congo.

Știrile despre regruparea bande
lor lui Chombe constituie o dovadă 
că secesioniștii katanghezi nu au 
renunțat nicidecum la planurile 
lor de a scinda Republica Congo 
și de a constitui o Katangă ..Inde
pendentă”. Este semnificativ că 
unitățile de jandarmi rebeli dispun 
de armament din abundență.

Consiliul de Securitate condamnă 
politica rasiștilor sud-africani

NEW YORK — Consiliul de 
Securitate a adoptat la 7 au
gust o rezoluție care condamnă 
politica de apartheid promo
vată de guvernul rasist din 
Republica Sud-Africană. Re
zoluția subliniază că această 
politică este incompatibilă cu 
principiile enunțate în Carta 
O.N.U. și contrară obligațiilor 
asumate de Republica Sud-A
fricană ca membru al O N.U. 
Consiliul de Securitate, se 
spune în rezoluție! cere guver
nului sud-african să abando
neze politica de discriminare, 
așa cum a fost invitat de Con
siliul de Securitate prin rezo
luția sa precedentă adoptată 
la 1 aprilie 1960, și să elibe
reze toate persoanele întemni
țate sau supuse altor restric
ții pentru opoziția lor față de 
politica de apartheid. Rezolu
ția cere în mod solemn tutu
ror statelor să pună capăt 
imediat vînzării și transpor

tului de arme, muniții de 
toate tipurile și vehicole mi
litare către Republica Sud-A
fricană și roagă secretarul ge
neral să urmărească situația 
din această țara și să prezinte 
un raport Consiliului de Secu
ritate cel mai tîrziu la 30 oc
tombrie 1963.

Pentru această rezoluție, al 
cărei proiect a fost prezentat 
de Ghana, Maroc și Filipino, 
au votat 9 delegații, iar alte 
două (Anglia și Franța) s-au 
abținut. Puterile occidentale 
au impus scoaterea din pro
iectul inițial de rezoluție a 
unui paragraf care prevedea 
instituirea unui boicot general 
împotriva tuturor mărfurilor 
sud-africane.

Luînd cuvîntul după adop
tarea rezoluției, reprezentan
tul Ghanei, Alex Quaison-Sa- 
ckey. a declarat că rezultatul 
votului reprezintă o victorie 
importantă a cauzei africane.

Agenția U.P.I., referindu-se
ls ultimele știri sosite din 
Port-au-Prince transmite că 
.ia ciuda afirmațiilor guver
nului că forțele de invazie o.u 
fost respinse. în regiunile din 
nordul țării au fost trimise hoi 
îalărfri militare în cursul 2i’el 
de 7 august".

După debarcarea detașamen
telor de insurgenți din Haiti, 
unități navale ale S.U.A. pa
trulează, potrivit ziarului a- 
merican „Washington Star', 
de-a lungul coastei haitîenu

Succes electoral al forțelor
democratice din Venezuela

("ABACAS — La L«. f.TVr 
psîru osMilMi 1------- W~' al
<afiristalai ieAeral Cr. «w 
2ae» peto fi csptsaia Taaac*- 
Mi ferteksr e*- -
mb rafter > aa
ținui b auea vfelarte.

al
sxUopoi a rănii 
Pablp GansataU angru ai 
pftXkta» .UsaKHi 
tacă AeniCTatxA * C a rara! 
ta repetate rladan «A so ^asă

capăt persecutării de către au
torități a Partidului Comunist 
(ta Venezuela ai a ..Mișcării 
revnhjționare de sting a” și s-a 
prooimțat pentru restabilirea 
relațiilor diplomatice ale Ve- 
nezuelei cu Uniunea Sovietică 
și Cuba.

Al doilea vicepreședinte al 
Consiliului municipal a fost 
ales Hectar Marcano Ccelio, 
membru al C.C. al Partidului 
Comunist din Venezuela.

Guadelupa revendică autonomia
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Gudehcps este o nuală si- 
fiiai i* crikipetefal laduior 
de rest, fa Ocenaal Alteafic. 
Aceuîd tnxali. a fost cucerită 
de Fybb^ de la Marea Bnta- 
■ăe ia anul 1815. Guadelupa 
are aproximativ 300 000 locui
tori, principala producția a 
tentlei fiind 2ahărul fi romul.
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După comp'otul 
din Columbia

Cum se „trăiește" în slums-urile 
Americii Latine

n reporter al zia
rului britanic „SA
TURDAY EVE
NING POST" a vi
zitat recent Peru. 
Reproducem din 
însemnările aces

tui reporter despre mizeria 
din cartierele muncitorești ale 
capitalei Perului, Lima.

„Roșa Mostacero este îngri
jorată și nefericită, deoarece 
camioanele municipale nu mai 
depun grămezile de gunoaie 
în apropiere de cocioaba ei". 
„Este o adevărată pierdere 
pentru noi", spune Rosa. „A- 
cum ne va fi încă și mai greu 
să găsim de mîncare".

Pereții „locuinței" lui Rosa 
sînt din paie, carton și tini
chea ruginită. Pe jos — pă- 
mînt. Rosa împarte această 
locuință nu numai cu soțul ei, 
Antonio, și cei cinci copii, dar 
și cu alte două familii — în 
total șase adulți și 11 copit

Nt aflăm într-unul din 
Msmnrile (cartierele de co
cioabe fi barăci) din Lima, 
capitala Perului. în slumsuri 
abundă șoarecii și cîinii; dar 
ele sînt pline și de copii bol
navi și înfometați.

La mal puțin de două mile 
de palatul prezidențial se află

Ia>cs.itori ei capi^Zei belgiene «s format pichete de protest 
ia xfH CRdXjî Mmisteruhij de Finanțe, demonstrind ostiei 

împotriva, majaririi impozitelor

slumsul numit „El Montan" 
(Movila de gunoi). Peste tot 
— coji de portocale, cutii 
goale de conserve, hîrtii și 
fiare vechi. In mijlocul car
tierului se află o ridicătură 
de pămînt, unde camioanele 
vin să arunce gunoiul. In fie
care dimineață, la orele 4, 
copiii, cîinii și porcii se bat 
pentru resturi.

Aici locuiește familia Mosta
cero. La ușa cocioabei stă 
Pasquala Mostacero. îmbră
cată în negru, ea este o femeie 
măruntă la statură, cu obrajii 
scofîlciți, glasul slab și ochii 
înroșiți de plîns. împreună cu 
soțul ei, Inocente, ea a venit 
la Lima acum cîteva luni din 
satul Contumaza, din nordul 
muntos al țării. „An îmbătrî- 
nit, explică fiica lor, Rasa, 
așa că am trimis după ei'f.

La început, Pasquala strîn- 
gea zdrențe pe care le putea 
vinde pentru cîțiva gologani. 
De curind însă a început să 
sufere de amețeli. In timpul 
zilei. Inocente stă la ușa co
cioabei urmărind cu ochii 
cîinii care scotocesc „curtea*. 
Un bandaj murdar acoperă 
piciorul său drept umflat. Ar 
vrea să se ducă la un medic, 
căci îl mai dor și rinichii, dar 
nu are bani.

Ziua, copiii se joacă pe mo
vilă. Nu sînt bani pentru a~i 
putea trimite la școală. Uni
formele și cărțile sînt scumpe, 
într-un timp, Rosa strînsese 
bani pentru a-l trimite pe fiul 
ei mal mare, Alejandro, în 
vîrstă de 15 ani, la școală. Dar 
nu avea ghete. Directorul l-a 
trimis acasă. Acum Alejandro 
are o paloare mortală și tușea 
îi cutremură tot corpul. „Une
ori băiatul are amețeală și îi 
vine să leșine — spune ea cu 
tristețe. Poate pentru că nu 
putem să-i dăm îndeajuns să 
mănînce?.

9
Publicația mexicană „CUA- 

DERNOS AMERICANOS" re
latează despre situația proastă

a locuințelor din Argentina. 
Potrivit publicației, în Argen
tina numeroase familii sărace 
se aciuează în cocioabe, un
deva în afara orașului. înce- 
pînd din 1940 acest fenomen 
a devenit atît de răspîndit in
cit a dus la crearea unor ade
vărate așezări de cocioabe 
răspîndite, în special, în sub
urbiile orașului Buenos Aires 
și denumite oficial „așezări 
ale mizeriei".

De obicei, materialul de 
construcție al cocioabelor il* 
formează lăzile, fierul vechi, 
cartonul. „Așezările mizeriei" 
cuprind, între 100 și 30 000 do 
locuitori. Unele dintre așezări 
se află pe malul rîului Pa
rana, altele direct pe locurile 
rezervate rampelor pentru 
gunoi și chiar pe locul rezer
vat unui cimitir, in apropiere 
de Buenos Aires.

Numărul copiilor din aceste 
„așezări ale mizeriei" este 
foarte mare, reprezentînd 40— 
45 la sută din totalul locuito
rilor. Autorul articolului men
ționează că a vizitat o co
cioabă în care trăiau trei fa
milii — în total 16 oameni.

Starea sănătății locatarilor 
este foarte proastă. Hrana co
piilor este absolut neîndestu
lătoare, de unde procentajul 
ridicat al mortalității în rîndul 
copiilor.

Lipsa de școli și de îngri
jire, în genere, fac ca adesea 
copiii să pornească pe calea 
infracțiunilor și a alcoolismu
lui.

Potrivit publicației, oficiali
tățile nu se ocupă de problema 
„așezărilor mizeriei", pretin- 
zînd ca acestea sînt „fenome
ne temporare". Totuși, unele 
dintre așezări își duc existența 
de mai mult c?e 12 ani, și a- 
desea pe locul unei cocioabe 
distruse (cauza cea mai frec
ventă o constituie incendiul) 
apar două sau trei noi co
cioabe.

Noi acțiuni ale patriotilor angolezi
ALGER — Reprezentanța la 

'Alger a Frontului de eliberare 
națională din Angola a dat 
publicității o declarație cu pri
vire la succesele obținute de 
patrioții angolezi în luptele 
împotriva trupelor colonialiste 
portugheze.

In același timp la Alger a 
fost dat publicității un comu
nicat al Comandamentului Su
prem al Armatei de Eliberare 
Națională din Angola în care 
se subliniază că în ultimul

timp patrioții angolezi au ata
cat trupele colonialiste portu
gheze în regiunile Tavino An- 
gango și Mokindo provocînd 
pierderi grele portughezilor. 
Potrivit comunicatului 53 de 
soldați portughezi au fost 
uciși, iar alți doi au fost luați 
prizonieri. In comunicat se a- 
rată de asemenea, că forțele 
patriotice au organizat ambus
cade împotriva trupelor por
tugheze capturînd cantități în
semnate de arme.
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I ACCRA- — îr^beindu-și vi
rila oficială fn capitala Gha- 
Inei, pnmnj al Alge
riei, Ben Bella, a răspuns în
trebărilor zianșnlor în cadrul 

Iuneî conferințe de presă.
Premierul alieri an a amin

tit că Ia viitoarea sesiune a 
I Adunării Generale a OJ(.U. 

vor participa numeroși șefi de 
state și de xurerne care vor 

Icere lichidarea definiți vă și 
neîntârziată a sistemului co- 

Ilonialist ..Prezența conducă
torilor africani la OJC.U-, a 
spus Ben Bella, va face să se 

Iaudă și mai puternic vocea 
Africii și va constitui un sti-

scîr.t tn lupta împotriva

VARȘOVIA — La 7
i avut loc la Varșovia o nouă 
irnr'Tre a inbasBdonlor Re- 
nr^MM-d I\zxilare diineze — 
Van Bk:-^an fi al S-U-A. — 
Jcfcn Cabot. EkupA ciisn taia- 
mite agenția P_A_P. mlHnirea 
a dura: zref ara A 95 de mi
nute.

Următoarea întâlnire a fost 
fixată pentru 11 septembrie.

HEL2INKL — In continua
rea discuțiilor oficiale pe care 
Ie are cu prilejul vizitei sale 
în Finlanda primul ministru 
englez MacMillan a avut la 
I august o întrevedere cu 
rreședințele Kekkonen. Agen
ția France Presse relatează că 
cei doi oameni de stat au a- 
bordat inițiativa Finlandei cu 
privire la crearea unei zone 
denuclearizate în nordul Eu
ropei și semnificația semnării 
la Moscova a Tratatului cu 
privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosfe

ră- ta spațiul cosmic și sub 
apă. In cursul discuțiilor an- 
glo-finlandeze s-au luat în 
considerare. de asemenea, 
probleme privind relațiile e- 
conomiee dintre cele două 
țări.

MOSCOVA. - La 8 august & 
părărit Moscova, -ministrul a- 
iaccrilor externe al Marii 
Britanii, lordul Home, și per- 
xoaaete care U însoțesc. Pe 
aerodromul Vnukovo lordul 
Home a fost condus de Andrei 
Gmnîko, ministrul afacerilor 
externe al UJLS.S. fi alte 
persoane oficiale.

WASHINGTON — Departa
mentul de Stat a anunțat că 
secretarul de stat'al S.U.A. 
Dean Rusk, aflat în prezent 
în Uniunea Sovietică, se va 
opri ia Bonn la 10 august în 
drum spre patrie. Dean Rusk 
va avea întrevederi cu cance
larul Adenauer pentru a-l in
forma despre conținutul 
schimbului de păreri pe care 
l-a avut cu A. Gromîko.

BUENOS 'AIRES. — La 6 
august generalul Juan Carlos 
Cordini, ministrul afacerilor 
externe al Argentinei, a re
mis ziariștilor textul comuni
catului comun argentiniano- 
bolivian, prin care Argentina 
pune la dispoziția Boliviei o 
zonă liberă în portul Barran- 
queras de pe fluviul Parana 
(provincia Chaco).

In virtutea acordului inter
venit, Bolivia dobîndește drep
tul de a folosi în mod liber 
această zonă și totodată de a 
poseda o flotă comercială pro
prie. în felul acesta, pentru 
prima oară în istorie, Bolivia 
a căpătat acces la ocean,

MANILA. — De trei luni conti
nuă greva docherilor din portul 
Manila, care luptă pentru apăra
rea drepturilor lor. Potrivit agen
ției United Press international, 
greva a provocat plnă In prezent 
guvernului fillpinez o pierdere de 
12,5 milioane pesetas. La grevă 
participă 2.500 de docheri.

PARIS. — Medicii, surorile me
dicale și studenții do la institu
tele de învătămînt medical din 
Franța protestează Împotriva re
presiunilor la care sînt supuși in 
Portugalia lucrătorii medicali care 
se pronunță împotriva dictaturii 
lui Salazar. Un mare grup de me
dici francezi au adresat guvernu
lui Portugaliei un mesa], in care 
cer eliberarea de urgentă a cinci 
medici portughezi arestați recent 
Ia Lisabona pentru convingerile 
lor nolitice.

CARACAS. ■— Luind ctivlntul 
la un miting de masă, care a avu! 
loc în orașul Zaraza (statui Gua- 
rico), deputatul Jovllo Villalba, 
desemnat drept candidai Ia iunefia 
de președinte al Venezuelei din 
partea partidului „Uniunea Repu
blicană Democratică*, s-a pronun
țat pentru promovarea unei poli
tici patriotice în domeniul indus
triei petroliere. Jovito Villalba 
s-a pronunțat pentru naționaliza
rea industriei gazelor și pentru 
dezvoltarea pe toate căile a indus
triei petrochimice și metalurgice 
,,sub conducerea venezuelicnilor", 
precum și pentru efectuarea unei 
reforme agrare
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