
Recolta de porumb— 
la timp în pătule. 

cantități cit mai mari 
de coceni—in silos!

Proletari din toate fările, uniți-văl

IScînteia tineretului
Tineri colectiviști și muncitori

din G. A. S. !

Recoltarea porumbului tre

buie să fie terminată in cit

mai scurt timp pentru ca să

se poată efectua la vreme

arăturile și insămințările de

toamnă. Dăruiți toate eforturile.

toată capacitatea voastră de

muncă pentru realizarea acestui

obiectiv! Participați activ la

culesul știuleților, tăiatul coce-

nilor și transportarea acestor

produse! Sprijiniți transportul

operativ al boabelor la silozuri
n

<•

Organ Central al Uni unii Tineretului Muncitor
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9 de aproximativ 3 
ort Colectivul aces
tei întreprinderi, 
pină la finele anu
lui, va mai instala 
un compresor pen
tru aer 
va mai 
linie 
pentru 
din beton a elemen
telor de formă și 
hale industriale 
creind condiții pen
tru îmbunătățirea 
calității produselor 
și creșterea produc
tivității mimeii.

comprimat, 
moderniza o 
tehnologică 
executarea

Plante medicinale colectate de elevi

fora AGERFRES

I 
I

nul acesta avem 
de recoltat 694 
hectare cu po
rumb. Aproape în
treaga suprafață 
(580 hectare) va fi, 
după aceea insă- 

griu și orz de 
cele mai multe la

nuri. porumbul s-a copt. Ne 
aflăm, acum. în plină campa

nie de recoltare. In primul 
rînd trebuie asigurată stringe- 
rea fără pierderi a recoltei de 
porumb și apoi eliberarea ra
pidă a suprafețelor ce urmea-

cale, am 
generală 
tfei U.TM. de brigadă pentru 
a discuta sarcinile care revin 
tinerilor. La adunare asi invi
tat și pe tovarășul Marin 
Olaru. inginerul agronom al 
gospodăriei, care a expus In 
fața tinerilor planul operativ 
de desfășurare a lucrărilor din 
această rampante, Explicație 
amănunțite ale tovarășului in 
giner ne-au lămurit astfel sa: 
emile care stau în fața orga
nizației noastre U.T34. de bri
gadă. Acestea

organizat o adunare 
deschiși a organixa-

G. A. S. Țămlărei

colectiviști

stu-rigăzile utemiste de muncă pa trio ti că 
dențîlor și-au început ieri activitatea la 
tul porumbului in gospodăriile agricole

Am avut aseară o convorbire telefonică cu
tovarășul director al G.A.S. Țăndărei, raionul 
Fetești.

ale 
recolta- 
de stat

La întrebarea noastră : „DE PE CE SUPRA
FAȚA ATI RECOLTAT PORUMBUL" ’ towrășul inginer 
Valentin Georgescu, directorul gospodăriei, ne-a" răspuns:

— CTT MAI AVEȚI DE CULES SI ÎN 
PREVĂZUT SA TERMINAT! ÎNTREAGA

seară im strins

dT TIMP ATI
LUCRARE’

l Cum am organizat

i munca tinerilor
I
l

I
ză a fi însămîntate în această 
toamnă. Organizația de partid 
și consiliul de conducere al

I
I
I
I
I
I
I
I
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gospodăriei au luat din vreme 
o serie de 
mobilizeze 
muncă la 
și în bune 
sarcini. în executarea acestor 
lucrări, organizația de partid 
șl consiliul de conducere pun 
multă bază oe tineret. Organi
zațiilor U-T.M. din brigăzi li 
s-a cerut să mobilizeze toți ti
nerii la muncă, să-i recoman
de De cei mai buni ca însoțitori 
de convoaie și în echipele de 
noapte la tăiat coceni.

în brigada noastră — a șa
sea de cîmp — lucrează 35 de 
tineri dintre care 30 sînt ute- 
miști. Așa cum obișnuim îna
intea fiecărei campanii agri-

măsuri menite să 
toate forțele de 
realizarea la timp 
condiții a acestor

Dot fi rezumate 
astfel : mobili
zarea tuturor 
tinerilor la
de'P^  ̂
nimbului cu
maximum de 
o per ativitate 
(recoltatul tre
buie terminat 
In cel mult 13 
zile) și elibera
rea terenului 
în vederea a- 
răturilor. Mă

surile stabilite m adunarea 
generală U.TM s-au dovedit 
eficiente. A doua zi. după a- 
dunarea generală, a fost orga
nizată o consfătuire cu tot 
conductorii de atelaje dm 
brigadă. împreună cu briga
dierul membrii biroului orga
nizației U.TM. au stot dc 
vorbă cu fiecare in pane asu
pra stării atelajului dîndu-: 
sfaturi privitoare la pregătirea 
lui .

Dar așa cum y inpa-n re
coltarea porumbului a ineeptn. 
încă din prima zi toți cei 35

CONSTANTIN TTBCTLEANU 
secretarul organizației V.TJL 
din brigada a IV-a de la G-A.C.

«44 Februarie*, Segarcea

(Continuare ia pag a III-*)

SPRE OGOARE
• Ieri au plecat din Centrul uni verzi tar Bncareșta alti 

p est te 240 studențl, să ajute la strinșerea la timp a reenitoi 
de porumb în gospodăriile de «tai. Autobazele și aatoex 
mioanele s-au îndreptat spre GAS. Andrășeștl Bărăgan. 
DragaJina, Ivănești. Ferișoru.

Duminică, un nou grup de 150 de itudenți bnenreșiewi rt 
pleca în gospodăriile de stat din regiunea BncnreșcL

• Și elevii s-au alăturat cu entuziasm aeectti ifirinie 
acțiuni de muncă patriotică a tineretului Jei, IM de elevi 
din școlile orașului Pitești au plecat spre șaapadiiiile de stat 
din preajma orașului. Timp de o săplămină ei fi var ajata 
pc muncitorii din G.A.S. la strîngerea recoltei sr de Uimii 
și în primul rind a porumbului.
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întreprinderea SIN din Capitală produce tananți sintetici ». 
acizi grași sintetici pentru produsele de spălare a fibrelor. Iată 
în iolograiie un aspect general ai instalației pentru distilarea 

fenolului.
Foto : AGERPRES

— CE CONTRIBUȚIE ADUC BRIGĂZILE UTEMISTE 
de MUNCA PATRIOTICA ALE STUDENTELOR ?
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BAIA MARE (de U carespaa- 
deatal aattraj. —

îa tara acezzni în mijineal 
satalni a feat constnâtă • clă
diră ta etaj, prins* de acest feL 
Este loctlsl țatlii nai.

Noul local de școală dia Re
cea, unal dintre satele aparțină
toare erașulni Bei* Mure, are 9 
săli de clasă, spațioase, cu mo
bilier modern.

De asemenea, în orașul Baia 
Mare re mai fi dat în folosință 
un nou local de școală medie, cu 
16 săli de clasă și laboratoare. 
Spațiul de școlarizare in raza o- 

• rașului Baia Mare s-a mărit în 
ucest'tm cu încă 34 săli de clasă.

PLOIEȘTI (de ta eoresp. aoa- 
trtJj.

Roadele activității desfășura
te de pionierii * jentarii celor 
14 tabere locale care aa func
ționat pe toată Virala vacanței 
de ward pe lingă școlile de 1 
ani din orașul Tlrgovtște, tint 
deosebit de fructuoase. Printre 
el® ne numără și acțiunile de 
muncă patriotică. Unul dintre 
obiectivele cele mai însemnate 
1k această direcție 11 constituie 
și colectarea unor plante me
dicinale de mare valoare ca : 
flori de tei, mușețel, pătlagină, 
sunătoare, coada șoricelului fi 
altele. Cei aproape 2 000 de pio-

oieri și școlari din taberele 
actinii te, cu ocazia excursiilor 
dm vecinătatea orașului Tlt- 
goviște. au strlns de pe pajiști 
aproape 5 000 kg plante medi
cinale, dintre care 3 400 kg 
numai mușețel-

Pentru rezultatele bune obți
nute in această acțiune. Comi
tetul orășenesc UTJ4. Tirgo- 
vișie a evidential In mod deo
sebit activitatea depusă de ta
berele școlare ale școlilor de 8 
ani nr. 3 (instructor de pionieri 
Maria Dinescu), nr. 2 (instruc
tor de pionieri Ioana Dinu), 
școlii de 8 ani din comuna Răz- 
vad și Aninoasa etc.

Drumuri
modernizate

în regiunea Crișana, unde 
în ultimii 5 ani au fost moder
nizate aproape 200 km de dru
muri și au fost construite circa 
250 de poduri, se lucrează in
tens la extinderea rețelei ru
tiere modernizate. Pe traseul 
Șimleu—Marghita—Secueni se 
fac anim ultimele lucrări. Un 
alt drum în curs de moderni
zare va lega localitățile Tirxa, 
Bccsig și Ineu.

Fotosuea materialele locale 
— pietriș și nisip bituminoa 
—— care se ■ din abun— 

in regiune, precum și 
t^ruaparea voluntară a crtă- 
•^-•lor la diferite lucrări și 
sjnjmal acordat de gospodă
rie colective la transportul 
r-jz ‘-«ralelor, au ajutat con
structorilor să reducă prețul 
de east pe km de druzn moder
nizat cu aproape IM MB lei 
fzti de cel realizat in anul 
1MB. (Agerpra*

Foto S. K1CLLESCU
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câfw 9<JS*9rri wiamu te 
wtomM ta * 94w«< t**c *• 
ptftac. Ctaa a* BeM A»va*U a 
r*p»Ct«ta9 *Bfîw >toarta *- 
Boos o cocșotcre M M
actol aa pc <909* M9 a
sosat nic: o reci—nviț *Q P*** 
tea benefităarilaf Trcăr=* aa^- 
liniat că rtsodtoîeie activata <• 
nul acesta in rrabnrsj. - 
*ă:i: sînt rodul Ekăsunior îuate 
in toate TcJtșde de prod^'ue 
pe îztrcxtecerj procese*
Iar și metodelor avansate ce. 
lucru. In constnirp^-
a fost extinsă indura autieseU 
sub strat de flax, craițui^r^ ra
blelor se face pria procedeu 
arc-aer. O «£•£ ca*
si-a o îargo
contribuind la reducerea cob- 
sumulni de atetal. se referă îă 
mandrinarea țe . uor de la plă
cile tubulate °un rol ui re.

Mețalurgiștii de la această 
.iz uă au stabi.it ia începu tul

Calitatea și economiile-
două sarcini de nedespărțit

Ilj* mhirr ta
■bM* to eraafiaa «a Ar*
ta* * cm* ca* *• Ml 
osrt * «t*â b*9 Me »9to- 

-feâataFwtatia tehaică, aea*-
■ asta intre grns»M cc lo-- 

tabîei la care a fost a- 
icc .izicaată uzina, abateri de 
^âtîtate in compoziția unor la- 
adx-iă’e etc.

Ic problema aprovizionani cu 
tablă și laminate, neiespecta- 
rea termenelor și cauzelor con-

tod* *i *ănto * **B9*c
arooălk r9«U£<afC. M4 <4* 
ii A*9fMl Ata CT3T9 W* 
*C<k^?e care existau > 
ince^—tr" aiiiâhu ia uzină, 
una diD ei« se referă ia 
oreqătirea lahricației, care nr 
întotdeauna s-a făcut In cele 
aai bune condiții tehnice. 
De pildă, ma: ajung In fabrica
ție piese și repere care nu au

calita
tea materialului din care vor fl 
confecționate.

Unde duce lipsa de documen- 
:a’je tehnici ? Greutățile pe 
cere le creează aceasta în a- 
prrrrâionarea nimici cu mate- 
r.aie necesare bunei desfășu
rări * procesului de producție 
o poate dovedi următorul 
exeapâi. La instalațiile meta
lice. oTodusa care s-au fabricat 
si «nul trecut, la care se cu- 
noWj deci documentația teh- 
slcâ. consumul c-.iphmentar de 
metal (toblă de 5 mm in loc de 
4 ac) este In aceat an de peste 
29 tone. Sinî și *lte produse la 
care din același motiv consu
mul de tabll ii lunoate a fost 
oeoitsit. Metalul consumat la 
Esaiaxcru d< argdă depășește 

cu 0 86 tone pe bucată 
.anLtalea ptonificati.

Este cunoscut faptul că peo- 
tru a reduce pierderile de me- 
tzî trebuie mai fntii să se mic
șoreze, La maximum posibil, re_ 
buturile pnntr-o sene de mă
suri organizatorice corespanză. 
tsare fiecărui loc de muncă, a- 
teher. sector de producție. Cu 
toate rezultatele obținute In 
•j.’îele sectoare de producție 
î'jzinaj, de pildă, unde procen-

V. DINULESCU
(Continuare in pap. a lîî-a)

olărit lucru, ei doi 
sînt firi deosebite : 
Mircea Săvulescu e 
intr-un neastâmpăr 
continuu, ti tresare 
fruntea, turta cînd 
vorbește, descrie

gesturi largi cu mina, ochii îi 
scapără. Necula Serafim are vor
ba domoală, înceată, privirea sa 
ara un calm odihnitor. Te pri
vește fi parcă se reazimu cu pri
virea pe tine. Dar privirea sa te 
pătrunde, încet, încet, cu migală. 
Te pătrunde fi privirea lui Mir
cea Săvulescu, răscolitoare însă, 
repede. Amîndoi sînt firi deose
bite, dar se aseamănă. Și uite 
cum.

Uzina de rulmenți din Brașov 
la începutul ei, era ca o secție. 
Primii rulmenți au fost lucrați la 
viteza mașini. Uzina s-a dezvoltat 
impetuos, s-au construit hale 
mari, modeme, cu secții și ate
liere, cu mașinile cele mai mo
derne, de mare productivitate. în 
uzină lucrează acum peste 4 500 
de muncitori dintre care foarte 
mulți tineri. Mircea Săvulescu e 
acnm țeftsl secției de bile; Necula 
Serafim e locțiitorul său. în 
munci sînt nedespărțiți, caută 
totdeauna caile cele mai sigure 
care duc la îndeplinirea și de
pășirea planului de producție. 
Caută întotdeauna metodele da• 
însemnări 
HBMIinillllllllllllllHHIIIIUIII

lucru cale mai eficiente prin care 
sporește calitatea rulmenților. Și 
le găsesc. în muncă, am spus, sînt 
nedesparțiți, după orele de lucru, 
însă, nu se știe, nu-i mai vede 
nimeni împreună. Și totuși ei se 
întâlnesc, așa cum s-au întâlnit 
de cînd a început uzina să pro
ducă. Continuă efortul din secție 
intr-o muncă de concepție, de 
gindire migăloasă, așternuta în 
schițe și proiecte pe hîrtie : ino
vează, raționalizează, dezvoltă o 
pasiune, un îndemn căruia îi în
china eforturi de zi și de noapte, 
ginduri adinei, luminoase. Pentru 
aceasta au citit mult fi citesc 
mult.

M.Ei doi, în 1955: muncitori și 
totodată proiectanți ai mașinilor 
de rectificat simultan rolele la 
capete. Mașinile acestea s-au 
construit fi ele au contribuit 
mult la creșterea productivității 
muncii în uzina de rulmenți. La 
aceste mașini au lucrat apoi și ei 
dai. Au lucrat și alți muncitori 
mai tineri, absolvenți sau nu ai 
școlilor profesionale. Mulți din
tre aceștia și-au ridicat califica
rea profesională lingă cei doi 
muncitori și totodată proiectanți. 
Așa s-a lărgit colectivul celor pa
sionați pentru ceea ce e nou în 
tehnica. Pentru acel nou pe care 
ți ei puteau să-l aducă. Bună
oară, Emil Albu, tânăr muncitor, 
autor a citorva inovații. A cres
cut, cum te zice, în uzină, a în
vățat două meserii: pe cea de lă
cătuș și pe cea de sudor. A fost 
nevoie ca în secția bile să ia fiin
ță o echipă de sudori. 1 s-a în
credințat conducerea acestei e- 
chipe. Cind va fi nevoie, trece la 
lăcătuși. Printre coi care l-au 
ajutat să crească în acest spirit 
al răspunderii, al înțelegerii, că 
acolo trebuie să fii unde e mai 
mare nevoie de tine, sînt și cei 
doi: Necula Serafim și Mircea 
Săvulescu. Tot ei au sădit în el 
și dragostea pentru introducerea 
noului in tehnică, i-au insuflat 
această pasiune și l-au ajutat să 
și-o vadă îndeplinindu-se : inova
țiile sale se aplică și sînt de mare 
folos uzinei.

•••Și Ludovic Filop, tlnăr mais
tru, deși a absolvit o școală pro
fesională, apoi una tehnică, n-a 
încetat să studieze. Nu l-au lăsat 
cei doi. Altfel, fără să studieze în 
continuare, nu putea fi azi, ală
turi de Mircea Săvulescu fi Ne-\

A. L ZĂINESCU

(Continuare tn paff. a IlI-a)
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Bogăția unui itineraro • ■ • înălțime". Im- 
mișeărilor, a 

scenice atît de

...Deocamdată 
„performanță"!
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bună parte din activitatea 
formațiilor artistice de ama
tori de pe șantierul Combina
tului siderurgic-Galați (cor, 
brigadă artistica de agitație, 
taraf de muzică populară, 
orchestră de muzică ușoară,

echipă de dansuri) se desfășoară la dor
mitoare. Grupuri restrînse din aceste co
lective artistice de amatori prezintă de 
cîteva ori pe săptămînă scurte programe 
în fața tinerilor căminiști. De fapt, ne 
spune tovarășul Ion Brăteanu, secretarul 
comitetului U.T.M. de Ia I.C.M.S. — acea
sta este metoda pentru descoperirea și 
atragerea unui număr cît mai mare de 
tineri în formațiile noastre. Așa i-am des
coperit pe cei șapte șoferi care au format 
taraful de muzică populară. Și tot așa au 
fost remarcate aptitudinile deosebite ale 
lui Ion Smiricinski, tinăr conducător auto, 
„sufletul" brigăzii artistice de agitație, 
bun solist vocal si instrumentist („cîntă 
foarte bine la acordeon și contrabas”). 
„Metoda" despre care ne vorbise tovară
șul Brăteanu se verifică în cazul fiecărei 
formații. Numărul membrilor fiecăreia a 
cunoscut o creștere considerabilă în urma 
numeroaselor spectacole audiate de tine
rii constructori la locul de muncă, în pau
ze. ori la dormitoare. Nu mai departe de
ck în iunie formația de dansuri avea doar 
4 perechi. Acum. ,^vem o horă Întreagă', 
adică 20 de perechi! Această interesantă 
munca de atragere a tinerilor în activi
tatea artistică prin exemplul viu, al 
spectacolului scurt, prezentat în diversa 
locuri pe șantiere, la club, ori la dormi
toare s-a soldat cu rezultate din cele mai 
semnificative.

Si totu3i...

Tradiția celor 28 
de tineri

Un băiat blond, cu ochi albaștri a ve
nit din nou la comitetul U.T.M. : ..Tova-

tonsecretar, știți, cu brigada...', 
este secretarul organizației U.T.M 
șantierul III. împreună cu alți 27

rășe 
Lazăr 
de pe .
de tineri lăcătuși-montori a venit aici de 
la I.C.S. Hunedoara. Cînd au plecat, n-au 
uitat să ia cu ei un dosar. „Ei, cîte spec
tacole n-am mai dat noi (brigadă artis
tică de agitație — n.n.) la șantierul Mon- 
taj-I.C.S.H. ! Dar acum, aici...". Intr-ade
văr. aici dosarul a rămas în dulap. Obiș- 
nuițî cu acest gen de spectacole agitato- 
torlce, tinerești, ei au început să pregă
tească un program. împreună. Mihai Tan- 
cu, Uie Jia.nu și Ion Lazăr au alcătuit 
textul programului, au mai cerut ajuto
rul altora mai pricepuți. Faptele pe baza 
cărora au alcătuit programul erau luate 
din munca Ier de constructori ai lamino
rului. Dar. cînd să înceapă repetițiile în 
plin, au constatat că n-au acompania
ment muzical. Au vrut „măcar un acor
deon", dar au rămas cu promisiunea. ..Și 
un program fără muzică, e ca un film 
mut-.

Ce este important de remarcat, și nu 
numai în legătură cu brigada lui Lazăr, 
ei cu multi alții ?

Tinerii constructori au venit pe șantie
rul combinatului flălățean însuflețiți de 
dorința vie de a munci bine, cu entu
ziasm, însușindu-și necoittenit măiestria 
profesională. Dar ei vjn cu adevărate 
„tradiții" și în activitatea cultural-artis- 
tică, cu obișnuința de a pregăti și prezen
ta spectacole în diverse formații. Cei 
despre care am vorbit mai sus au făcut 
parte timp de 6 ani dintr-o brigadă artis
tică de agitație la Hunedoara. Tot șase 
ani Ioan Tîrnă a activat în echipa de 
dansuri a aceleași întreprinderi.

Comitetelor U.T.M. trebuie să nu le 
scape din vedere acest lucru, să reactivi- 
zeze toate aceste forțe artistice amatoa
re. să le dea posibilitatea să-și desfășoare, 
în continuare, pasiunea pentru poezie și 
cin tec-

>1 brigada a trecut întîi 
pe la teatru"

La clubul LC.Or- brigada artistică de 
agitație dă al unsprezecelea spectacol cu

programul intitulat „La 
presionează vioiciunea 
schimbărilor grupurilor 
caracteristice acestei maniere agitatorice
de spectacol. în sfîrșit, artiștii amatori au 
o dicție lucrată, cizelată.

Cum s-a ajuns aici ? La primele repe
tiții, instructoarea brigăzii tovarășa Ane
ta Fotache (de la Teatrul de Stat) a 
constatat că entuziasmul tinerilor trebuie 
completat cu anumite caii Lăți actoricești, 
absolut necesare. Toți membrii brigăzii 
au fost trecuți și în echipa de teatru. Pa
ralel cu repetițiile propriu-zise, aveau 
loc incursiuni interesante, folositoare, în 
noțiuni teoretice și de istorie a teatrului. 
Cunoștințelor căpătate în serile de repe
tiții, li s-au adăugat cele dobîndite prin 
lectură.

Și toate acestea au făcut ca pe scenă 
interprețiî brigăzii de agitație să fie.., „la 
înălțime-, adeverind cum nu se poate 
mai bine părerea tovarășei Ștefan ia Chi- 
riazi. directoarea clubului, 
ia „în construcții se pat 
performanță și în materie

conform căre- 
da lucruri de 
de artă".

Pentru cine constată via activitate ar
tistică săptămînalâ, în stare să-i cuprin
dă pe majoritatea tinerilor constructori 
— ca participanți ori spectatori — situa
ția muncii cu cartea este un paradox. La 
I.C M.S.. din 1 600 de utemiști abia 249 
sînt înscriși la concursul „Iubiți cartea”, 
iar 35 sînt purtători a! insignei „Prie
ten al cărții". La I.C.Or. din 780. 45 
de tineri au obținut insigna și sînt în
scriși tot 240. Cum este stimulat aici gus
tul pentru lectură ?

Se citesc recenzii, se organizează seri 
literare șî foarte rar un simpozion. Dar 
pregătirea lor este slabă, lipsită de acele 
elemente vii, în stare sa însuflețească as
cultătorii. O seară de poezie presupune 
mai întîi un sondaj in fișele de lectură, 
apoi în rîndul tinerilor pentru a le afla 
preferințele, pentru a-i mobiliza pe ei în
șiși la organizarea și participarea directă 
la aceste acțiuni. La fel în cazul simpo
zioanelor. O incursiune în fișele bibliote
cilor dovedește că sînt mulți tineri cu un

mare număr de cărți citite. Andronache 
Gheorghe a citit de Ia începutul anului 
75 de cărți. Nicolae Racaru 50. Constan
tin Pascal 43 (de la basme la opere cla
sice din literatura universală). Alexandru 
Moșescu — cel mai bun actor — 36. Fi
șele de la biblioteca clubului I.C.Or. ara
tă că de la începutul anului au fost oi- 
tite 16 934 cărți.

Așadar, cifra cărților citite este de do
meniul performanțelor semnificative. Din 
păcate, slaba organizare a concursului, 
care ar trebui să răspîndească în mase 
largi gustul pentru lectură, nu are cum 
fructifica această performanță. Sînt ne
cesare o serie de măsuri ale comitetului 
U.T.M. în vederea îmbunătățirii desfășu
rării concursului, pentru orientarea spre 
anumite cărți propuse pentru lectură 
(printre care în primul rînd cele prevă
zute în bibliografia concursului) a unui 
număr cît mai mare de tineri. îndeosebi 
biblioteca de la I.C.M.S. este mult în 
urmă cu organizarea acțiunilor de popu
larizare largă a concursului „Iubiți car
tea", fapt care poate fi remediat prin 
formarea unui larg colectiv pe lîngă bi
bliotecă, alcătuit din cei mai activi citi
tori, care să propună acțiuni interesante, 
adecvate dorințelor tinerilor constructori.

S. CONSTANTIN
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AGEND PREZENȚA
ARTIȘTILOR

CULTURALA A ȘANTIERELOR AMATORI
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Invitație la inițiativă

M
e șantierul mareiai Corabmat 
chimic de la Crucea erictA 
o bogată bază materială care 
oferă largi posibilități pen
tru cuprinderea unui număr 
mare de tineri couati uctori 
în sfera activității culturale. 
Un club in colonia Ișalnița» aluil In oraș. 

4 săli culturale dotate cu televizoare, bi
blioteci volante, jocuri de Șah. 2 săli 
de spectacole, un teatru <to vâri eu 
perie 1 000 de locuri dotat recent eu a- 
parate de proiecție, o bibliotecă nunoâ- 
rînd sute de volume. Nu se poate apune 
că la aceste cluburi și săli culturale nn 
se organizează acțiuni culturale icoo- 
cursuri „Cine știe meserie, răspunde", 
seri distractive, conferințe]. Dar. față oe 
bogata înzestrare și mai aieș față ce ce
rințele mereu cresdnde ale muncii de 
educație, socotim ci aceste activități sînt 
cu totul insuficiente.

In program: nimic noul
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Activitate culturală -•
In oraș

ed «ui entuziast organizator va rămâne 
derutat: pianul cuprinde „de tonte- dar 
ra spune de ce să te apuci mal întîi fi 
astfel activitatea culturală în cele 50 or- 
gM yațfî U T.M oin combinat se desffi- 
ș:ară la vtna fntimplării.

Sugestii pentru 
activitatea de viitor

Pe un deal, Ia clteva sute de metri cm 
șantier, este situată una din așesăriie 
constructorilor. Locuiesc aici aproape 
1 500 de constructori. La-intrarea în chub 
pe un carton sînt trecute „acțiunile" 
care au loc Ia club. Transcriem : lami .* 
șah, citirea presei. Și pentru că șahuriTe 
au fost date în dormitoare „acțiunile" nu 
au avut loc. Marți: program la televizor. 
Miercuri, pentru că televizorul nu are
program seara, nici clubul nu este des
chis. Joi, din nou micul ecran i-a strini
în jurul său pe constructori, 
zentarea cărților din biblio
grafia concursului „Iubiți 
cartea-. Despre ce este vor
ba ? Pe o masă sînt așezate 
șase cărți- Dar ele stau aici 
de mai mult timp. N-am 
prea înțeles cum se face 
această prezentare deoarece 
nu intenționa nimeni să le 
vorbească tinerilor despre 
conținutul lor. Simbătă : o 
învîrtire a butonului tele
vizorului a adus pe calea 
undelor ..programul’ la 
club. Duminica, clubul este 
închis. Am înțeles pină la 
urmă că activitatea cultu- 
ral-educativă este lăsata 
aici în seama... televizoru
lui.

Pentru ce să vină tinerii 
Ia club cind ei nu găsesc 
aici dacii aceleași și ace
leași „programe”, repetate 
mecanic de la o săptămînă 
la alta ?

Cînd i s-a încredințat 
curățenia clubului femeii 
de serviciu, cineva din par
tea sindicatului i a spus : 
..Ia și cărțile astea în pri
mire. Vin oameni la biblio-

Vinert: pre-

. pxant re-

rtUa ••

m «abate
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Printre activitățile ce se desfășoară la clubul Șantierului Băi-radiatoare București, 
se înscriu ți cele organizate în sprijinul pregătirii profesionale. In fotografie : un as
pect din timpul prezentării referatului tehnic: „Despre căile de creștere a producti

vității muncii" Foto : O. PLECAN
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Hdul Fîiffealui nostru pe 
șantierele de construcții 
ton Capitală. a fost pro
gramul centralizat al ac tivi- 
tiții cultural-instructive de 
la Clubul „Constructorul".

tecă, îi înscrii în registru fi gaf 
Mai tîrziu a luat în primire fi televizo
rul. Și astfel tovarășa Savu a devenit 
peste noapte responsabila ciobului, bi
bliotecară și, în sfîrșit, responsabila cu 
curățenia. „Cit vreau maică, nu răzbesc 
să le fac pe toate" ne mărturisește. Doar 
o dată a mai trecut pe acolo bibliotecara 
salariată a șantierului și i-a lăsat cîte
va cărți și o recenzie. Nimeni din partea 
comitetului U.T.M-, nimenj dîn partea 
comitetului sindicatului nu s-a mai inte
resat de organizarea orelor de răgaz ale 
sutelor de constructori.

Din discuțiile avute cu cîțiva tineri a 
reieșit că ei vor să participe la acțiuni 
diverse, cerute de preocupările lor mul
tilaterale. Ei întîmpină cu bucurie or
ganizarea la clubul coloniei a unor 
cercuri de prieteni ai muzicii, de prieteni 
al filmului (teatrul de vară este înzes
trat cu aparat de proiecție dar nu se știe 
ce se așteaptă de nu se aduc filme pen
tru constructori).

De la concursurile pe teme culturale 
la audițiile muzicale, de la discuțiile or
ganizate pe teme de morală la expune
rile legate de profesii, de la serile lite
rare la călătoriile imaginare pe harta pa
triei iată cîteva acțiuni care se pot orga
niza fiind așteptate de tineret.

‘ La alte săli culturale — I.M.B., I.I.B., 
S.U.T. nici măcar program nu există. La 
grupul social din șantier unde sînt cazați 
peste 400 de muncitori sînt amenajate 
două săli culturale dotate cu tele vi-

P» iiitw. tar ama Iar ta
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De unde pornesc 
neajunsurile ?

Este știut că buna organizare a între
gii activități desfășurate pe șantier tre
buie să fie rodul unei colaborări strinse 
între toate organizațiile de masă. Oglin
da acestei colaborări ar trebui să fie pia
nul comun de acțiuni elaborat de comi
tetul U.T.M. și comitetul sindicatului. Dar 
un asemenea plan nu există. De-abia a- 
cum, în urma unei recente analize a 
activității cultural-educative, se preco
nizează alcătuirea unui asemenea plan. 
Pînfi acum activitatea s-a desfășurat la 
voia întîmplării, purtînd de cele mai 
multe ori pecetea improvizației.

Unele planuri de munca ale comite
tului U.T.M. alcătuite pe o perioadă 
mai lungă sînt întocmite astfel îneît 
de la început Iasă loc formalismului. 
Astfel în planul pe ultimul semestru se 
prevede printre altele : „organizarea 
unor duminici culturale, conferințe, 
concursuri „Cine știe meserie, cîștigă", 
audiții muzicale etc. Atît șî nimic mai 
mult. în fața unui astfel de obiectiv și

O primă concluzie ce se 
impune axmirmd felul in care se desfă
șoară munca cultural-educativă este mul- 
: time.tatea subiectelor și temelor abor
date. Pe lingi probleme legate direct de 
procesul de producție curo ar fi referatul 
tout la Grupul social ..Drumul taberei* 
de mg. Gustav Zik _Calitatea lucrărilor 
noastre — mindria colectivului" sau con
ferința _Cum se fabrică betonul" (la 
șantierul Piperai, de o deosebită apre
ciere și o numeroasă participare se 
bucură acțiunile de popularizare a fru
museților patriei, expunerile privind 
realizările poporului muncitor sau cele 
pe teme externe. Astfel, la șantierul Ji
lava peste 300 de auditori au urmărit 
simpozionul „Litoralul Mării Negre". E- 
xemplificărîle au fost susținute de trei 
filme documentare : „Litoralul Mării Ne
gre", ..Perla Mării Negre" și „Construc
ții noi pe litoral". Tot pentru iubitorii de 
drumeții a fost ținută, la șantierul Pi
pera, conferința „Turismul și frumuse
țile patriei" ; de ecoul avut în rîndul 
auditorilor vorbește faptul că în săptă- 
mîna imediat următoare s-a înscris pen
tru excursiile din munți un număr spo
rit de tineri, iar la ștandul de cărți au 
fost epuizate albumele turistice și volu
mele de reportaje de călătorie.

Pe artiștii amatori de la Trustul 1 
cons truc ții i-am... surprins în plină re
petiție. Cîștigătorii locului I pe raion 
pregăteau un nou spectacol de brigadă. 
Cu ochii viitorilor spectatori am urmă
rit realizările echipei de betoniști a lui 
Andrei Vasiliu, ale dulgherilor conduși de 
Tudor Dumitrișcuțâ sau Petre Florescu, 
care prin metodele lor avansate de lu
cru au obținut rezultate remarcabile în
întrecerea socialistă. Consultînd mai în
deaproape repertoriul brigăzii de agita
ție ne-am putut da seama că el se fi
xează pe problemele esențiale ale muncii

de pe șantiere, în primul rînd, popu
larizând exemplele pozitive. De o mare 
eficiență a fost, de exemplu, populariza
rea și prin intermediul brigăzii de agi
tație. a unei importante inovații a ingi
nerului Iulian Tudose.

Pe membrii brigăzii de agitație a în
treprinderii de construcții — București, 
printre care se află tinerii Vasile Dumi
tru, Leontina Marinescu, Eugen Bădescu, 
i-am găsit în sala de spectacole a Clubu
lui „Constructorul", chiar după termina- 

Q săptămînă 

printre 
constructori

rea repetiției. Ineditul acestui grup de 
entuziaști îl formează familia Codiță : 
tatăl — Tănase în vîrstă de 45 de 
ani este unul dintre veteranii artiștilor 
amatori din clubul „Constructorul" ; 
fiul — Radu, de 23 de ani, a devenit de 
un an de zile unul dintre cei mai activi 
membri ai brigăzii, iar fiica — Adriana, 
21 ani, a făcut cunoștință cu scena acum 
o lună. Iată o familie de artiști amatori...

Biblioteca din clubul Grupului social 
„Cuza Vodă" te întîmpină strălucind de 
curățenie și ordine. Intre sutele de cărți 
frumos aliniate în rafturi întîlnești ne
numărate „goluri". „Sînt cărțile împru
mutate de cititorii noștri", ne spune bi
bliotecara Margareta Ion. La întrebarea 
„Cîți cititori aveți?", ne răspunde : „63".

„Nu-i prea puțin ?“ „La prima vedere 
da, dar aici locuiesc numai 90 de băieți". 
Deci, mai mult de două treimi din mun
citori împrumută cărți de la bibliotecă. 
Cei mai pasionați cititori sînt Grigore 
Romîneanu, zidar pe Șantierul 1 Giur
giu, care pîna acum are patru fișe com
pletate și Mihai Moșneanu. Cît despre 
Dumitru Udrescu toți colegii de echipă 
știu că are o bogată bibliotecă persona
lă. Numai în ultimele trei luni a cum
părat de la ștand cărți în valoare de 
1 000 lei; printre ultimele achiziții se 
numără : „Dicționarul enciclopedic" 
„Capitalul", „Comuna din Paris". Și 
exemplele ar putea fi înmulțite.

Asimilarea lecturii nu este însă numai 
o problemă strict personală. Ea intră în 
preocupările colectivelor de construcții 
și îmbracă forme din cele mai diverse. 
De Ia simple prezentări și recenzii de 
cărți, la dezbateri ample asupra con
strucției unui roman, a justeței drumului 
unui erou, la seri de poezie și partici
pări la concursuri literare.

Seara de poezie „Creația eminesciană, 
culme a poeziei romînești" ținută la 
clubul Șantierului Pipera a scos la ivea
lă o deosebită putere de receptivitate 
din partea tinerilor constructori. Discu
țiile pe marginea romanelor „Baltagul" 
și „Bariera" au arătat că cititorii știu ce 
să urmărească într-o operă literară...

I-am văzut citind, făcînd sport, au
diind conferințe, simpozioane, partici- 
pînd la concursuri literare și seri de poe
zie. Este însă necesară organizarea unor 
activități mai variate (forme mai rar fo
losite fiind concursurile gen „Cine știe, 
ciștiga", întîlnirile cu fruntașii, cu oa
meni de cultură și știință) care să atra
gă un număr sporit de participanți. De 
asemenea am sugera organizarea unor 
acțiuni în sprijinul formării conduitei 
morale, a educației estetice. Felul de a 
se îmbrăca, de a se purta, modul cum 
dansează, cum îșî invită partenera la 
dans sînt probleme importante în edu
cația tînărului. Și în această direcție tre
buie căutate forme deosebite, trebuie 
organizate manifestări interesante.

V. HOSSU

R
^l in numeroasele șantiere e- 
Hl xistente în regiunea Bacău, 

am ales un singur șantier : 
li șantierul de la Costișa. O 
H I dată cu deschiderea șantie- 
I1'* rului de la Costișa, construc

torii au primit un dar pre- 
țloe : o casă de cultură cu cinematograf, 

bibliotecă, instrumente muzicale etc. La 
ieșirea din schimb tot mai mulți tineri se 
adună în jurul meselor de șah, răsfo
iesc colecțiile ziarelor, cercetează ulti
mele noutăți dîn bibliotecă.

îndrumată de organizația de partid și 
ajutată de cele două organizații U.T.M. 
din cadrul Ioturilor, bibliotecara Maria 
Petrișor și-a început munca în rîndul 
cititorilor prin crearea unui colectiv. Cu 
ajutorul lui a trecut la organizarea unui 
bogat program de manifestări cultural- 
educative atît la casa de cultură cît și la 
dormitoare. Atribuția fiecărui membru 
al colectivului s-a stabilit din capul lo
cului ! excavatorisfrul Gheorghe Mihuț, 
de pildă, răspunde de ținerea recenziilor, 
pontatoarea Maria Kiss de organizarea 
serilor literare. Efectul acestei organizări 
nu întîrzie să se arate. Tinerii de pe șan
tier sînt la curent cu noutățile literare, 
Ie citesc, își împărtășesc impresiile parti
cipând la dezbateri interesante, eficiente. 
Uneori colectivul bibliotecii organizează 
la dormitoare lectura presei care animă 
întotdeauna pe tineri în discuții înflă
cărate (așa cum a fost, de exemplu, cînd 
s-a citit articolul despre cazul șoferului 
Lar din Turda a cărui viață periclitată 
în urma unui accident a fost salvată de 
către tovarășii lui de muncă).

Pe șantier s-a organizat și un lectorat 
de conferințe pe teme tehnice. Ingineri, 
tehnicieni și maiștri popularizează cele 
mei noi cuceriri în tehnica construcții
lor Hidroenergetice, apelînd cu foloa la 
exemple din practica muncii lor și a 
celor care le audiază conferințele.

O dată cu închegarea unei vieți cultu
rale, pe șantierul Costișa cerințele tineri
lor au sporit. La un moment dat îi pu
teai auzi din ce în ce mai des pe tineri 
discutind despre posibilitatea înființării 
unor formații artistice. O brigadă artis
tică de agitație în primul rînd. Apoi o 
formație de dans. Instrumente muzicale 
erau; sa găsiseră printre constructori 
cîntăroțî daleniați. Mai era însă o pie
dică. Pe șantier lucrau puține fete. S-a 
hotărît atunci să fie atrase la viața cul
turală a șantierului și soțiile constructo
rilor. In acest scop programul după-a- 
miezelor culturale a început să fie astfel 
întocmit îneît să devină interesant și 
pentru tinerele casnice din colonia șan
tierului. Teme ca : „Prietenie, tovărășie, 
dragoste" sau „Despre trăsăturile morale 
ale tînărului constructor al Socialismului" 
li se adresau în egală măsură construc
torilor și familiilor lor. Rezultatul ? 
Multe soții ale constructorilor (de pildă, 
Zenovia Mihuț, Leontina Scurtu, Euge
nia Liceică), participînd mai des la ma
nifestările cultural-educative le-au în
drăgit, au cerut ele însele să activeze 
într-una sau alta din formațiile artis
tice. Li s-au alăturat și tinerele fete co
lectiviste din satul Costișa (Elena Ro
taru, Virginica Roman și altele). Acum 
pe șantierul de la Costișa, constructorii 
participă la o bogată și variată viață 
culturală. O cifră care spune multe : bri
gada artistică de agitație, formația de 
dansuri și orchestra de muzică populară 
cu soliștii au dat pînă în prezent 28 de 
spectacole,

O. NANCU

Zidarul Spiridon Botnar unul din sutele de 
cititori de pe Șantierul Pipera. Numai în 
anul acesta a împrumutat de la biblioteca 
șantierului 14 cărți de specialitate și bele

tristice.

Foto : H. VALENTIN



Raidul nostru în școlile 
raionului Sînnicolau Mare

I
ii n școlile elementare de 8 ani din mediul sătesc se 

studiază „Agricultura*' ca obiect principal de învă- 
II țimint. In anul școlar, care va începe peste câteva 
II zile, elevilor li se vor preda — în cadrul acestui 
II obiect — cunoștințe despre sol șl agricultură, deș
ii pre folosirea rațională a îngrășămintelor, cultura 

plantelor de cîmp, a legumelor, a pomilor și viței 
de vie. creșterea animalelor, mașini agricole și organizarea pro

ducției
Ce pregătiri s-au făcut în școli pentru ca lecțiile la obiectul 

„Agricultura" să înceapă, încă din prima zi, în condiții nor
male ? — iată scopul raidului nostru în raionul Sînnicolau 
Mare, regiunea Banat.

ma organizării laboratoarelor 
agricole va trebui să stea în a- 
tenția secției de învățămînt a 
Sfatului popular raional.

Profesorii de „Agricultură” 
au propus ca întreprinderea 
de materiale didactice să reali
zeze și produse care să vină în 
sprijinul lor : mulaje, diferite 
planșe, albume cu diferite so
iuri de plante, cu diferite rase 
de animale etc. Acestor pro
puneri nu li s-au dat, se pare, 
curs. Numai așa se explică 
faptul că în raionul Sînnicolau 
Mare, deși au mai rămas nu
mai cîteva zile Dină la deschi
derea cursurilor, nu a sosit 
încă nici un fel de material di
dactic pentru orele de agricul
tură.

pe terenurile gospodăriilor co
lective. In anul școlar care a 
trecut, școlile de 8 ani din 
Beba-Veche. Tomnatic, Va
riaș, Sînnicolau Mare au în
cheiat contracte cu gospodă
riile colective din comunele 
respective privind participarea 
elevilor, alături de colectiviști, 
la o serie de lucrări, pe mă
sura posibilităților șl pricepe
rii lor. Lucrările la care au 
participat i-au ajutat pe elevi 
să aprofundeze cunoștințele 
căpătate la lecțiile teoretice. 
Profesorii, inginerii agronomi 
din gospodăriile colective, co
lectiviștii i-au îndrumat tot 
timpul au vorbit elevilor des
pre importanța practică a fie
cărei lucrări executate de ei.

Laboratoarele din școli.,.

Se știe cît de important este 
rolul materialului intuitiv !n 
înțelegerea și fixarea cunoștin
țelor predate. La lecțiile de 
„Agricultură" acest material 
este absolut necesar. De aceea, 
secția de învățămînt a sfatu
lui popular raional a dat in
dicații ca în fiecare școală să 
se amenajeze încă din timpul 
verii un mare laborator agri
col.

La școlile din Sînnicolau 
Mare, Variaș, Tomnatic, în 
laboratoarele agricole au apă
rut colecții de semințe, colec
ții de fructe (îndeosebi fructe 
cărnoase atacate de boli sau 
dăunătorii, colecții de fitopa- 
tologie (porumb atacat de tă
ciune, mazăre atacată de găr
găriță etc.) diferite planșe.

Cu totul alta este situația la 
Școala de 8 ani din comuna 
Biled. în această comună agri
cultura cunoaște o puternică 
dezvoltare: gospodăria agricolă 
colectivă „8 Martie'1 este mul
timilionară; mai există aici un 
S.M.T., școală profesională de 
mecanici agricoli și un G.A.S, 
Cu sprijinul acestor unități, 
școala de 8 ani ar avea posibi
litatea să organizeze unu] din
tre cele mai frumoase labora
toare agricole din raion. Dar 
acest lucru nu s-a făcut.

E greu de presupus că la o 
școală mare, cum e cea din 
Biled, unde învață sute de 
elevi și predau zeci de cadre

Cum v-ați pregătit 
pentru predarea 

obiectului „Agricultura“ ?
didactice să nu poată fi găsit 
un cadru didactic care, ajutat 
de elevi, să se ocupe de ame
najarea laboratorului agricol. 
Aici însă, în trei luni de va
canță s-a reușit să se colecțio
neze doar un borcan cu ma
zăre.

în această situație se găsesc 
și alte școli din raion. Secția 
de învățămînt a sfatului popu- 
Iar raional nu a luat însă nici 
un fel de măsuri (de fapt, ici 
nici nu se cunoaște cum merg 
în școli pregătirile în vederea 
lecțiilor de „Agricultură*, nici 
un inspector raional nu s-a in
teresat, pînă acum, de această 
problemă în vreo școală), nu a 
îndrumat pe directorii școlilor 
să aibă în centrul preocupări
lor lor pregătirile pentru lec
țiile de „Agricultură-, tn puți
nele 2ile care au mai râmai 
pînă Ia 16 septembrie, proble-

Este bine ca întreprinderea 
de materiale didactice din 
București să la măsuri ca In 
viitorul apropiat să satisfacă și 
această cerință.

...și cele din cîmpie

Cele mai multe cunoștințe 
practice le deprind Insă elevii 
în „laboratoarele- din cimpie: 
pe tarlalele gospodăriilor a- 
gricole colective. Pe aceste te
renuri elevii au legătura di
rectă cu problemele specifice 
ale gospodăriilor agricole co
lective. aplică în condiții reale, 
de producție, cunoștințele teo
retice căpătate la lecțiile de 
„Agricultură*. Și, totodată, în
drăgesc munca în colectivă.

In școlile din raionul Sînni
colau Mare există o experiență 
pozitivă privind participarea 
elevilor la numeroMe lucrări

despre metodele agrotehnice 
pe care le aplică.

Ținînd seama de toate aces
tea, este inexplicabil de ce 
acum, în pragul unui nou an 
școlar nu s-a luat măsura de 
h se încheia asemenea contrac
te cu gospodăriile colective.

Sprijinul specialiștilor 
și al colectiviștilor

în această perioadă, în șco
lile de 8 ani ie întocmesc pla
nurile calendaristice. La școlile 
din Variaș și Tomnatic (unde 
In anul școlar trecut a existat 
o strînsă colaborare intre școa
lă și gospodăria cotectivă) s-au 
luat măsuri ca Ia întocmirea 
acestor planuri să fie invitați 
și inginerii agronomi pentru 
ca, cu ajutorul acestora, pro
gramul lucrărilor practice să 
Ce întocmit !n funcție de pro

filul gospodăriilor colective. 
Este o măsură bună care tre
buie extinsă la toate școlile 
sătești Jin raion. Aceasta. însă, 
nu rezolvă în întregime pro
blema sprijinului acordat de 
specialiști in pregătirea lecții
lor. încă de pe acum profesorii 
de „Agricultură" se pot preo
cupa să studieze cu atenție 
realizările obținute în unită
țile agricole socialiste și 5n 
stațiunile agricole experimen
tale. In raionul Sîimicolau 
Mare, la Stațiunea agricolă ex
perimentală Lovrin, în gospo
dăriile agricole de stat din 
Sînnicolau Mare, Variaș și în 
multe gospodării colective, se 
fac cercetări importante pri
vind asolamentele, îngrașă- 
mintele, protecția plantelor 
împotriva bolilor și dăunători
lor, irigații: se fac, de aseme
nea, cercetări pe linia obține
rii de reproducători de bovine 
și porcine din rase superioare 
și a îmbunătățirii hranei ani
malelor, adueîndu-se o serioa
să contribuție la îmbunătăți
rea șeptelului. De toate acestea 
profesorii de „Agricultură" tre
buie să ia cunoștință. Astfel 
lecțiile lor vor avea un ca
racter practic, elevii vor înțe
lege mai bine necesitatea în
sușirii noțiunilor de agricul
tură.

Prof «■orii pot lua cunoștință 
despre aceste realizări fie dis- 
cutînd cu specialiștii din lo
calitate. fie organizind vizite 
în unitățile care fac cercetări 
importante etc. Considerăm 
că cel mai eficace procedeu ar 
fi însă organizarea la nive
lul raionului a unor con
sfătuiri metodice cu profe
sorii de ^Agricultură' ja care 
să participe reprezentanți 
ai consiliului agricol raional 
ingineri agronom și zooteh
nist i. care să vorbească despre 
realizările, despre activtiaftea 
din sectoarele lor de lucru. Ar 
putea fi organizate, la sfirșitul 
acestor consfătuiri șa lecții Ia 
„fața locului" in unitățile agri
cole socialiste. Cu siguranță se 
va aduce astfel o contribuție 
însemnată la îmbogățirea ex
perienței în predarea obiectu
lui ^Agricultura*.

ADRIAN VASILESCU

Cu prilejul celei de a 
aniversări a proclamării R. P.

Adunarea festivă din
în sala Teatrului C.C.S. din 

Capitală a avui loc vineri 
după-amiază adunarea festivă 
organizată de Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular dl 
Capitalei cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Au luat parte tovarășii: 
Emil Bodnăraș, Leonta Răutu, 
Leantin Salăjan, Ștefan Voitec,

Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor ob
ștești. generali și ofițeri supe
riori, oameni de cultură, repre
zentanți ai presei.

Au participat ambasadorul 
R.P.D. Coreene, Giăn Du Hoan, 
șefii altor misiuni diplomatice

INFORMAȚII
La invitația guvernului R S. 

Cehoslovace, la . 6 septembrie 
o delegație guvernamentală a 
R. P. Romîne, condusă de 
Bujor Almășan, ministrul Mi
nelor și Energiei Electrice, a 
plecat în R. S. Cehoslovacă 
pentru a participa la deschi
derea Tlrgului internațional 
de mostre de la Brno.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de Gh. Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
și de reprezentanți ai altor 
ministere.

Au fost de față J. Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București, și membri ai 
ambasadei.

★
în aceeași zi delegația a so

sit la Praga., Pe aejcoRfttt.nl,. 
Ruîyne, Bujor Almășan a fost 
întîmpinat de J. Pesl. mini
strul industriei constructoare 
de mașini grele al R S. Ceho
slovace, I. Fabian, locțiitor al 
ministrului industriei combu
stibilului, precum gi de Gh.

Nițescu. ambasadorul R. P. 
Romîne în R. S. Cehoslovace.

★
La invitația guvernului 

R.S.F Iugoslavia, vineri a ple
cat spre Belgrad tov. Constan
tin Tuzu, ministrul metalur
giei și construcțiilor de ma
șini, pentru a vizita Tîrgul in
ternațional de mostre de la 
Zagreb.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțu
lui exterior, Gh. Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Mihai Ciobanu pre
ședintele Camerei de Comerț, 
funcționari superiori ai unor 
instituții centrale de stat.

Au fost de față Arăo Mlla- 
tovici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia în R. P. Romînă, și 

ai ambasadei. -

Vineri seara, la cinematogra
ful „Republica* din Capitală a 
avut loc un spectacol de gală 
cu filmul artistic bulgar „Tutu
nul', prezentat cu prilejul săr
bătorii naționale a R. P. Bulga
ria.

CINEMATOGRAFE
Ultimul tren din Gun Hill : 

Patria (bd. Magheru 12—14), 
București (bd. 6 Martie 6), Ch. 
Doja (Cal. Grlviței 80), Gră
dina cinematografului 13 Sep
tembrie (str. Doamnei fi). Sta
dionul Giulești, Stadionul Di
namo. Marele drum : rulează 
la cinematografele Republica 
(bd. Magheru 2), Elena Pavel 
(bd. 6 Martie 14). 1 Mai (bd. 
1 Mai 322), Grădina Progresul 
(str. Ion Vidu nr. 5). Escondi
da : rulează la cinematografe
le Magheru (bd. Magheru 29). 
I. C. Frimu (bd. 6 Martie 16). 
înfrățirea între popoare (bd. 
Bucureștii-Noi), Stefan cel 
Mare (șos. Ștefan cel Mare — 
colț cu Lizeanu). Nori albi — 
cinemascop: V. Alecsandri
(str. Grigorescu 24), Victoria 
(bd. 6 Martie 7). Adorabile și 
mincinoase: Tineretului (caL 
Victoriei 48). Generalul: Cen
tral (bd. 6 Martie 2), Giulești 
(calea Giulești 56), Alex. Sa- 
hia (cal. Văcărești 21). Dintele 
de aur : Lumina (bd. 6 Martie 
12), Moșilor (Cal. Moșilor 221). 
Program special pentru copii 
— dimineața la cinematogra
ful 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Gangsteri și filantropi î 
13 Septembrie (după-amlază). 
Unirea (bd. 1 Mai 143), Ilie 
Pintilie (șos. Colentina 84).

Meșter la toate : rulează la 
cinematograful Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie 18). Tăunul : ru
lează la cinematograful Ma
xim Gorki (str. 13 Decembrie 
5—7). Culisele varlcteultd î 
Cultural (Piața Hie Pintilie 2). 
Luna de miere fără bărbat: 
rulează la cinematografele 
Alex. Popov (CaL Griviței 137). 
Aurel Vlaicu (șos. Cotroceni 
9). Oameni de afaceri: 8 Mar
tie (str Buzești 9—11) ; 23
August (bd. Dimitrov 118). 
Olga Bancic (cal. 13 Septem
brie 196). O fi asta dragoate ? : 
Grivița (Calea Griviței — lin
gă podul Basarab). Căpitanul 
Fracaase —cinemascop —ru
lează la cinematograful C-tin 
David (șos. Cringași 42). Veni ți 
mîlne : rulează la cinemato
grafele V. Roaită (bd. 1 Mai 
57). Libertății (str. 11 Iunie 
75). Războiul vesel: Arenele 
Libertății (str. 11 Iunie). Po
vestea unei veri : Flacăra (CaL 
Dudești 22). G- Coșbuc (Piața 
G. Coșbuc 1). Cumpăra ti un 
balon : rulează la cinemato
graful T. Vladimir eseu (CaL 
Dudești 97). Moby Dick : Mio
rița (CaL Moșilor 127). Regina 
stației de benzină: Munca 
(șos. Mihai Bravu 221). Lucea
fărul (Cat Rahovei 118L

Gheorghe Tamozei, redactor 
al revistei „Cinema', a prezen
tat spectatorilor pe artiștii Ke- 
vena Kakanova și Nikola Po
pov, sosiți In țara noastră cu 
acest prilej.

Au asistat Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliului cine
matografiei, reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ai I.R.R.C.S., oameni de cultură, 
ziariști, un numeros public.

Au lost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria In 
R- P. Romînă, membri ai amba
sadei, atașau culturali ai unor 
misiuni diplomatice în R. P. 
Romînă.

Filmul „Tutunul' redă aspec
te ale vieții politice și sociale 
din Bulgaria celui de-al 4-lea 
deceniu . al secolului nostru, 
plnă la sfîrșltu! celui de-al doi
lea război mondial.

Pflmul s-a bucurat de un fru
mos succes.

a
Vuteri teari « jowt în Capi teii 

tifhfitrt « AtufcinJi/ii-
xiuasi dus R. D. Ger&smsi. im- 
preni cm salițâi de Muzici 

Peter Vielsaui. Helga De- 
pre fi CuJr^S Virltert.

Ompefii an fast iatioipiaați pa 
eer o portal Bineatt de repreieis- 
teMți ai CoHtifetuiui da Stat pe»- 
înt Cultxri fi Arti, O-S.T.A-. 
catMpasitoei ți «aiyti da ««aci 
OfOart, bucurstte»i.

Au fast de feii represeuteuți 
ai hated ei R. D. Gerai^ia iu 
R. P. Romiui.

Orchestra, dirifatd da Tsit^ 
Kruiubeiu, ra de spectecela in 
CapăaU, i* Iași |i Breșee.

r Ațerpres)

Incepînd de luni pe ecranele Capitalei
O nouă producție a studiourilor bulgare

TUTUNUL

Scenariul : DIMITR DIMOV. NIKOLAI KORABOV. după
romanul cu același titlu de Dlmitr Dimov 

î Regia : NIKOLAI KORABOV
I Cu : NEVENA KOKANOVA, IORDAN MATEV, MIROS- | 
| LAVA STOIANOVA, IVAN KASABOV. NIKOLA POPOV |

------------------~ ‘

Calitatea 
și economiile - 

două sarcini 
de nedespărțit 

tul de rebuturi m află «ob cel 
admis) anul acesta au lost ie- 
butate Di®*e care au făcut să 
fie irosită o caatitate de «țiroa- 
pe 40 tone metal Pierderile 
cele mai mari de metal au fost 
îaiețTistrate la coafectionarea 
rulmenților ș> Ia cazan gene. A- 
c east a se datorește In mare 
măsară lipsei de echipare cu 
dispozitive La principalele ope
rații din cezangerie și la forja
rea inelelor de rulmenți, pre
cum si nerespectării tehnolo
giei de fabricație. In uzină se 
simte necesitatea organizării 
temeinice a creșterii nivelului 
profesional al muncitorilor, cu* 
ncscLnd că Intre ridicarea 
calificării muncitorilor și scă
derea procentului de rebuturi 
există o strînsă legătură.

Fața de această situație, la 
Uzina nr. 2 din Ploiești se im
pun anumite măsuri. Care sînt, 
după părerea noastră, proble
mele asupra cărora va trebui 
să se insiste în viitor ?

In primul rind, este vorba de 
atenția cu care trebuie făcută 
pregătirea fabricației. Colecti
vul uzinei așteaptă din partea 
tehnologilor mal multă operați, 
vitale în întocmirea documen
tației tehnice, in găsirea celor 
mai eficace soluții de execuție. 
Economiștii din uzină au calcu
lat că numai prin execuția re
perului flanșe Dn 150 (necesari 
unui singur produs) prin matri- 
țare în loc de forjare liberă, 
timpul de lucru pe bucată scade 
în medie cu o oră, iar consu
mul de metal cu peste 45 la 
sută. Economiile sînt și mai 
mari dacă acest procedeu de 
lucru s-ar extinde la reperele

★

Cu vin tar ea 
tov. Ștefan Balan
Despre cea de-a 15 aniver

sare a Republicii Populare De
mocrate Coreene a vorbit tov. 
Stefan Bălan, ministrul învă- 
tămintutai. Vorbitorul a scos 
în evidentă succesele obținute 
de poporul coreean în dezvol
tarea industriei, agriculturii și 
culturii socialiste. Poporul ro
mân — a «ui el — angajat in 
munca o lini de avint pentru 
desăvinrirea construcției socia
liste se bucură sincer de rea
lizările remarcabile obținute 
de oamenii muncii «fin R_PJ3. 
Coreeană.

Prmnovind consecvent linia 
dezvoltării economiei națio^In 
și în primul rind a industriei 
grefe șt ccnetrucpei de mașini. 
Partidul Muncii din Coreea. 
Comitelui >ău Central fn frun
te cu tovarășul Kim Ir Sen. a 
condus și conduce cu succes 
opera de transformare aoeiel- 
economică a țării și de cons
truire a eeonoraiei sodalMie.

Marile transformări «odaie, 
dezvoltarea economiei, a in* 
dustiiei si agriculturii fen par
tea de nord a țării, constituie 
un punct de atracție, un tm- 
bold de luptă pentru popu
lația din Coreea de sud. In ve-

★

derea unificării pașnice și de
mocratice a țării.

între R.P. Romînă si R.P.D. 
Coreeană s-au statornicit și 
se dezvoltă relații noi, bazate 
Pe principiul internaționalis
mului socialist și respectarea 
principiilor adoptate în Decla
rațiile de ia Moscova în 1957 
și 1960 ale partidelor comu
niste și muncitorești. Colabo
rarea multilaterală dintre ță
rile noastre se înfăptuiește 
Pe baza egalității depline în 
drepturi, respectării stricte a 
independentei și suveranității 
naționale, a întrajutorării fră
țești M avantajului reciproc, 
ceea ce corespunde intereselor 
ambelor părți și ale întregului 
sistem mondial socialist

De ziua acestei mari sărbă
tori — cea de-a 15-a aniver
sare a proclamă ri f Republi cil 
Populare Democrate Coreene 
— a încheiat vorbitorul — po
poral romîn trimite poporului 
frate coreean un cald salut to
vărășesc urindu-i din toată 
inima noi succese în opera de 
desăvirsire a construirii socia
lismului. în lupta pentru uni
ficarea Dasnică și democratică 
a patriei sale.

Cuvintarea 
ambasadorului 

R. P. D. Coreene, 
Giăn Du Hoan

XV-a
D. Coreene

Capitală
acreditați în R.P. Romînă SÎ 
aZți membri ai corpului diplo
matic.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Ion Cozma, membru al 
C.C. ai P.M.R., președintele 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al Capitalei.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R.P.D. Coreene și R.P. 
Romine.

■A

patriei noastre, contra agreso
rilor imperialiști americani, cît 
și după război, în perioada cea 
mai grea de refacere postbelică 
a țării. Poporul coreean nu va 
uita aceasta niciodată și-i va 
păstra toată recunoștința sa.

Ambasadorul R.P.D. Coreene 
a subliniat în continuare că în 
timp ce partea de nord a Co
reei, mergînd pe drumul pro
gresului, se dezvoltă din zi în 
zi, Coreea de sud cade tot mai 
mult în ruina economică și în- 
tr-o dependență colonială tot 
mai mare. Astfel, Coreea de 
astăzi sa dezvoltă pe două linii 
diametral opuse — a progre
sului în partea de noid și a 
reacțiunii în partea de sud —■ 
două realități diferite. Lupta 
dintre aceste două linii arată 
tot mai limpede care vor fi re
zultatele confruntării din
tre ele.

Vorbitorul a arătat că rela
țiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre R. P. Romînă 
și R-P.D. Coreeană se întăresc 
și se dezvoltă continuu.

Vorbind despre realizările 
obținute de poporul nostru în 
opera de construire a socialis
mului, vorbitorul a apus : Suc
cesele obținute de poporul ro
mîn în construirea socia
lismului sînt rezultatele con
ducerii înțelepte a Partidului 
Muncitoresc Romîn în frunte

Transportul șl manevratul plutelor pe lacul Bicaz Foto : ‘AGERPRES

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul R.PD. Coreene în R.P. 
Romînă, Giăn Du Hoan. Po
porul coreean — a spus prin
tre altele vorbitorul — trăiește 
astăzi o viață de înflorire ne
cunoscută în istoria sa multi
milenară. Patria noastră, mo
bilizing toate resursele interne 
și fodosind ajutorul primit 
din țările frățești, a deve
nit o țară puternică cu o rn^r« 
forță vitală. Socialismul a în
vins în toate ramurile de acti
vitate In orașele și satele 
R.P.D. Coreene, iar înflorirea 
vieții poporului este asigurată 
de regimul socialist care se 
dezvoltă și se întărește zi de 
zi. Poporul romîn — a subli
niat în continuare vorbitorul 
— ne-a acordat ajutorul său
moral șl iWitfrial, atît în răz
boiul patriotic de eliberarea

cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. precum și a muncii 
pline de abnegație a poporului 
romîn, care a sprijinit condu
cerea partidului în toate ini
țiativele iui pentru un viitor 
mal luminos.

In încheiere, ambasadorul 
R.P.D. Coreene a făcut urări 
pentru prietenia romi no-co
reean a, pentru unitatea și 
coeziunea țărilor socialiste, 
pentru pace în lumea întreagă.

Cuvintările au fost subliniate 
eu aplauze.

După adunarea festivă a 
avut loc un program artistia 
la care și-a dat concursul An
samblul de crntP.ee și dansuri 
al Ministerului Forțelor Ar-

(Agerprca)

'rnate;^

Plenara Consiliului general al
în ziua de 4 septembrie a 

avut Ioc Plenara Qxtiîliului 
general al Uniunii de Cultură 
Fizică și Sp3rt.

La plenară au participat 
membri Și membri ru^eanti 
ai Consiliului general al 
U. C. F. Su reprezentanți ai 
C.C-S-. U T-M, și ai altor or- 
ganlzații zhștețtf și de stat Au 
mai asirtat președinții consi

liilor regionale UXZ.FS.. re- 
cretari ai cluburilor sportive 
fi alți activiști ai nrișeării 
grrtivr.

Plenara a analizat munca 
desfășurată de către organe* 
și organization U.CJ.S. in do
meniul activității sportive de 
masă și a stabilit măsuri Ln 
legătură cu orgar.’sar.In 1964 
a ^Spartachiadef Republicane'

U. C. F. S.
a ^Parăzii Sparturilor" și cu 
introducerea ..Concursului 
pentru Insinua de Polisportiv*.

De asemenea, plenara a ana
lizat felul cum se îndeplineș
te planul de măsuri elaborate 
de Biroul Consflhilai general 
al U C-F-S. eu privire la îm
bunătățirea activității fotba
listice. și a luat măsuri cores
punzătoare. (A0ETprea)

Conferință de presă 

la Ambasada R. P. D. Coreene

Vineri la amiază a avui loc 
la Ambasada R.P.D. Coreene 
la București o conferință, de 
presă cu prilejul celei de-a 
15.-a aniversări a proclamării 
R.P.D. Coreene.

Ambasadorul R.P.D. Coreene 
Hn H. P. Romină, Giăn Du 
I Hoan, a făcut o expunere a- 
I supra realizărilor obținute da

poporul coreean in cei 15 ani 
care au trecut de la procla
marea republicii.

Au participat reprezentanți 
ai presei centrale, atașați de 
presă ai unor misiuni diplo
matice acreditate în R. P. Ro
mină și corespondenți ai pre
sei străine.

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAGINA I
de acest gen caxe intiă in com
ponența celorlalte produse ce 
se execută aid. Din datele fur- 
Btzarte reiese ci ele pot ajwnge 
la peste 700 000 lei (manoperă 
și material).

Ia uzină, gradai de echipare 
ce SDV-eri. Io special la pro- 
cusaîs ce se execută la cazan- 
aerie. este destul de redus. Din 
această cauză uaeie operapi de 
debitare se execută manual, 
irosindn-se astfel mult metaL 
La const mc Ude metalice, de 
pilda, gradul de utilizare a 
dispozitivelor este de numai 
0,10 la sută f*ță de volumul de 
lucra, iar la maiaxoarele de ar
gilă de numai 0,07 la sută. 
Este necesar deci ca în uzină 
să se treacă la mărirea gradu
lui de dotare cu dispozitive. 
Sarcini importante în această 
privință revin sculerului șef al 
uzinei, care trebuie să proiec
teze și să execute scule și dis
pozitive cu o eficacitate teh
nică cit mai mare.

Deși în uzină se preconizează 
de mai mult timp înființarea 
unui atelier centralizat de de
bitare, acest lucru nu s-a rea
lizat nici pînă acum. Ceea ce 
s-a făcut pînă in prezent în 
această privință trebuie consi
derat doar ca un inceput (cele 
două ateliere de debitare din 
secțiile de cazangerie). Existen. 
ța unui astfel de atelier ar per
mite ținerea unei evidențe mai 
bune a capetelor și resturilor 
utilizabile rămase în urma de
bitărilor anumitor repere. Le
gat de aspectul debitării meta
lului, serviciul tehnologic va 
trebui să continue să întocmea, 
scă planuri de croire pentru 
toate produsele intrate în fa
bricație.

O altă problemă care trebuie 
să preocupe colectivul de aici 
se referă la reducerea procen
tului de rebuturi. Analiza a- 
tentă a cauzelor care au gene
rat creșterea rebuturilor va 
permite conducerii uzinei să ia 
măsuri în ceea ce privește în
tărirea controlului inter-faze, a 
creșterii rolului maistrului în

product»*, precum si a pertec- 
tionării cHnoștir.țelcr proâes:o- 
*ale ale mmtcitonJcr.

Tmlnd seama că în uzină lu
crează si mulți tineri — peste 
500 — comitetul U.TJ4. (secre
tar Victor Sorescui trebuie să 
se mape cu mai mare atenție 
ca aceștia să folosească cu 
grijă metalul, să-1 aospodărea- 
sri cit mai bine, la adunările 
generale U.T.M., ce mu ținut 
anul acesta in organizațiile din 
secții, s-a dezbătut prea puțin 
aspectul folosirii cu grijă a me
talului. La organizația nr. 2 — 
cazangerie, secție cu cel mai 
mare consum de metal, această 
problemă nu a fost dezbătută 
în nid o adunare generală 
U.T.M. Același lucru se poate 
spune și despre organizațiile 
de la atelierul de forjă, de la 
rulmenți etc. De asemenea, co
mitetul U.T.M. va trebui să 
organizeze cu posturile utemiste 
de control raiduri la locul de 
munca al tinerilor prin care să 
se urmărească felul cum este 
gospodărit metalul, cum este 
folosit eh

O sarcină care trebuie să re
țină atenția comitetului U.T.M. 
este legată de ridicarea califi
cării tinerilor din uzină. Nu 
este suficient să se urmărească 
numai modul cum tinerii sînt 
mobilizați la cursuri, se impune 
ca în activitatea sa comitetul 
U.T.M. să cunoască ce anume 
probleme se ridică in legătură 
cu buna desfășurare a cursuri
lor, cum își însușesc tinerii no
țiunile predate și cum le aplică 
in producție.

♦*
Valorificarea superioară a 

metalului este o problemă că
ruia colectivul uzinei trebuie 
să-i acorde o atenție tot mai 
mare. Sînt condiții ca pînă la 
sfîrșitul acestui an să fie recu
perată o bună parte din canti
tatea de metal consumată in 
plus. Alături de întregul colec
tiv, tineretul din uzină poate să 
aducă o însemnată contribuție 
la realizarea acestei sarcini.

Tovarăși 
de muncă 

oda Serafim, aaîar el aui pre- 
ietS care e-a eetutruit iaei
■jb tip de mafiei de /rrelucret 
ralmeafiL Cm acest tîf de aiafui 
■ jest ttsilati așraape taatd sec
ția amari. Și, iaaiada-te ca «. 
ped actisiiaieM MMaeii m treseat 
față da teehila mafiei da apraa- 
pe 20 da ari.

Dramei de la erele da hm, 
de lingă aneitala ca cere iți tw- 
depliaefti sarcixiia da plea, fi 
pină la orele da calrai dad ela
borezi de la bea îacepat ceva 
cu totul fi ca 1«1mI nau, mm tip 
da mașină ca alte date teluuda- 
gice, cu altă patere de jancția- 
nare, drumul acesta cere ca- 
noajtere profundă a te/uticii 
celei mai moderne, cere atn- 
diu mult fi continuu. Ei ața «M 
făcut. Și au isbindit fiindcă toata 
acestea au fost dublata de pa
siune adincă ; fiindcă și-au dai 
seama că aja a necesar, ate a 
bine.

Amîndoi forarăți da muncă, 
Mircea Săvulescu ți Necula Sera
fim au cuprins în pasiunea lor 
și pe alții : pe Emil Albu, pe Fi- 
lop ți ci(i, și eiți!

...Pe Eugen Cîndea, care pini 
mai ieri era muncitor necalificat 
iar astăzi, în aceeași secție este 
inginer. L-au îndemnat să învețe 
și au fost severi cu el, nu l-au 
lăsat sa părăsească învățătura 
chiar cînd acesta trecea prin 
greutăți inerente atunci: produc
ția, facultatea, examenele ; soția 
îi era ți ea la liceul seral...

...Pe Szatmary Karol, un băiat 
de 19 ani care lipsea nemotivat 
de la uzină ; părinții îl credeau 
la lucru iar el hoinărea pe străzi. 
Pe rind, Mircea Săvulescu ji Ne- 
cula Serafim i-au făcut vizite 
acasă și au văzui că Szatmary nu 
citește nici o carte, nici la spec
tacole nu se duce, nicăieri. Pă-

napi *■ sa scăpaseră da eL S-m 
•CMJMC «OM cei dai, i-ats dat 
cărți aă ateased, f-as issitet te 
bib^afecA, la ațmctaeeiela artiști
lor aaaatari dia Maind, l-oas das 
să stea da aerW ti senii mun
citori tara erau fraalayî fa pre- 
dacgia, no i-«a lisat pâai dad 
M-n iodrdfit aaari ți tufa axi- 
aeL Sastm^-y a deaesail mm auua- 
citar eare-ți dahiadaște, pa m ce 
trece, aiiwM >■ prieteiaâa trier din 
h'-

Dor dad or fi să ierbim des
pre tați cei ia actiritstea tiran 
se dm te paternic exemplal cdor 
doâ Materni, ar IraEui aâ cîlâa 
aid, fără exagerare, pa foarte 
emiți tineri muncitori cars lu
crează ia Mcpa de bile. Ei dai, 
ea fetarășa de aorncă anat eirst- 
nid, pria tei ce mm făcut pentru 
axiad, aa Jescaperit ți în fiecare 
tinăr de care s-an apropiat pu
terea m de mancă, pasiunea hti, 
năxaințele. Dacă a greșit, l-an 
readus pe dmul bun. Iar dad 
acest dram a fast ața cum tre- 
Imia de la bun început, l-an în- 
rățet cum să-l centinue. Ii pri
cesc de aceea cu prețuire adîncă 
toți nuin ci lorii tineri și se stră
duiesc să la urmeze exempluL

Cum am 
organizat munca 

tinerilor 
colectiviști

de tineri au fost prezenți la 
muncă. Se lucrează cu multă 
tragere de inimă și operativi
tate, Brigada noastră de cîmp 
are de recoltat 85 hectare po
rumb. Pentru o mai bună or
ganizare a muncii, în urma 
discuției avute cu inginerul și 
brigadierul, am repartizat 10 
tineri la stringerea porumbului 
din lan (aici se cere un volum 
mai mare de muncă), 5 tineri 
lucrează în schimbul de noapte 
Ia tăiatul cocenilor, Iar restul

de 15 încarcă știuleți In căruțe 
transportlndu-j la sediul gos
podăriei sau la baza de recep
ție Munca la cîmp începe, di
mineața în zori. Pentru a evita 
întârzierile, doi membri ai bi
roului U.T.M. și doi dintre cel 
mai activi utemiști, vin în fie
care dimineață cu toți tineriî 
de pe ulița lor.

Poet utemirt de control nu 
avem încă, dar pentru a ur
mări modul în care tinerii cu
leg cu atenție știulețiî de po
rumb de pe fiecare cocean, 
de pe fiecare rînd, dacă îi 
așează cu grijă în coș pentru 
a nu risipi nici un bob, un 
membru al biroului organiza
ției U.TJd. împreună cu doi 
utemiști fac raiduri zilnice 
prin lanuri. In primele zile 
de recoltat munca s-a desfășu
rat din plin. Sosim la cîmp 
odată cu primele raze ale soa
relui. Ne străduim sa muncim 
bine și cu spor. Sîntem atenți 
să culegem toți știuleții, să nu 
risipim nici un bob de porumb. 
La prînz, etrînși roată pe cîte 
un maldăr de coceni citim zia
rul, discutăm despre mersul 
lucrărilor. Tinerii din schim
bul de noapte vin permanent 
să taie coceni pe rouă cînd 
munca e mai spornică. Condu
cătorii de atelaje își fac și ei 
datoria. Felul cum a început 
să se desfășoare recoltatul în 
brigada noastră ne arată că 
măsurile luate de organizația 
U.T.M. sînt bune.

Tineri ca Oprea Boată, Ale
xandru Dragu, Gheorghe Mi- 
rea, Ioana Ciolacu, muncesc cu 
multă dragoste, execută bine 
lucrările mobilizând în jurul 
lor la muncă pe toți ceilalți 
tineri colectiviști.

Recolta de porumb care se 
dovedește a fi bună ne bucură 
pe toți și ne dă un plus de 
entuziasm în muncă.

aejcoRfttt.nl
crntP.ee
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Produse rominești

de la Leipzig
BERLIN 6 (Agerpres). — 

După cum anunță A.D.N., di
recția Tîrgului de toamnă de 
la Leipzig a acordat unui nu
măr de 16 țări distincții pen
tru articole de larg consum 
expuse.

Juriul pentru aprecierea 
mărfurilor expuse a decernat 
diplome și medalii de aur 
pentru înaltul nivel științific 
și tehnic al unor produse ro- 
mînești prezentate de între
prinderea de stat pentru co
merțul exterior „Prodexport". 
Aceste distincții au " 
minate la standul 
expozanții romîni fiind 
citați 
litate 
lor.

fost în- 
romînesc. 

feli- 
pentru excepționala ca- 
și prezentare a produse-

Noi acțiuni

ale patrioților

venezuelieni
CARACAS — Patrioții ve

nezuelieni continuă flețiuniU 
lor împotriva regimului ~ Be
tancourt. Potrivit relatărilor 
agențiilor de presa, în urma 
unui atac asupra sediului po
liției judiciare din Maracaibo, 
al doilea ora$ ca mărime din 
Venezuela, un grup de parti
zani venezuelieni a capturat a 
mare cantitate de arme, prin
tre care 11 mitraliere. După 
cum transmite agenția Prensa 
Latina, membri ai forțelor ar
mate de eliberare națională au 
aruncat in aer o conductă de 
petrol între localitățile Gua- 
rico si Barcelona. In regiunea 
munților Falcon s-au produz 
ciocniri între trupe venezue- 
liene si unități de guerilă

T

Remanierea guvernului 
algerian

ALGER — La 5 leptembna 
a fost remaniat guvernul Al
geriei. In funcția de miniitru 
al afacerilor externe a 
numit Abdelaziz BoutefWca. 
pînă în prezent ministru al 
tineretului și sporturilor. El 
îl înlocuiește în funcția de mi
nistru al afacerilor externe pe 
Mohammed Khemitti, asasi
nat în luna aprilie ; pînă in 
prezent atribuțiile ministrului 
de externe au fost îndeplinit® 
provizoriu de primul ministru 
Ben Bella. Totodată, au fost 
contopite ministerele Finanțe
lor, Comerțului și industriali
zării într-un singur minister al 
Economiei, în fruntea căruia a 
fost numit Bechir Boumaza. 
pînă în prezent ministru al 
muncii. Din guvern nur mai 
fac parte Ahmed Francis, fost 
ministru d« Finanțe, care fi-a 
dat demisia din motive poli
tice, precum și Mohammed 
Khobzi. fost ministru al Co
merțului, și Laroussi Khelifac, 
fost ministru al industriali
zării.

I

In sprijinul Tratatului

de la Moscova
NEW YORK — 5 din 6 cetă

țeni din statul Minnesota s-au 
pronunțat în favoarea ratifi
cării de către Senatul State
lor Unite ale Americii a Tra
tatului privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucle
ară în atmosfera. în spațiul 
cosmic și sub apă. scrie ziarul 
..Minneapolis Tribune0 Refe- 
rin du-se la datele recentului 
sondai al opiniei publice, zia
rul subliniază, de asemenea, că 
78 la sută din locuitorii statu
lui Minnesota consideră că 
Tratatul va contribui Ia con
solidarea păcii în întreaga 
lume.

RJO DE JANEIRO — I*- 
tr-un interviu acordat agen
ției Taniug, Joao Goulart, pre
ședintele Braziliei, a declarat 
că Tratatul de la Moscova pri
vitor la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare des
chide în fața omenirii noi 
perspectiva îmbucurătoare de 
consolidare a păcii.

Goulart a subliniat d gu
vernul Braziliei se pmviță 
pentru dezarmarea generală și 
totală, pentru rezolvarea pro
blemelor internaționale pe cale 
pașnică. El a aprobat ideea 
convocării de către ON.U. a 
unei conferințe rntemațwnaîe 
in problemele comerțului.

mișcarea oentru stringerea de 
«emnături d* petiția mițcăru 
franceze a partizanilor păcii, 
care cere guvernului francez 
__sâ adere la Tratatul de Ia 
Moscova Drivitor la interzice
rea ■oarțială a experiențelor 
nucleare si sâ ia parte la Con
ferința. de la Geneva pentru 
dezarmare, precum și la toate 
tratativele eu privire La întă
rirea năcii*. Intr-o rezoluție 
adoptată la 5 septembrie. O 
misia administrativă a Confe
derației Generale a Muncii 
cere ca toți activiștii și toate 
organizatul^ CG.T. să depună 
eforturi pentru a determina 
guvernul francez să adere la 
Tratatul de la Moscova.

PARIS — In Franța se des
fășoară De scară tot mai largă

periente nocleare. Prr~rerai neo
zeelandez a ci este ..pro
fund sui pi ins" af;rm*t£le gu-
Trrri'ti francez potrivit căruia 
luÂnje da poziție ale unor state 
dm reg; one lată de experiențele 
nucleare proiectate de Franța in 
Oceanul Pacihc pun sub semnul 
întrebării relațiile prietenești din
tre guvernul francez si țările inte
resate. Keith Holyoake a declarat 
că „este vorba de experiențe in
tr-un moment cind principalele 
puteri nucleare și aproape toate 
celelalte țări din lume au căzut de 
acord să le interzică printr-un tra
tat international*.

0 notă a guvernului sovietic
WASHINGTON 

preș). — TASS 
Ambasada UJLS.S la Wa
shington. din însărcinarea gu
vernului U.RSS.. a înaintat 
Departamentului de Stat al 
S-U-A. o notă in legătură cu 
semnarea ilegală de către re
prezentantul clicii ciankaișisîe 
a exemplarului american al 
Tratabilul printer la interzi
cerea experiențelor cu arma 
nucleară In atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă.

In legătură cu aceasta, se 
spune în notă, guvernul sovie
tic consideră necesar să decla
re. ceea ce a făcut și pînă la 
semnarea Tratatului privitor

SAIGON. — Ngo Dinh Diem 
a acordat la 5 septembrie un 
interviu unor ziariști străini, 
în care a dezmințit știrile pu
blicate de presa americană, 
potrivit cărora la Saigon ar fi 
avut loc o Jovitură de pa
lat*. in cursul căreia fratele 
său. Ngo Dinh Nhu. șeful po
liției secrete, ar fi preluat pu
terea.

Agențiile de presă semna- 
în același timp, o „neaș

teptată* modificare a poziției 
americane. Astfel, agenția 
Reuter relevă că guvernul a- 
merican ..pare să se fi resem
nat-..*. Agenția citează decla
rațiile unor oficialități ame
ricane, potrivit cărora „Statele 
Unite nu intenționează să în
treprindă nici o acțiune di
rectă sau să insiste asupra

Sludenți americani
despre realitățile eubanc

6 (Ager- 
transmite : 

la

la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară, în cursul 
tratativelor de la Moscova, că 
clica ciankaișistă nu reprezin
tă pe nimeni și nu are drep
tul să acționeze în numele 
Chinei și de aceea orice acți
uni internaționale ale acestei 
clici sînt ilegale și în contra
dicție cu Carta O.N.U. Uniu
nea Sovietică reafirmă din 
nou că nu recunoaște semnă
tura ciankaișiștilor pe exem
plarul menționat al Tratatu
lui și că în lume există numai 
un singur stat chinez — Re
publica Populară Chineză — 
și că China este reprezentată 
numai de guvernul R. P. Chi
neze.

Consiliul de Securitate
va examina situația 

din Rhodesia de sud
NEW YORK — Agenția 

France Presse relatează că la 
cererea unui grun de state a- 
fricane. membre ale Organiza
ției Națiunilor Unite — Gha
na. Guineea. Maroc și Repu
blica Arabă Unită — s-a ho- 
tărît ca la 9 septembrie să se 
întrunească Consiliul de Secu
ritate pentru a examina si
tuația din Rhodesia de sud.

DIM R.P. BULGARIA

NEW YORK. — La 5 septembrie 
a fast dat publicității la New York 
documentul adresat Consiliului de 
Sectuițale al O.N.U. de cdlre âte 
n« Ci prMre la situația din H>v 
desia de sud.

„In acest teritoriu, se arată în 
document, autoritățile sud-rhode- 
siene duc o brutalii politică de 
apartheid Împotriva populației de 
culoare*. Guvernul Ghanei, arată 
documentul, considera că singurul 
vinovat pentru această s!are de 
lucruri este guvernul englez, gi că 
la ea s-a ajuns în urma încălcării 
și neîndepiinirli rezoluțiilor adop
tate anterior de O.N.U.

Reierindu-se la condițiile In care 
trăiește populația africană din 
Rhodesia de sud, documentul gha- 
nez arată că două milioane din 
cele aproape patru milioane de 
africani trăiesc în rezervații în 
care pămîntul este deosebit de să
rac, lipsit de drumuri, irigații, iar 
populația este lipsită de apă pota
bilă ca și de asistență sociald. Cea 
mai mare parte dintre bărbați au 
lost nevoiți, contra unei taxe spe
ciale, să părăsească rezervațiile, 
căutindu-și de lucru In regiunile 
rezervate europenilor. Muncitorii 
africani care lucrează pentru colo
nialiștii europeni nu se bucură de 
nici un fel de drepturi civile. 
„Taate aceste condiții intolerabile, 
subliniază documentul ghanez, sînt 
agravate și mai mult de o crudă 
politică de discriminare rasială 
care, după aprecierile unor obser
vatori, este uneori mai brutală ca 
In R.S.A".

liDd cum transmite agen-
/ j| tia France Presse, patru 

din membrii grupului 
studenților americani care, in 
ciuda împotrivirii Departa
mentului de Stat, au vizitat 
recent Cuba, au ținut o confe
rință de presă, în cursul căreia 
au împărtășit impresiile lor. 
„Guvernul cuban depune ef0T- 
turi pentru a îmbunătăți viața 
poporului acestei țări', a de
clarat Cris Raisner, student la 

Ibelle-arte. „Nu am aceeași im
presie în ce privește guvernul 
american", a adăugat el. Rho
den Smith, student negru, a 
declarat că a putut constata 
faptul că „o proporție mare de 
negri ocupă posturi de răspun
dere în Cuba' și că nu a t«- 
tîlnit nici un fel de cazuri de 
discriminare rasială. „Socialis
mul care se construiește în 
Cuba, a declarat Judith Luce, 
este bun pentru majoritatea 
poporului'. Ellen Shallit, stu
dentă în literatură, a subliniat 
că a avut în Cuba posibilitatea 
de a vedea cum sînt și cum 
pot fi ajutați tinerii în Cuba. 
„Acest lucru, a spus ea, nu se 
intîmplă în Statele Unite".

Cei patru studenți au subli
niat în unanimitate căldura cu 

’ care au fost primiți și ospita
litatea poporului cuban, pre
cum și întreaga libertate de 

P care s-au bucurat în timpul 
i șederii lor. de aproape două 
I luni, în Cuba.

Evenimentele
Vietnamul de

unei ciocniri cu actualul re
gim din Vietnamul de sud cu 
scopul de a aduce schimbări". 
Ambasada americană din Sai
gon, care dăduse azil unui nu
măr de trei preoți budiști ame
nințați a fi arestați de auto
rități, a refuzat în ultimele 
zile să mai primească în in
cinta sa alți preoți budiști, 
care au încercat să se refu
gieze în fața acțiunilor repre
sive ale autorităților diemiste.

SA1GON. — Potrivii relatări
lor agențiilor de presă, atît în 
Vietnamul de sud cit și în stră
inătate continuă valul de pro
teste împotriva represiunilor 
dezlănțuite de guvernul diemist 
împotriva budiștilor.

Organizația din Saigon — 
Chalon a Partidului radical so
cialist din Vietnamul de sud,
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Uniunea iemeilor care luptă 
pentru eliberarea Vietnamului 
de sud și Asociațiile țăranilor 
pentru eliberarea Vietnamului 
de sud au dat publicității de
clara Jii în care iși exprimă so
lidaritatea cu lupta poporului 
din Vietnamul de sud împotriva 
regimului sîngeros al lui Ngo 
Dinh Diem

Peste 200 de furișii din RD- 
Vietnam s-au întrunit la 5 sep
tembrie în cadrul unui miting 
la Hanoi în sprijinul luptei pa
trioților din Vietnamul de sud.

„Represiunile nemaiauzite 
împotriva budiștilor din Viet
namul de sud au luat proporții 
atît de mari incit cer ca țările 
civilizate din toate părțile lu
mii să ia neîntîrziat măsuri efi
ciente', se spune în rezoluția 
adoptată la Delhi de Consiliul 
păcii pe întreaga Indie.
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Aspect de la „marșul pentru drepturi civile' de Ia Washington, puternică demonstrație an_ 
lisegregaționislă.
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Astăzi esfe sărbătoarea na- 
țională a Braziliei — aniver
sarea proclamării indepen
denței. în fotografia noa
stră ; vedere 
orașului Sao Paolo — unul 
din cele mai mari orașe ale 

Braziliei.

din centrul

Mustafa Barzani

demască represiunile

împotriva kurzilor
GENEVA — Mustafa Bar

zani. nresedintele partidului 
democrat din Kurdistan, și co
mandantul forțelor armate ale 
Kurzilor, a adresat „Congre
sului centenarului Crucii Boșii 
internaționale”, care are loc la 
Geneva, o scrisoare în care a- 
trage atenția asupra acțiunilor 
guvernului Irakian, care încal. 
că grosolan normele dreptului 
international și principiile 
umanității după care se călău- 
zește Crucea Roșie internațio
nală.

Guvernul baasist. se spune 
in scrisoare, nefiind în stare să 
fringă lupta poporului kurd 
pentru libertate, drepturi de
mocratice și autonomie națio 
nalâ. a recurs în iunie a-c., cu 
ajutorul guvernului sirian, la 
exterminarea în masă a popu
lației pașnice din Kurdistan, 
încâlcind convențiile de la Ge
neva, trupele guvernului din 
Bagdad bombardează orașele 
și satele kurzilor, ucigînd sute 
de femei, bătrîni și copii. El® 
organizează represiuni în masă 
și alungă forțat populația ci
vilă din regiunile petrolifere 
ale Kurdistanului, împușcă pe 
toți soldați! Kurzi căzuți pri
zonieri. Ele îi execută pe ci
vilii luați ca ostateci, îi supun 
la torturi pe detinuții kurzi și 
arabi, ard cu napalm semănă
turile. nimicesc cirezile de vite 

•$i iacearcîr-Să îtrăbușe poporui 
kurd în cleștele blocadei eco
nomice.

In
cere 
Roșii 
teze
Kurdistanului. El cere, de ase
menea, participanților la „Con
gresul centenarului Crucii Ro
șii internaționale”, Ligii socie- 
tăWpr de Cruce Roșie si Se
milună Rosie, Soarelui Roșu și 
Leului Roșu să ia măsuri ur
gente pentru a acorda ajutor 
victimelor războiului.

francezGrijile Comitetului 
monetar 

al Pieței comune
BRUXELLES — Starea cri

tică prin care frece in prezent 
economia Franței și Italiei, 
creșterea rapidă a prețurilor, 
cît și creșterea îngrijorătoare 
a tendințelor inflaționiste în 
aceste țări, semnalate cu neli
niște de comitetul monetar al 
Pieței comune, subliniază a- 
genția Associated Press, vor 
face obiectul principal al dez
baterilor ședinței miniștrilor 
de finanțe ci țărilor Pieței co
mune care se vor întruni luni 
la Paris.

După cum relatează agenția 
citată, la această întîlnire care 
va fi prezidată de ministrul 
de finanțe al Franței, Giscard 
Estaing, va fi prezentat un ra
port detaliat asupra unor di
ficultăți economice ale țărilor 
Pieței comune de către Robert 
Marjolin, vicepreședinte 
comisiei Pieței comune.

I
n Franța crește nu_ 
mărul grevelor și 
manifestațiilor de 
protest ale părin
ților și cadrelor di
dactice Împotriva 
faptului că guver-

a luat nici o măsură 
îmbunătățirea condiții- 
învățămînt ale elevilor.

j

i*A^^**«'*î

riale. Mai multe persoane au 
fost rănite.

al

nul nu 
pentru 
lor de
Cadrele didactice declară că au 
terminal în condiții foarte grele 
anul școlar trecut 9‘ afirmă că 
nu mai pot reîncepe noul an în 
asemenea condiții,

„Nici o dată, scrie ziarul 
„I'Humanită", școala primară 
nu a fost atît de sacrificată. 
Optimismul oficial actual de
monstrează că această mizerie 
este considerată drept un lucru 
normal pentru școlile publice. 
Aceasta înseamnă, continuă 
ziarul, că nu va fi făcut nimic 
pentru îmbunătățirea situației 
copiilor din școlile primare 
care, în ciuda apelurilor părin
ților, vor rămîne în aceeași

iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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Bulgaria).
de la Kremikavți (R. P.
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stare lamentabilă. Aceasta în
seamnă câ baraca de sclndurl 
care servește de mai bine de 20 
de ani drept școală pentru co
piii din cartierul Champigny va 
rămîne pe mai departe 
cui ei".

Vorbind de faptul că 
circulară a Ministerului
(ămîntului se stabilește că efec_ 
tivul minim pentru o clasa ele
mentară este de 50 de elevi, 
ziarul „rHumanită’* subliniază 
că „supraîncărcarea claselor 
are consecințe dezastruoase 
pentru elevi".

La 
„totul 
perea 
tarul
lui a răspuns că „aceasta va În
semna îngrămădirea și pe mal 
departe a elevilor. Cind aceș
tia nu vor mai putea fi îngră
mădiți, vor fi lăsați la ușa șco
lii, așa cum s-a întîmplal ia 
Amiens, unde din cei 1 400 co-

la Io-

lntr-o 
Invă-

pii de vlrslă școlară numai 490 
au putut fi școlarizați".

Chiar planurile guvernamen
tale nu sînt realizate 
lipsei investițiilor 
Comisia „Le Gorgeu” 
lat recent că planul
strucții nu a putut li executat 
decît în proporție de 42,5 la 
suiă.

din cauza 
necesare, 
a consta- 
de con-.

scrisoarea sa, Barzani 
ca o delegație a Crucii 
Internationale să vizi- 
teritoriul eliberat al

afirmația guvernului că 
va fi gata pînă la înce- 
noului an școlar”, secre- 
sindicatului învăjămîntu-

SPANIA: Demonstrații și greve 
antifranchiste

PARIS. 5 000 de muncitori de 
la Uzina de automobile „Pegaso", 
una din. cele mai mari din Spania, 
cu sediu] Ia Madrid, au declarai 
grevă în lemn de solidaritate cu 
minerii greviști din Asturia. Greva 
eroică de 50 de zile a minerilor 
din Asturia se bucură de simpatia 
și sprijinul fierbinte al tuturor oa
menilor muncij din Spania. Aulo-

rilățile franchisle încearcă zadar 
nic să înăbușe și să ascundă op: 
niet publice mișcarea de solidari 
late care se desfășoară In întreaga 
Spanie. Demonstra/ii și gieve de 
protest împotriva dictaturii lașei::- 
te a lui Franco și de solidaritate 
cu minerii din Asturia. au avui loc. 
de asemenea, la Barcelona, Bilbao 
și în alte orașe din Spania.
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NEW YORK. La 5 septembrie, 

Curtea Supremă a statului New 
York a publicat o hotărîre judecă
torească prm care interzice greva 
profesorilor și învățătorilor din 
școlile municipale, fixată pentru 
luni. Cadrele didactice cer majo
rarea salariilor și satisfacerea unei 
serii de alte revendicări. împuter
nicitul pentru problemele învăță
mîntului a declarat că cei care vor 
încălca această hotărîre vor fi lip
siți de dreptul de a preda. în Sta
tele Unite această măsură consti
tuie o sancțiune mai severă decît 
punerea in disponibilitate, întrucît 
un profesor lipsit de dreptul de a 
preda nu mai poate fi angajat de 
nici o școală de stat.

MOSCOVA. — La Moscova 
a fost dat publicității proiec
tul sovietic de mesaj al copre
ședinților Conferinței de la 
Geneva pentru Laos adresat 
guvernului S.U.A., guvernului 
de coaliție al Laosuiui ți pre
ședintelui Comisiei internațio
nale de supraveghere ți con
trol. Mesajul recomandă ca co
președinții, călăuzind*-se după 
acordurile de la Geneva, 
propună Com 
nale pentru Laos sd efec-.*- 
o anchetă corespunzătoare 
legătură >:* lirrinle ilegale

—-.'.ziare amencane.

apucate de brațul mecanic al ba- 
tiscafului.

potriva perspectivei efectuării da 
către Franța a unei serii de expe
riențe nucleare In Pacific".

In instrucțiuni se Televă ci „ati
tudinea guvernelor Australiei, Noii 
Zeelande, Republicii Chile și Pe
rului față de experiențele franceze 
riscă, dacă se va prelungi, să pună 
în cauză relațiile amicale ale 
Franței cu aceste țări".

6,7 Ia sută pe an. Ia unele pro
duse ea depășind însă 10 la 
sută. între iulie 1962 și iulie 
1963 chiriile au fost majorate 
în medie cu 13,7 la sută, spec
tacolele cu 15 la sută.

JOHANNESBURG. — Autorită- 
file rasiste din Republica Sud*.4irr 
cană au interzis elevilor să parti
cipe la spectacolul cu tragedia lui 
Shakespeare ..Regele tear* consa
crat Începerii noului an școlar, 
scrie ziarul „Star".

Hotărirea autorităților rasiste din 
R.S.A. a îtlrnit protestele energice 
ale profesorilor de la școlile In 
care Învață populația de culoare.

DJAKARTA. — lntr-o declarație 
d?tA publicității la 6 septembrie, 
ministrul de externe al Indoneziei, 
Subandrio. a cerut respectarea 
=£Ofdului de Ia Manila, semnat de 
Indonezia, Filiptne și Malaya, care 
prevedea consultarea populației din 
teriMaiile ce urmeaz£ intre în 
Fageratia Maiayezâ. Snbandrio a 
mâr.at apoi că Inu-jaezia ,=s-a opus 
;; . <1 se formării
Federației Metwvsre atita timp cit 
ătv.i.;! de :■* Marila nu este res- 

întrutciul*. împotriva creării 
Federații sau p«oauntat Si 

w^fL--i:ele din Sarawak. După cum 
ațjrrzule d« pi=^5 22 de 

a'.e din acest teritoriu au 
-45 memorandum adresat 

rr. f O.N.U., cerînd acordarea 
iei -.Tkne și reale independente 

Sa; au ’ăkuiui.

ROMA. — In cadrul unei 
ședințe a conducerii Partidu
lui Socialist Italian, care a 
avut loc la 5 septembrie, re
prezentanții fracțiunii de stin
gă din partid au prezentat o 
moțiune în care cer conducerii 
partidului să refuze orice co
laborare cu partidul democrat- 
creștin.

La Început, institutul va pre
găti studenții pentru cinci spe
cialități ; tehnologia maselor 
plastice, tehnologia combusti
bilului. tehnologia substanțelor 
organice, a silicaților, a amie
zei organice și a caiiciucuiui. 
Anul acesta vor fi admiși 220 
de sludențt iar in uimdtc‘u 
5—6 ani numărul student dor . - 
crește pînă la 7 000.

obținut 
cadrulGeologii bulgari au 

noi succese. In 
prospecțiunilor efectuate, 

ei au descoperit zăcăminte de 
cupru în munții Stara-Planina, 
la sud-est de Etropole. Rezer
vele acestora sînt evaluate 1° 
100 000 000 tone de minereu. 
Cercetările care se efectuează 
în prezent urmăresc stabilirea 
întinderii zăcămintelor pentru 
a se putea folosi extraejia la ii. 
In apropiere de orașul Burgas 
au fost descoperite zăcăminte 
de săruri de potasiu — materie 
primă necesară producției de 
sticlă. Rezervele se cifrează la 
aproximativ 300 000 000 m.c. A- 
nalizele au dovedii calitățile 
deosebite ale acestei materii 
prime, din care se va fabrica 
sticlă de culoare verde.

G

f
n anul școlar 1963—1964, 

la Burgas ia ființă al doi
lea institut de chimie din 

R. P. Bulgaria. Avînd în vedere 
că la Burgas se vor dezvolta 
într-un ritm rapid producția de 
rășini sintetice, de mase pla

stice, combustibil și diverse 
alte preparate, se va putea 
realiza legarea învățămlnfultii 
cu practica în producție.

ulgaria a obținui succese 
P de seamă jn domenjm 

învățămîntului public, 
înainte de eliberare existau 
Bulgaria 1 500 000 de anaila- 
beți, iar peste 1 700 de sale r«u 
aveau școli. In ultim::! an, în 
toate formele de Invățămint — 
incluzind și instituțiile preșco
lare — au fost încadrați apro
ximativ 1900 000 de persoane. 
In cei 19 ani de putere popu
lară qu fost construite peste 
1 500 de școli.

Și invățămîntul superior a 
cunoscut un mare a vini, in 
prezent există 22 de instituții 
de invdiâmlnt superior, față de 
numai 5 crte existau în anul 
1939. Numărul studenților a 
crescut de 7 ori. In cursul anu
lui școlar 1963—1964 vor lua 
ființă 4 noi instituții de învăță- 
mint superior.
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MOSCOVA. — Pentru nari me
rite în domeniul fizicii șl cu pri
lejul împlinirii viratei de 50 de 
ani. Prezidiul Sovietului Suprem, 
al U.R.S.S. a conferit Ordinul Ler:~ 
cunoscutului iniei an fr.-.ietic Br^-o 
Pontecorvo.

HAVANA — Din capitala 
Cubei s-a anunțat că in dimi
neața de 5 septembrie in regi
unea orașului Santa Clara din 
Cuba a fost comis un atac ad
rian oirateresc. La acest atac 
au participat 4 avioane. Ele »u 
bombardat si mitraliat terito
riul Cubei. Regiunea supusă a- 
tacului a suferit daune mate-

WASHINGTON. — Ministrul 
s' S ti X Fred Korth. a 

* .a Ji: 'Jnnî cercetărilor
de batiia^ftr* ..Trieste" a 

ăi»’.’, detafti»!*- io. *..' - .de se 
; !s «șaa'-â subma-

BM'iir ,Thre-
r«re « a wla 10 

ie k. Atlantic 129 de per
ia bord. KoiOt a arîUI că 
'iile luate «e batiscaful 
;■ părți 31 rămășițe

•âimăru: 3BJ care cores-
• .*>» ... »-A— 1: .z-lui scu-

Co —rndantul batiscafului.

•'a*!*» 
Av".

soâne '

T-.

HMÎBt.
Do»s!d Keetch. ■ •tas'.aret Ia rîn* 
M lui
;:a mare număr de resturi ale sub
marinului care nu au putut fi Insă

că a aocazia să vadă

PARIS. — Observatorul agenției 
Uman Franchise d lnformatiaa. «- 
preciexi ci o confirmare a 
piei «.sl'ă&de care r.t p&sî- decît 
să adinceascA =4 mai mult ;? -‘^rea 

si dipluCi3*.-r5 a Frd.'lcă*. 
amenințarea care s-a vidate
in cererea adresă- de 
tia^^z guv»-, lelu; Au-’.i' N< 
Zeelande. C«*_!e î* 2
vil: »- aceste ’.V: bimî-m 
cinni de pn>!r«t :s>V-;vi "ia» .- 
rilor -r.dar:-r.‘j: wWar
francez de a et.*-T‘‘.;a exper:c-țe < 
botsba hicrr^er. Im zona ă? 
wrt a Paciacc Fw d.
ale* pi:’.e. agenții France Presse 
«Ufelimază ■ 1 guvernai francez a 
trimic irxstnuzpuiii ambasadorilor 
francezi din cele patru țări In le
gătură cu „surprinderea Franței 
fată de campania sistematică, spri
jinită de comunicate oficiale. Im-

t Ir
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WASHINGTON. — Senatorul a- 
merican Wayne Morse, unul din 
liderii democrați, a luat poziție In
tr-o declarație publică in Senat 
împotriva politicii S.U.A. față de 
<îi-i î ciankaișistă. El a arătat că 
drept urmare a sprijinului militar 
s: financiar acordat de Washington 
lui Cian Kai-și, Statele Unite se 
expun riscului „de a face fată jn 
«i-irind și in Taiwan spectrului și 
amenințărilor care au loc in pre
lent in Vietnamul de Sud".

DJAKARTA. — La 5 septembrie, 
un purtător de cuvint al armatei 
-auc^eziene a dat publicității o 
ârclarat’e în care atrage atenția 
ik4^.ra cont»-.’rlxilor de trupe bri- 

pe înt^.'z Sebatik —
• . ternul indiei Borneo.

Citind declarațiile unui r.«rtător 
de cuvint al marinei militare, a- 
.janția An tara ara*.! că in apropie
rea insulei patrulează două nave 
de razooi, iar uq număr de bom
bardiere stationed.’-, pe aerodro
muri. Agcrția citată relevă că pur
tătorul de cuvint a] ministerului 
apărării a declarat că „acestei 
concentrări de trupe străine în 
apropiere de teritoriu! Indoneziei 
j se acordă toată atenția de către 
comandamentul forțelor militare 
indoneziene".

HELSINKI — La 5 septem
brie, ministrul pentru proble
mele sociale al Finlandei a a- 
probat noua majorare de pre
țuri la unele produse alimen
tare. Noile prețuri vor intra 
in vigoare la începutul saptă- 
minii viitoare. Au fost majo
rate prețurile la unt, lapte, 
smintind, pîine, făină, produse 
de cofetărie si mezeluri.

PARIS — Față de 1958, cos
tul vieții a crescut în Franța 
cu 51 la sută. In luna martie 
anul acesta au fost majorate 
simțitor tarifele pe căile fe
rate, la electricitate, tutun, 
pîine etc. In prezent se urmă
rește majorarea prețurilor 
cărbunelui, a taxelor poștale și 
a altor servicii publice. Crește
rea prețurilor este în medie de

CIUDAD DE MEXICO. — Re 
vista Băncii de comerț exterior 
din Mexic subliniază în ulti
mul său număr că, în momentul 
de față, este necesară constru:- 
îea anuală a cel puțin 200.000 
de locuințe pentru a putea adu 
ce o rezolvare uneia din cele 
mai grave probleme sociale ca 
reia îi face față în prezent Me
xicul. După cum arată revista 
într-un studiu consacrat ritmu 
lui construcțiilor de locuințe în 
țară, peste 50 la sută din locu 
ințele existente sînt neiolosi- 
bile. In studiu se subliniază cu 
numai 15 la sulă din populația 
Mexicului folosește locuințe 
adecvate, 33,6 la sută locuiește 
în colibe, 14 
numitele „case 
10,7 la sutâ în

ia sută în așa 
muncitorești' și 
barăci.
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