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ing. FLORIN 
TRÄSCULESCU 
coresp. voluntar

combinele de la S.M.T., cit și

(Foto ' R. Costin)

mmein
Uricani

timp în ur- 
unor viituri 

Drcei și ale

început să 
și cultivat

Maria Dinu, Maria Toader șl Elvira Voicu 
(fotografia din dreapta). /

6 PAGINI - 30 BAN!

LUDOVIC MÜLLER
profesor, Școala medie nr. 1 

din orașul Timișoara 
(Desene de C. ZISU)

VIORICA TEOFÄNESCU 
învățătoare, Școala elementară 

nr. 1 din orașul Bacău

Liță care au recoltat peste 15.000 kg grîu 
fiecare (fotografia din stingă). Trei colecti
viste fruntașe la secerat din G.A.C. Grulu :

VALERIA RACOINEÄ 
învățătoare, Școala elementară 
din comuna Cumpăna, raionul 

Negru Vodă.

DUMITRU IONESCU 
profesor, Școala medie serală 
de pe lîngă Uzinele de tablă 

din Galați

Succesele minerilor 
din Valea Jiului

agregatelor, furnaliștii în această perioadă cu multă fontă pe metru util de furnal decît sarcina planificată. în mod deosebit s-au evidențiat topitorii din echipa condusă de Alexandru Olaru, încărcătorii conduși de Ion Taloși. și maistrul de schimb Gheorghe Cis- maș.

Lanurile de grîu din întinsa cim- 
pie a Dunării au luat culoarea au
rului. Mult așteptata bătălie a 
recoltatului a început. Peste tot 
vezi înaintînd prin lanuri combine, 
secerători sau șiruri nesfîrșite de 
oameni cu seceri și coase. Colec
tiviștii, mecanizatorii, lucrătorii din 
gospodăriile de stat se străduiesc 
să recolteze griul încă în pîrgă 
pentru, a evita astfel pierderile prin 
scuturare.

Un prim popas îl facem la unul 
din lanurile gospodăriei colective 

Oltenița. Co- 
au ieșit la 
la seceratul 
580 hectare.

Nico- 
a 11-a des- 
Din cele 120

ha repartizate brigăzii s-a și sece
rat și strîns în'snopi grîul de pe 
50 ha. Cu- ce intensitate se mun
cește, rezultă din întinderea supra- 
fețelorae pe care s-a recoltat. Luca 
Toader, Petruța Ciolacu, Aurel 
Troie și alți colectiviști fruntași nu 
sînt mulțumiți pînă n’J fac înir-o zi 
cite două zile-măncă. în zilele care 
urmează, pê hrăsUră ce grîul va da 
in pîrg, alături "de colectiviști voi 
lucra la recoltat și combinele de Ia 
S.M.T. Priceperea în a folosi agro
tehnica se vede și de data aceasta 
la colectiviștii din Gr'uiu. După ce 
snopii au fost strînși se ară cu 
tractorul fîșii de‘.teren și clăile se 
fac numai pe arătură. în zilele ur
mătoare se va "putea trece astfel 
cu toate forțele la executarea ară
turilor de vară. Oamenii harnici și

Tov. Liviu Mateiaș, directorul gospodăriei 
de stai Budești Negoeșfi, raionul Oltenița, fe
licită pe mecanizatorii Ion Nicolaie și Petre

GHEORGHE POPESCU 
coresp. voluntar

cui te, lumina- de ispravă”, învățători și și sate, care pricepere și

BERECZKY IULIU 
învățător, Școala elementară din 
comuna Poiana, raionul Turda

pricepuți nu se gîndesc numai la 
ce pun acuma în hambar, ci și la 
recolta .viitoare. Și acesta este un 
lucru foarte bun.

•în lanurile nesfîrșite de grîu ale 
colectiviștilor din Valea Roșie, ace
lași . raion, vezi înaintînd de de
parte secerători-legători trase de 
cqi. în urma lor snopii tămîn așe
zați în linie dreaptă. Inginerul 
agronom al gospodăriei, tov. Const. 
Ionescu, ne vorbește despre planul 
de lucru al gospodăriei. Pentru a 
nu se pierde nici un bob din noua 
recoltă, consiliul de conducere a 
hotărît să. fie folosite la recoltat 
atît

de fapte mii de la orașe educă cu

Colectivul secției a II-a furnale din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara a obținut în cursul lunii iunie rezultate însemnate în producție. Prin sporirea indicilor de utilizare a au produs 70 kg mai cub volum

folosirea mai bunâ 
a agregatelor

Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri 29 iunie 1962 pe directorul general al Organizației pentru alimentație și a-

Incepînd din toamna acestui an, școlile profesionale agri
cole vor pregăti noi cadre calificate. Astfel, pentru anul șco
lar 1962—1963 în școlile din rețeaua Consiliului Superior al 
Agriculturii se primesc înscrieri la concursul de admitere 
pentru școlilo profesionale de mecanici agricoli, școlile teh
nice de maiștri mecpnict agricoli, școlile *ehnics agricole, 
horticole, veterinare și de contabilitate agricolă și școlile teh
nice de hidrotehnică agricolă. înscrierile pentru concursul 
de admitere se iac între 15—30 aiigust 1962 ; la școlile teh
nice de hidrotehnică agricolă înscrierile se fac între 10—24 
septembrie. (Amănunte în legătură cu condițiile de înscriere 
la concursul de admitere au fost publicate în ziarele „Romî- 
nia liberă” și „Scîntela tineretului”. din 29 iunie 1962).

din Gruiu, raionul 
lectiviștii de aci 
cîmp în zorii zilei, 
grîului de pe cele 
Din carnetul brigadierului 
lae Neagu de la 
prindem cîteva cifre.

luminoase, care împodobesc orașele și satele țării. Numai în 1962, din fondurile alocate de stat se vor construi încă 1300 de săli de clasă. Numărul cadrelor didactice a sporit în ultimii doi ani cu 13 500 în școlile de cultură generală și pedagogice, cu peste 2 200 în învățămîn- tul superior. Din bugetul de stat s-au cheltuit în 1961 pentru nevoile școlilor de toate gradele peste 4 248 milioane lei. Numai socialismul, care este inseparabil legat de cultură, a putut asigura o asemenea dezvoltare a învățămîntului.Esențial deosebit ■ față de trecut este și conținutul învățămîntului, așezat astăzi pe baze științifice și orientat în direcția intereselor poporului, ale construcției socialiste. Menirea școlii de azi, a slujitorilor ei, este de a forma cadre de nădejde pentru dezvoltarea continuă a economiei și culturii, oameni e- clucați în spiritul patriotismului socialist, al internaționalismului proletar, cu un larg orizont și cu bogate cunoștințe de specialitate, capabili să aplice mime, la locul lor de muncă, cuceririle științei și tehnicii. Condiția fundamentală pentru îndeplinirea acestui țel este perfecționarea continuă a conținutului învățămîntului, adîncirea permanentă a legăturii sale cu viața, cu necesitățile practicii, ale producției, cu cerințele progresului tehnico-științific. Cadrelor didactice le revine rolul important de a stimula și dezvolta în rîndurile elevilor pasiune pentru studiu, pentru însușirea de noi și noi cunoștințe științifice spre a obține, pe această bază, rezultate tot mai bune la învățătură.Partidul nostru cheamă pe profesori și învățători, organizațiile de partid și de tineret din școli să întărească și să perfecționeze neobosit conținutul educativ al procesului de învățămînt, al întregii activități școlare. Un adevărat profesor este și un pasionat educator. El sădește în inimile tinere dragostea fierbinte de patrie, mîndria pentru marile realizări ale socialismului și pentru, perspectivele în- suflețitoare pe care le deschide politica partidului, stimulează în rîndurile elevilor săi dorința de a deveni constructori activi ai vieții noi, participanți entuziaști la lupta întregului popor pentru propășirea și înflorirea Republicii Populare Romîne. O înaltă satisfacție aduce profesorului, învățătorului munca de educare comunistă a tineretului, aportul său la formarea trăsăturilor morale noi, caracteristice oamenilor societății socialiste — cinstea, sinceritatea, curajul, setea de învățătură, spiritul de disciplină, simțul datoriei ; prin întreaga lor activitate educativă, profesorii și învățătorii sînt chemați să dezvolte în rîndurile tinerilor respectul și dragostea pentru munca productivă — izvorul tuturor avuțiilor noastre, hotărîrea de a munci cu abnegație pentru binele colectivității.Astăzi, după victoria istorică a socialismului în agricultură, o însemnătate deosebită capătă nivelul calitativ superior al cunoștințelor

ru 
turiști 
freaga fără 
copiii să vadă frumusețile o- 
rașului, noile sale construcjii; 
să viziteze marile întreprin
deri, muzeele. Un grup de 
profesori ne pregătim să-i 
însofim în calitate de ghizi, 
prin București, pe micii 
noștri oaspeți. O muncă fru
moasă și utilă. Numai că a- 
vem un necaz. Lipsește ma
terialul documentar despre 
noută(ile din Bucureștiul zi
lelor noastre. Copiii vor să 
știe cîf mai multe. Și de a- 
ceea, alerg pe la muzee și 
biblioteci să string cifre, fap
te. Te-aș întreba : de ce nu

care va cuprinde salturi cu 
parașuta, evoluții ale planoa- 
relor, acrobafii cu avioane 
sportive ele. Concursul de 
parașutism va avea loc în 
zilele următoare pe aeroportul 
Clinceni,

dedeȘi .......... .tinerele generații, le este sărbătoarea „Zilei învă- Partidul și poporul sti-

PLO1EȘTI (coresp. „Scînteit“). - 
In gospodăriile agricole colective ÿ 
în gospodăriile agricole de stat di: 
regiunea Ploiești a început recolta 
tul orzului și grîului. Colectiviști 
din comunele Amaru, Glod.eanu, Si 
liștea, Fulgași Smeeni. folosesc la 
recoltare nu numai secerătorile me 
canice, ci și coasele și secările. în 
numai o zi s-au recoltat în aceste co
mune peste 400 ha cultivate cu orz. 
Pînă în prezent mai mult de 40 de 
gospodării colective din raioanele 
Buzău, Rm. Sărat și Mizil au și 
terminat recoltatul orzului. In gos
podăriile agricole colective din 
Gherășeni, Bălăceanu și Fulga și 
în gospodăriile agricole de stat Po
goanele și Rm. Sărat s-a trecut'la 
recoltarea griului! Pe întreaga re
giune s-au . recoltat pînă ieri a- 
proape 1 000 ha cu grîu.

lor au erau ei „Domnul Sadoveanu : „...au fost niște apostoli care au îndurat sărăcia și batjocura, care au trecut printr-un vifor de nemul- țămiri și vorbe rele”. Acum exact treizeci de ani, răzbiți de mizerie, de șomaj, învățătorii au venit la București. Au fost puși pe fugă cu pompierii...Odată cu dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, țara noastră cunoaște astăzi un avînt fără precedent și pe tărîmul culturii, al învățămîntului public de toate gradele. Elevii se numără cu milioanele. Față de 1938, numai numărul elevilor din clasele I-VII a fost în actualul an școlar mai mare cu un milion. S-a trecut în acest an laîn- vățămîntul obligator și gratuit de 8 ani — etapă importantă a revoluției noastre culturale — înfăptuin- du-se astfel cu un an mai devreme sarcina trasată de cel de-al III-lea Congres al partidului cu privire la încheierea generalizării învățămîntului de 7 ani. S-a lărgit simțitor „zestrea“ învățămîntului, ciădindu-se în ultimii ani mii de Çrioli noi și săli de clasă frumoase,

„Transilvania" 
în croazieră

gricultură a Organizației Națiunilor Unite, dr. B. R. Sen.A fost de față ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu. . (Agerpres)

Peste pufină vreme v# 
începe recoltatul cereale
lor șl pe pămînturile insu
lei Borcea. Pe aceste 
locuri, cu numai cîfiva ani 
în urma nu era decît 
papură și baltă. In fiecare 
an, apele Borcei și ale 
Dunării se revărsau peste 
maluri, acoperind' de la în
ceputul dezghețului și 
pînă în inima verii întrea
ga insulă a cărei supra
față ' frece de 34 000 
de ha.

Lupta pentru valorifica
rea pămînfului din insulă 
a început în 1954, - cînd 
statul nostru ,a trimis aici

într-o-viață de om se uită multe: și chipuri întîlnite cîndva, și nume, și- întîmplări de tot felul. Dar cine poate uita cum arăta la față sau cum îl chema pe dascălul care i-a pus în mînă cartea și l-a ajutat să deslușească slovele, să învețe tabla înmulțirii sau să guste farmecul unei povestiri de Creangă ? Pe fostul tău învățător sau profesor îl reîntîlnești totdeauna cu emoție, cu bucurie.Cu bucurie te reîntîlnește și el. C im să nu, își amintește bine :Erai cel mai tare la matematici și primul la șah pe școală, nu-i așa ? Și, invariabil, întrebarea : unde lucrezi ? •Și află cu adîncă satisfacție că ai devenit inginer mecanic or strungar calificat într-o uzină, că ești astăzi medic sau că. ți-ai luat în primire postul de agronom intr-o gospodărie colectivă. Te privește cu afecțiune, cu mîndrie. Și se uită, minunat în. modestia lui, cum din școlarul sau școlărița de odinioară a răsărit un om de nădejde al patriei noastre socialiste.„Aceasta- este cu adevărat o misiune frumoasă și înaltă — arăta tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul învățătorilor — care cinstește și înnobilează pe acela căruia îi este încredințată. Este o mare satisfacție morală și o mare fericire să dai societății, țării tale, elemente valoroase, te, capabileZecilor profesori formează abnegație închinată țătorului” mează și prețuiesc acest harnic detașament al intelectualității noastre. Cadrelor didactice li s-au asigurat și li se asigură condiții tot mai bune de trai și de muncă. învățătorului, profesorului le-a fost restituită demnitatea umană și cea de pedagog, 'rolul, însemnătatea obștească a profesiunii crescut considerabil. Ce pe vremuri ? Citim în Trandafir" de Mihail

La primul bloc turn,' Floreasca 'din Capitală,' 
cu 11 etaje, din cele șase s"a terminat zilele aces- 

tea turnarea scheletului blocuri similare care se ^e^on 
vor construi în cartierul (Foto':' A.. Carto janu)

Reuniuni studențești cu prilejul 
încheierii anului universitar
In Capitală și în celelalte centre universitare din tară au avut 

i Ioc reuniuni studențești,- organizate de Consiliile Uniunilor A- 
sociațiilor Studenților și, comitetele U.T.M., cu prilejul în
cheierii anului de învățămînt. Alături de mii de studenți frun- ' 
tași la învățătură și în activitatea obștească, oameni de cul
tură și artă, cadre didactice, tineri muncitori din întreprin
deri ■ au sărbătorit'într-o atmosferă entuziastă pe viitorii in
gineri și medici,' agronomi și actori, economiști ' și profesori.

Minerii din cel mai mare bazin 
carbonifer al țării — Valea Jiului — 
au extras zilele - acestea ultimele 
lone de cărbune prevăzut în planul 
de producție pe primul semestru 
al anului. Ca urmare a folosirii me
todelor înaintate de extracție, pro
ductivitatea muncii , pe post a cres
cut în primele 5 luni, pe întregul 
bazin, cu 1,3 la sută. In același timp 
s-au realizat economii suplimentare 
insumînd 4 799 000 lei.

La îndeplinirea înainte de termen 
a planului semestrial de producție, 
cea mai mare contribuție au adus-o 

de la exploatările Lupeni, 
și Petrila. (Agerpres)

------ OjO-------

ION DRAGOMIRESCU 
profesor, Școala medie nr. 11 

„D. Cantemir“ din București

litatea vaselor. Ele nu sînt antre- ‘nate .în preocupările secției. Oare ica muncitoare care creează bunuri ide consum, femeile n-ar avea nimic de,spus ?Sigur că o astfel de situație ar fi • trebuit să. dea de gîndit organizației de partid, comitetului sindicatului și ; conducerii' secției.' Uzinele sînt' în 'preajma .introducerii unor mecanizări în procesul de producție, ceea ce . va spofi necesarul.. de muncitori "calificați.. Ar fi.'tocmai momentul că. alături' de bărbați, și cele mai bune

muncitoare să fie ajutate îndeaproape spre a-și cîștiga o bună calificare profesională.Asemenea tuturor întreprinderilor, și la „Emailul roșu“ activează, sub conducerea comitetului sindicatului, o comisie a femeilor.' Responsabila comisiei — tov. Lucfeția Oprea — este o muncitoare inimoa'să, • care se străduiește să se apropie de femei, să răspundă la multe din problemele ridicate de ele. Cu ajutorul -comitetului de partid se asigură ținerea periodică a unor conferințe destinate femeilor, care tratează teme variate — de la educarea și îngrijirea copilului pînă la informări pe teme politice. Comisia femeilor se min- drește cu numeroase cititoare de cărți, ziare și reviste. Activitatea comisiei femeilor se limităază însă la această latură a muncii educative. Ea nu se sesizează, de exemplu, de faptul că sînt fete care nu-s ajutate să-și continue studiile, după cum neglijează și problemele legate de calificarea femeilor, de promovarea acelora care se eviden-

exisfâ un ghid tipărit al 
orașului ?

Firească întrebare. Mai cu 
seama că multor altor zeci 
de mii de oameni le-ar fi 
de mare folos un ghid al 
Bucureștiului. Au apărut 
cartiere și străzi noi, nume
roase edificii de iot felul. 

Vechile ghiduri, 
' *7 hărți și nomen-

iTslElOO jF clatoare au ră- 
* ma5 mu'f în 

urma vieții. Des
pre necesitatea 

.unui asemenea ghid s-a mai 
scris în presă. Ne-am intere
sat zilele trecute ce s-a’în- 
Ireprins pentru rezolvarea a- 
cestei cerințe generale. De 
la secția culturală a Sfatului 
popular al Capitalei ni s-a 
răspuns :

— Tovarășe, în această 
direcție nu s-a făcut încă 
nimic.

Că nu s-a făcut, se știe. 
Dar ce măsuri se iau pentru 
ca mult așteptatul și solici
tatul ghid al Capitalei să 

se afle, în sfîrșit, în librării ?

Pe urmele unei scrisori 
de la uzinele „Emailul roșu"

Motonava romî- 
nească „Transilva
nia” a nlecat a- 
seară, din portul 
Constanta. în pri
ma croazieră din 
acest an pe ruta, 
Odesa. Ialta, Soci. 
La bord se află a- 
proape 400 de tu
riști — oameni ai 
muncii din între
prinderile Capita
lei. în ziua de 5 
iulie „Transilva
nia” va pleca din 
nou în cursă, cu 
un alt grup de tu
riști, pe ruta : Ial-

Mă întîlnesc zilele tre
cute cu un cunoscut, un 
profesor de geografie. Nu-I 
mai văzusem de multă vre
me. Din vorbă în vorbă a- 
flu că în perioada vacanței 
de vară intenționează să fie 
ghid.

— Știi.,. în viitoarele două 
luni, la noi în' 
Capitală sosesc • --------
în mai multe se- /

mii de elevi- / IJijifi 
din în-

Vin

Lș uzinele „Emailul .roșu”, din Mediaș se realizează aproape întregul necesar de vase . emailate al țării. Mii de muncitori, printre care peste 800 de' femei, își aduc contribuția zilnică Ia bunul mers al producției. Efortul tuturor este îndreptat spre îmbunătățirea calității. întregul colectiv este preocupat să găsească noi căi și noi metode- pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor.Femeile reprezintă o însemnată forță a colectivului acestei întreprinderi. Ele lucrează în secții-cheie ; participă ia .întrecerea socialistă, 40 de femei fiind confirmate ca fruntașe pe întreprindere. Cîștigătorii întrecerii la secția modelat sînt două brigăzi de femei care își depășesc regulat planul.Cele spuse pînă aici oglindesc doar într-o mică măsură munca, perseverența, efortul și rezultatele activității femeilor din întreprindere. De aceea, este cu totul de neînțeles de ce aici sînt "atît de puține femei promovate în munci de răspundere. „N-avem "nici un maistru, nici un brigadier dintre femei" — spune tov. inginer Gh. Luca, șeful secției email și membru în comitetul1 de partid. Și asta într-o secție unde lucrează 360 de femei ! Să nu fie oare femei în stare să îndeplinească asemenea munci ?In secțiile unde femeile îndeplinesc munci calificate, ele contribuie activ la rezolvarea unor probleme legate de viața și activitatea întreprinderii. In secția modelat, sudorița Ana Dobai a propus un sistem de îmbunătățire a lucrului în echipă, pe baza unui flux tehnologic mai judicios organizat. Ana Tudoran, din aceeași secție, a adus o contribuție ce merită semnalată la îmbunătățirea calității' muncii echipelor. Ce se întîmplă însă în secția email, la o ședință de producție? Participarea muncitoarelor la dezbateri este mult mai slabă deși este vorba despre o secție-cheie în ' ceea ce privește ca-

Miine dimineață, Ja ora 
9,30 pe aeroportul Băneasa, 
are loc festivitatea de des
chidere a Concursului interna
tional de parașutism. Cu acest 
prilej Aeroclubul central or
ganizează un miting aviatic

țiază prin pregătirea profesională și țalentul lor, organizatoric.. ",Puține sînt și femeile membre de partid în uzină, cu toate că — ‘ așa cum am mai arătat — sînt, printre ele multe fruntașe, femei cu inițiativă, care, se bucură de stimă și respect. Tov. Silvestru Borea, secretarul organizației de bază din secția email, spune deseori : „Femeile au mai mult de lucru acasă decît bărbații, n-au timp să participe la acti- 1 vitățile noastre!”.După spusele unor tovarăși de la email, s-ar părea că principala condiție. pentru ca un om să fie primit în partid ar fi asigurarea că acesta dispune de timp liber suficient. Ciudată concepție! Este adevărat ’ că femeia muncitoare, după ce și-a terminat lucrul in fabrică, mai are numeroase treburi în gospodăria ei personală. Dar tocmai pentru că ea ' iși aduce contribuția atit in producție cît și în familie merită mai -multa prețuire, mai multă atenție, .în .nici un caz acesta nu poate con- , stitui un motiv de a o tine departe de activitatea politică.G mai mare atenție trebuie să a- I corde organizația de partid nu numai educării femeilor, ci și a , soților, a bărbaților în gene- , ral, pentru a-și ajuta .soțiile in muncile gospodărești. La fel. unele ■ purtări lipsite de respect față de fe- . mei trebuie. să capete riposta cuvenită din partea Comuniștilor.Din cele de mai sus rezultă lirn- . pede că la Uzinele „Emailul roșu" se resimte o rămînere in urmă in .munca politică și profesională in rîn.dul femeilor. Aceasta nu pont? fi justificată prin nici un fel de „condiții specifice". Principalul constă nu în găsirea de justificări, ci a metodelor care să ducă la schimbarea acestor stări de lucruri.
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dB țmrtbldm. obștească, oameni care se de stima și prețuirea colec- se ocupă de educarea unor

expe- 
colec- 
colec- 

bine

?.. >.? à? .O

BUCUREȘTI. Intr-o ședință , ple
nară care a avut loc recent, comite
tul raional de partid ,,23 August" din 
Capitală a analizat modul cum se 
aplică în fabricile și întreprinderile 
raionului prevederile planurilor de 
măsuri tehnicc-organizatorice, întoc
mite pe anul în curs.

La lucrările plenarei au luat parte 
secretari ai organizațiilor de partid, 
muncitori fruntași, ingineri, tehni
cieni, directori ai întreprinderilor. 
Informarea prezentată plenarei, pre
cum și discuțiile purtate au scos în 
evidență că în numeroase întreprin
deri aplicarea măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice a contribuit la îndepli
nirea și depășirea planului de pro
ducție pe primul semestru, la ridi
carea nivelului tehnic al produselor, 
organizațiile de partid controlînd 
sistematic curn sînt traduse în viață 
măsurile înscrise în planurile M.T.O. 
Totodată a reieșit că în unele în- 
treDrinderi este slab organizată 
munca pentru îndeplinirea măsurilor 
tehnico-organizatorice.

Plenara a adoptat în încheiere un 
plan de măsuri menit să ducă la 
îmbunătățirea în continuare a acti
vității politico-organizatorice din în
treprinderile raionului.

BACĂU (coresp. „Scînteii”). — 
De curind. la Fabrica „Steaua roșie" 
din Bacău s-a organizat o expoziție a 
gazetelor de perete din secțiile în
treprinderii. Expoziția 
tă de un mare număr 
tehnicieni și ingineri, 
deschiderii comitetul 
comitetul sindicatului 
activitatea gazetelor de perete des
fășurată în acest an. în cadrul în
trecerii dintre gazete, pe primul loc

vitatea bucură tivului, tineri.Comitetul U.T.M. a fost îndrumat să desfășoare o muncă temeinică de pregătire a celor mai merituoși tineri pentru a intra în rîndurile can- didaților de partid.Membrii biroului organizației' de bază se ocupă și de organizarea timpului liber al tineretului. Ei participă la joile tineretului, atrag un număr mare de tineri la diferite activități cultural éducative (dé la V. Adah, secretarul organizației de bază). ........
FÄUR.EI. La gospodăria colectivă din 

Băile, raionu1 Făurei, se acordă o mare 
atenție dezvoltării sectorului zootehnic. 
Această gospodărie dispune acum de 
300 bovine, din care 106 vaci cu lapte. 
Organizația de bază a creat în sec
torul zootehnic o grupă de partid, al 
cărei organizator a fost ales tovarășul 
Gheorghe Enache, brigadier zootehnic.

Grupa de partid a discutat în mai 
multe rînduri felul cum se desfășoară 
munca la fermele de animale, cum se 
ocupă 
jirea 
te de 
rit, în
zătoare ale anului trecut. (De la Ve
rigă Petru, instructor teritorial de 
partid).

îngrijitorii de furajarea și îngri- 
animalelor. Producția de lap- 
la fiecare vacă furajată a spo- 
comparafie cu lunile corespun-

ti fost vizita- 
de muncitori, 
Cu prilejul 
de partid și 
au analizat

pe marginea expunerilor au prilejuit un rodnic schimb de experiență privind stilul și mëtodèle de muncă folosite în activitâféa organizațiilor de partid.
-t.l

CLUJ (coresp. ^Scînteii'’). — Re
cent, biroul Comitetului regional de 
partid Cluj a analizai ' munca politi
că și cultural-educâtivă de masă des
fășurată în raioanele Dej și Bistrița. 
Cu acest prilej a<-ieșit în evidentă 
faptul că organizațiile de partid de 
la sate inițiază numeroase convorbiri 
ale agitatorilor cu .colectiviștii privi
toare Ia întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective. Pe 
această temă Ia căminele culturale se 
țin conferințe și alte manifestări. în 
comune au loc schimburi de 
riență între gospodăriile 
tive, se organizează vizite ale 
tiviștilor în unitățile, agricole 
dezvoltate. Luînd.-.în discuție une
le deficiențe — faptul că pe alocuri 
sînt puțin folosite brigăzile artistice 
de agitație, broșurile și materialele ti
părite ca și alte mijloace și metode de 
mare eficacitate în.,munca politică și 
cultural-educativă de masă, biroul co
mitetului regional de partid a făcut 
recomandări pentru îmbunătățirea a- 
cesteia. ■

Instantaneu de sezon : pe țăr- | 
însorit al mării, oamenii Jfmul ---------------------- --------- -

munch aflați la odihnă în stațiu- j 
(nea Eforie-sud petrec zile minu-j 
fnate.

•o?o

și M-l.

s-a clasat gazeta ,„Ciocanul" din
secția E-2 (atelierul mecanic), ur-
mată de gazetele secțiilor E-l

ARAD. O preocupare permanentă pentru . biroul organizației de bază de la Revizia de vagoane C.F.R.- Arad o constituie munca de educare a tineretului. Mulți membri de partid printre care Dumitru Une, Traian Giulan, Petru Cumpănaș și alți fruntași în muncă și în acti-

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — La Comitetul regional de partid Cri- șana a avut loc recent instruirea birourilor comitetelor raionale și o- rășenești de partid pe probleme actuale ale activității în industrie, a- gricultură, ale vieții interfie de partid. Secretari ai comitetului regional de partid au prezentat expuneri pe teme ca : „Politica partidului în domeniul dezvoltării bazei tehnico-materiale a socialismului”, „Reducerea prețului de cost și creșterea productivității muncii — factor de bază în dezvoltarea economiei naționale", „Organizarea și retribuirea muncii în gospodăriile a- gricole colective”. Discuțiile purtate

(Foto : M. Alexandru)Pauză la furnal
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„Ziua învățătorului“
(Urmare din pag. I-a)legate de agricultură și de prôfe- siunile multiple din. acest domeniu spre care se vor îndrepta mulți tineri. Copiți și tinerii care învață în școlile dé' la sate”'sînt colectiviștii de mîine.' Școlii, cadrelor didactice le revine'un mare" rol în pregătirea lor ca oameni înaintați ai agriculturii socialiste, capabili să lupte cu pricepere pentru înflorirea gospodăriilor colective, pentru creșterea continuă a producției agricole. în vara aceasta vor ’'avea loc cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice' care vor preda obiectul „A- gricultura”, introdus la clasele V— VIII ale școlilor din mediul sătesc, pe baza hotărîrii partidului și guvernului. Organele Ministerului în- vățămîntului, sfatüHle populare urmează să se ocupe cu grijă de organizarea exemplară a ’acestor cursuri.Poate’nimănui nuri se potrivește mai bine ca profesorului și învățătorului zicala : „un. veac trăiești, un veac înveți". Misiunea de a pregăti pentru viață tînăra generație impune slujitorilor școlii să-și împrospăteze ei înșiși cunoștințele lor. O bună pregătire ideologică și o orientare cu adevărat științifică în predarea disciplinei de specialitate, aprofundarea învățăturii mar- xist-leniniste, cunoașterea temeinică a politicii partidului' nostru îmbinate cu grija de-a fi la curent cu tot ce e nou în specialitatea sa și cu efortul de a-și ridica neobosit măiestria pedagogică — iată ce înseamnă» pentru un-dascăl din zilele noastre-a ține pasțtl cu vremea, a corespûhde cerințelor actuale ale învățămîntului și- educației.Un burt prilej peritru a cunoaște
6 • +• «• f?»-

experiența înaintată în activitatea didactică, stilul de muncă al învă- țătPrilor și profesorilor fruntași îl constituie consfătuirile raionale ale cadrelor didactice. Este de datoria organelor de partid și de stat să vegheze ca această experiență să se bucure de o largă extindere în viitorul an școlar.Partidul, oamenii muncii stimează cadrele noastre didactice nu numai pentru munca lor la catedră, ci și pentru hărnicia și abnegația cu care activează pe tărîm obștesc, în viața așezămintelor de cultură. Ca intelectuali înaintați, legați de popor, nenumărați învățători și profesori contribuie la popularizarea politicii partidului, la răs- pîndirea cunoștințelor științifice și a culturii în masele largi. Numeroși învățători de la sate și-au adus contribuția porului tivizării torimea sprijine culturale a satului colectivizat, în strînsă legătură cu sarcinile dezvoltării continue a agriculturii socialiste.Grea și complexă e munca învățătorilor și profesorilor. Ea cere înalte calități pedagogice, ,o pregătire multilaterală, dăruire de sine, dragoste de oameni. Dar e și o muncă plină de adinei satisfacții. Căci ce poate fi mai înălțător decît să te gîndești că cu mîinile tale ai plămădit oamenii de mîine ' ai societății socialiste.De „Ziua învățătorului”, întregul popor vă urează, tovarăși profesori și învățători, tuturor celor care ne creșteți și ne educați copiii, „La mulți ani !” și succes în nobila și minunata voastră misiune.

la victoria istorică a po- nostru — încheierea colec- agriculturii. Astăzi, învăță- satelor este chemată să cu putere înflorirea vieții

r
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Pe urmele materialdor publicate
„SÎNT OARE; NUMAI CAUZE fabrica să-șl realizeze planul pe 

OBIECTIVE ?“ L luna mai și pe primele două deca-
'.'Z. de din-iunie.

In articolul publicat sub titlul de 
mai sus („Scînteia" nr. 5544)' erâu. 
scoase la iveajă unele lipsuri de 
la Fabrica de .Ciment „Stînca” din 
Brăila. După .(apariția articolu
lui au răspuns redacției Ministerul 
Industriei Construcțiilor, Comitetul

în răspunsul său conduceiea 
Fabricii „Stînca" se angajează să 
muncească cu stăruință pentru în
făptuirea tuturor măsurilor tehni- 
co-organizatorice stabilite, pentru 
lichidarea lipsurilor și îmbunătă-" 

orășenesc P.M.R. Brăila și condu- țirea muncii în toate secțiile, 
cerea Fabricii de ciment „Stînca".

In răspunsul Ministerului Indus
triei Construcțiilor se arată '?,,că 
rezultatele nesatisfăcătoare 
ținute în producție de acea
stă întreprindere se datoresc insu
ficientei preocupări a conducerii 
fabricii pentru îmbunătățirea mun
cii, lipsei unui ajutor mai ejiçaoe

„CU ATENȚIE
ȘI CONȘTIINCIOZITATE“

Pe baza unor scrisori și sesi
zări în legătură cu activitatea re
țelei comerțului de stat din orașul 
Craiova articolul cu titlul de mai 
sus atrăgea atenția asupra unor 

cu atitudinea 
cumpărători a unor lucră- 
unitățile comerciale ale o- 
extinderea formelor 
folosirea chibzuită a cadrs-

din partea direcției generale, .din lipsuri în legătură 
minister, cît și condițiilor mai.-difi- 
cile — diferite de ale celorlalte 
fabrici de ciment din țară — de 
aprovizionare ’cu materie primă.

Pentru îndreptarea lucrurilor, Di
recția generală a industriei de si- 
licați din M.I.C. a luat următoarele 
măsuri : întărirea conducerii teh- 
nico-administrative a 
partizarea, de la alte 
ment din țară, a unor 
calificare înaltă,' care 
la îmbunătățirea producției în a- 
ceastă întreprindere ș.a. Direcția 
generală va sprijini și controla 
mai mult activitatea întreprinderii.

Comitetul orășenesc de partid 
Brăila ne informează că, la o 
analiză făcută, recent, a reieșit că, 
din cauza proastei întrețineri, și ex
ploatări a utilajelor, în întreprin
dere au fost dese stagnări în pro
ducție ; aprovizionarea cu materie 
primă s-a făcut neritmic ; n-a exis
tat suficientă preocupare pentru -, 
ridicarea calificării muncitorilor. > 
Măsurile luate pînă acum de con- ? 
ducerea fabricii, cu sprijinul ..p.rga- < 
nizației de partid, ău permis ca <

fabricii ; 
fabrici de ci- 
muncitori cu 
să contribuie

Bun pentru cereale 1962“
Convorbire despre pregătirea mijloacelor de transport 

în campania de recoltare
După cum se știe, succesul campaniei de recoltare depinde nu 

numai, de munca lucrătorilor din agricultură, ci și de cea a colecti- ■ 
velor din diferite ramuri ale industriei, între care transporturile ocupă 
un loc din cele mai importante. Redacția ziarului nostru s-a adresat 
unor tovarăși din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor cu 
întrebarea : „Cum s-au pregătit sectoarele în care lucrați pentru a 
asigura transportul recoltei din acest an operativ și fără pierderi ?

Redăm mai jos răspunsurile .{

Tov. Virgli 
Grecu, 

din Direcția 
generală C.F.R.

Experiența din anii trecuți ne-a arătat că e necesar să luăm din tiriip măsuri pentru sprijinireacampaniei de strîngere a recoltei. Mii de vagoane vor transporta cerealele. Ele au fost pregătite din vreme sau sînt în curs de pregătire, cu minuțiozitate și spirit de răspundere, pentru ca cerealele să nu se altereze sau să se risipească în timpul transportului. In stații, depouri și ateliere de zonă s-au creat echipe speciale pentru repararea și etanșarea vagoanelor. în depouri s-a lucrat la înzestrarea locomotivelor cu para- scîntei ; s-au revizuit în cea mai mare parte sitele, clapele cenușa- relor și stropitorilor din camerele de fum. în acest an a fost mai bine organizat și controlul calității la repararea și pregătirea materialului rulant. Maiștrii și șefii reviziilor de vagoane dispun să se aplice inscripția „Bun pentru cereale 1962” numai atunci cînd lucrarea a fost co-» rect executată.Nu trebuie să ne mulțumim numai cu ce s-a realizat pînă acum. Munca de transportare a recoltei e complexă, pune o serie de probleme de amănunt. Rezolvarea acestora depinde de felul cum se urmăresc pe parcurs, în stații și la rampele de descărcare, măsurile luate de mmfs-

ter. Ceferiștii din cadrul regionalelor C.F.R. București, Cluj și altele au terminat cu 10—15 zile înainte de termen pregătirea materialului rulant în vederea campaniei. Dar în alte regionale mai sînt unități care n-au respectat sarcinile ce le reveneau în acest sens. Conducerile stațiilor, atelierelor de reparații și șefii reviziilor de vagoane vor trebui să ia neîntîrziat măsuri pentru lichidarea rămînerii în urmă.în stațiile C.F.R. s-au luat măsuri ca la bazele de recepționare și silozuri, capacitățile de încărcare să fie sporite, acolo unde e cazul, iar po- durile-bascule să fie revizuite mai tîrziu pînă la 1 celiulie, asigurîn-

du-se controlul funcționării lor tot timpul campahiëi.Organele C.F.R'. vor pune la dispoziția unităților agricole socialiste mijloacele de transport pe care le solicită' îfitr-un tëfmen foarte scurt. Această” presupune o bună organizare și gospodărire a parcului de vagoane pe care • le au la dispoziție regionalele C.F.R.; repartizarea lor rațională. Iată de-ce fiecare Ceferist ește chemat să -muncească în a- ceastă perioadă cu, toată conștiinciozitatea și spiritul de răspundere.E necesar în același timp ca expeditorii să evite -situațiile din anii trecuți cînd, din-cauza aducerii cu întîrziére a cerealelor la rampele de încărcare, zeci dé 'Văgoane staționau goale, peste termenele prevăzute. E știut că prin efectuarea cît mai rapidă a încărcărilor și descărcărilor, vagoanele — devenite disponibile — pot fi folosite imgdiaț la alte încărcări, ceea ce du.ee. la scurtarea timpului de transport al cerealelor și.totodată la îmbunătățirea rulajului vagonului.

pe

a se putea interveni la timp în cazul "cînd mașinile ar suferi, unele defecțiuni în exploatare.Pentru o cît mai bună deservire a unităților socialiste în timpul campaniei, transportul cu autocamioanele se face în coloane organizate. Acestea țin o strînsă legătură cu consiliile de conducere din G.A.C. și cu conducerile G.A.S. prin organizarea în fiecare seară a unor scurte consfătuiri la arie. Anul trecut această formă de orga-
Tov. Ion

Ghifulescu, 
din Direcția 

navigații civile

în campania de recoltare a cerealelor din acest an vor fi folosite 41 de șlepuri. între 1 și 10 iulie vorprimi „Bun pentru cereale — 1962” 27 de șlepuri ; celelalte urmează să fie pregătite între 11 și 20 iulie. Spre deosebire de transporturile auto și feroviare, noi, lucrătorii din transporturile pe apă, începem munca' ceva mai tîrziu, după ce recolta a fost strînsă. Cu toate acestea, se lucrează susținut în momentul de față la curățirea, etanșarea și dezinfectarea vaselor. S-au luat de asemenea măsuri ca liniile de garaj, drumurile de acces și platformele porturilor sk fie amenajate în acest scop. Pînă la 1 iulie vor fi
*

nevoilor întreprinderii, acesta

„UTILAJE NEFOLOSITE“
La scrisoarea cu titlul de mai 

sus, publicată în „Scînteia" nr. 
5558, în legătură cu faptul că la 
Atelierele „9 Mai” din Capitală 
stau nefolosite două utilaje, a răs
puns redacției Ministerul Industriei 
Construcțiilor. După publicarea 
scrisorii — aflăm din răspunsul 
ministerului — s-au luat
autoîncărcătorul să fie repartizat 
unei baze de aprovizionare, care 
are nevoie de el. Cît privește po
dul rulant de 5 tone, care de ase
menea stă nefolosit de mai mulți 
ani, deoarece nu mai corespunde 

a 
că-

măsuri ca

vo-

Răspunsul pomenește doar de 
sancționarea unor lucrători din 
unitățile comerciale ale orașului, 
criticați în articol pentru compor
tare necorespunzătoare față de 
cumpărători. Celelalte probleme 
ridicate în materialul publicat sînt . 
date uitării și de către Direcția 
comercială tegională.

Să fie vorba oare, în ambele ca- 
.zuri, doar de o simplă omisiune?

față de 
tori din 
roșului, 
servire, 
lor și altele. Era de așteptat ca, 
după apariția articolului, sfa
tul popular orășenesc să a-
nalizeze cu seriozitate lipsuri- 

r0‘ le semnalate și să ia măsuri de
îndreptare. Din păcate însă, după fost casat în.vederea predării

t. tre

nizare a dat rezultate dintre cele mai bune. _în momentul de față putem spune că sîntem pregătiți pentru campania de recoltare. Nu trebuie să uităm însă nici o clipă că bazele noastre auto sînt răspîndite în toată-țara. Măsurile luate-de Direcția noastră generală, pe care le-am arătat "mai sus, nu-și vor atinge scopul propus decît dacă și le vor însuși ,și vor lupta să le îndeplinească toți, lucrătorii din transporturile auto. .. -
curățate toate silozurile și magaziile destinate depozitării recoltei anului 1962.Mă folosesc de acest prilej pentru a atrage atenția--organelor C.F.R. și unităților expeditoare asupra unui lucru. E vorba de transporturile combinate. în anii trecuți au fost semnalate unele, deficiențe datorită lipsei de coordonare între aducerea garniturilor de vagoane și a vaselor la punctele de transbordare ; se pierdea mult timp prețios așteptînd vagoanele cu -cereale care urmau să fie încărcate pe vas. Asemenea abateri de la disciplina planului de transport dăunează transportului operativ al recoltei. De aceea, în acest an ele trebuie evitate cu toată hotărîrea.

★

noi do

' cum rezultă din răspunsul lapidar 
trimis redacției, acest lucru nu s-a 
întîmplat. '„S-au dat dispoziții or
ganizațiilor comerciale respective 
pentru lichidarea în cel mai scurt 
timp a, lipsurilor arătate în articol”. 
Acesta este, în esență, răspunsul 
Sfatului popular orășenesc Cra
iova.

Avem în față și răspunsul Di
recției comerciale a Sfatului popu
lar regional Oltenia: E ceva mai 
cuprinzător, dar aproape tot atît 
de nesatisfăcător ca și celălalt.

I.C.M.

„LA MOARA 
DE LA COTEANA“

Sesizarea unui corespondent
luntar privind funcționarea defec
tuoasă a morif dfn Coteana, raio
nul Slatina, a avut efectul dorit, 
întreprinderea industrială „Oltul" 
din Slatina, de care aparține moa
ra, rie-a răspuns că a luat măsuri 
să urgenteze repararea utilajelor, 
astfel că moara să funcționeze în 
btine condiții.

TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 
R.P. ROMÎNE : CAVALERUL ROZELOR
— (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ 
(Parcul Herăstrău) : DARUIȚI IUBITE
LOR LALELE — (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL I. L. CARAGIA- 
LE (Sala Comedia) : ORFEU IN INFERN
— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : CIOClRLIA - (orele 19,30). 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGA- • 
TURA DINTRE DOMNUL KETTLÊE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
"LANDRA“ : TACHE, IANKE ȘI KADIR

I.

CINEMATOGRAFE. PIRAȚII AERU
LUI — cinemascop : Patria (9: 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 

. 19; 21 - grădină 20,30), 1 Mai (10; 12; 16; 
18,15; 20,30), 16 ~ " ...........
CÎND COMEDIA 
cinematografele 
13; 14,45; 16,45;

17; 17;

— (orele 19,30). (Parcul N. Bălcescu) : 
MAMOURET — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA.- 
NASE" (Sala Savoy) : ȘAPTE NCv'fg 
POTCOVITE — (orele 20). (Grădina Ete
rna) : VORBA REVISTEI (orele 20).

SALA PALATULUI R.P. ROMINE : 
SDectacol extraordinar cu LANTERNA 
MAGICĂ (R.S. Cehoslovacă) — (ore’- 
și 20,30). '

FILARMONICA DE STAT .GEOK : 
ENESCU". (Sala Ateneului R.P. Rom'-, 
CONCERT SIMFONIC POPULAR DA’ •’ 
De ORCHESTRA SIMFONICA A FILAR
MONICII DE STAT „GEORGE'ENESCU‘\ 
Dirijor : Mircea Basarab. Solistă : Sofia 
Cosma — (orele 20).

VlRSTA DRAGOSTEI : Popular (16; 
18,15; 20,30). ÎNVIEREA — ambele serii : 
Floreasca (16,30; 20,15), Arta (16,30 - gră
dină 20,15). AUSTERLITZ — cinemascop 
(ambele serii) : M. Eminescu (14,30; 17 30;, 
20,30). SABIE ȘI ZAR : Ilie Pintilie 
17; 19 - grădină 20,30). ȘOFERII. IA !» 
LUI : 8 Mai (16: 17; 19; 21). DUELUL N- 
AVUT LOC ; Luceafărul (15; 17; 19 £■ 
grădină 20,30). MEXICUL GINTA : G. 
Bacovia (15; 17; 19; 21). CO.CQȘATUL <- 
cinemascop: 30 Decembrie (10: 14,30. 16,45; 
19; 21,15).- EL-HAKIM : Aurel' Vlalcu (15; 
17; 19; 21). ÎNTOARCE-TE rulează la ci
nematograful B Delayrancea (16; 18. 20). 
CARTEA JUNGLEI : 13 Septembrie (11,30; 
16; 18: 20,15). HANUL DIN SPESSART 
Grădina Moților (20,30). APARTAMEN
TUL — cinemascop : Grădina T. Vladl 
mirescu (20.30). MELBA : Drumul Serii1 
(16; 18: 20).

TELEVIZIUNE : orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Album artistic pen
tru pionieri și școlari : program »prezen
tat de orchestra de mandoline, a Casei 
de copii nr. 7 București. 19,35 — Filmul 
pentru copii: „CU GRUPA IN VACAN
ȚA" — realizat de studioul de-televizi
une București. 19,50 — în fața, hărții. 
20,00 — Momente coregrafice înregistrate 
pe peliculă. 20.20 — Medalion: „CHARLES 
DICKENS" de Dan Grigorescu. 21,15 
— Filmul documentar : „OMUL, STĂ- 
PIN AL NORDULUI" — o producție 
a studioului din Irkutsk. 21,35 — Muzică 
ușoară. Cîntă orchestra „Electrecord“. 
Dirijor : Teodor Cosma. Soliști t-Marga
reta Pîslaru, Marina Voica, Florin Do
rian. In încheiere : Ultimele știri.

TIMPUL PROBABIL
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, 

dar răcoroasă tn nordul țării. Cerul a 
fost schimbător, mai mult noros în Ar
deal, unde au căzut ploi slabe, izolate. 
Vîntul a suflat moderat din nord-vest. 
Temperatura la ora 14 era cuprinsă în
tre 14 grade la Gheorghienl și 27 ’ 
de la Giurgiu.

Timpul probabil pentru zilele 
și 3 iulie : Vremea se încălzește 
Cerul va fi variabil, mai mult sen... 
noaptea și dimineața. In cursul după 
amiezelor se vor semnala ploi izolate 
însoțite de descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre 9 și 19 grade, iar maximele între 22 
șl 32 de grade.

Februarie (16; 18; 20). 
ERA REGE rulează la 
Republica (9,30; 11,15;

18,45; 20.45; 22.30). Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21) Grădina 
Progresul (20.15), Grădina 13 Septembrie
(20.30) , Stadionul Dinamo (20.30). UN OM
TRECE PRIN ZID : 23 August (10; 12.15; 
14,30; 16,45; 19 — grădină 20,30). Grădina 
I. C. Frimu (20,30), V. Roaltă (10; 12; 15; 17; 
19; 20,45 - grădină 20,30), Volga (10,30; 
15; 17; 19; 21). URME TĂCUTE : V. Alec- 
sandri (16; 18; 20), Magheru (9.45; 12;
14,15; 16,30; 18,45: 21), Maxim Gorki
(9,30; 11.40; 13.50; 16; 18,15; 20,30). SCRI
SOARE DE LA O NECUNOSCUTA 
rulează la cinematografele I. C. Frimu 
(9,45: 12; 14,15; 16,30; 19; "
Doja (10; 12; l£.3O; 17.30;
G. Coșbuc (10: 12: 15: 17;
dionul Giuleștt (20.30), Arenele Libertății
(20.30) , DACA ȚII LA MINE — cinemascop:
Lumina (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 15.15, după-amlază 17; 19; 
20,45). COMEDIANȚII ; Central (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 19.45; 21), Miorița (10: 12;
16,30; 18,45; 21). BUFONUL REGELUI : 
Victoria (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30; 21,30). PROGRAM DE FILME
DOCUMENTARE rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la_ cine
matograful Timpuri Noi. " 
ȚELUL : Tineretului (11; 15;
BÄTRINUL ȘI MAREA : înfrățirea în
tre popoare (10.30; 15,30; 18; 20,30). Alex. 
Sahia (10; 12; 14,30; 16.45; 19; 21 — gră
dină 20,30). CARMEN DE LA RONDA: 
Cultural (11; 13; 15; 17; 19; 21). FOCURI 
ÎN MUNȚI : Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). Flacăra (16; 18,15; 20.30), Moșilor (16; 
18; 20), Grădina cinematografului Liber
tății (orele 21). CERUL INFERNULUI : 
Libertății (în sală) — spectacolele încep 
la orele 10; 12; 14; 16,30; 18,30: 20,30. RAZE 
PE GHEAȚA : 8 Martie (15; 17; 19 — 
grădină 20,30), Olga Banele (15; 17; 19 — 
grădină. 20,30). ARTICOLUL 420 — ambele 
serii : Grivița (9; 12: 15; 18; 21). OMUL 
AMFIBIE rulează la cinematograful C-tin 
David (14,30: 16,30; 19; 21,15). POMPIE
RUL ATOMIC ; Unirea (11; 15; 17; 19 — 
grădină 20,30). Donca Simo (15; 17; 19; 
21 - grădină 20,30) UN MECI NEOBIȘ
NUIT ; T. Vladimirescu (16: 18; 20). A- 
GRAFA ALBĂ : Munca (16; 18,15; 20,30).

21,15), Gh. 
19,30; 21.30),
19: 21), Sta-

Transportul recoltei trebuie 
efectuat la timp și în bune con
diții. Fiecare zi de muncă pier
dută sau nefolosită din plin în
seamnă ca cerealele să fie ex
puse intemperiilor, deteriorării — 
înseamnă pierderi de grîne. De 
aceea lucrătorii din transporturi 
trebuie să fie bine pregătiți pen
tru a susține cu succes campania 
de recoltare care a început de 
cîteva zile. întregul parc de va
goane șl locomotive, autocami
oane și șlepuri să fie în perfectă 
stare de funcționare, pregătit 
pentru a face față transportului 
pe întreaga perioadă a campa
niei.

Pregătirile în vederea asigu
rării mijloacelor de transport

s-au desfășurat cu bune rezultate 
în marea majoritate a unităților 
din transporturi. Mai sînt însă 
și unele unități care, neacordînd 
destulă atenție acestei probleme 
de mare- importanță economică, 
au rămas în urmă cu pregătirile. 
Aceste rămîneri în urmă trebuie 
lichidate fără întîrziere.

Organele C.F.R., organele de 
partid au datoria 
rească îndeaproape cum se în
deplinește planul la transportul 
recoltei ; peste tot controlul tre
buie însoțit de măsuri operative.

Asigurînd transportul cereale
lor la timp și fără pierderi, lu
crătorii din transporturi îndepli
nesc o sarcină de cinste și de 
mare răspundere.

TOM DEGE- 
17; 19; 21).campania din se lăr-Tov. Alexandru 

Curiae, 
din Direcția 

generală trans
porturi auto

înacest angește mult utilizarea autocamioanelor în transportul cerealelor.Dacă în anii trecuți o bună parte din grîne erau transportate de la arie cu mijloace nemecanizate, acum, în multe locuri, în urma combine- tre- ha- vin ra-
loi- moderne care seceră și ieră spicele de pe ogoarele fără turi ale gospodăriilor colective, autocamioanele. Ele transportă pid și în condiții bune cerealele în hambare.Pregătiri în vederea începerii

a-

campaniei de recoltare au început în sectorul nostru . încă cu cîteva luni în urmă. Ca și vagoanele C.F.R., camioanele destinate, transportului cerealelor necesită, unele amenajări: reparare, curățire,, etanșare, echiparea cu prelate. Numai dupăceea capătă inscripția : „Bun pentru cereale 1962"?''Paralel cu pregătirea autocamioanelor s-a organizaț. din timp aprovizionarea . lor pp.erativă cu carburanți,. piese d.e .schimb, lubrifi- anți. Coloanele de mașini vor fi urmate de numeroase autocisterne cu carburanți și 'ateliere mobile înzestrate cu tot ce é necesar pentru

să urmă-
de gra-

de 1, 2 
treptat.
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POVESTIRE

măru'

clipă

măru'

. Numa' că

urma copilului căruia 
cîmp, apoi luînd sapa

S-a uitat o clipă în 
sHrîiau călcîiele peste

de brigadieri. Cei din consiliu au socotit și ei 
că, într-adevăr, ai ii mai bine așa. Și așa a 
rămas...

„Con-

au iz- 
jugului 
sfatului 
un pu- 
Franța,

înd l-au pus pe Vasile Cioacă șef de 
echipă, nici n-a tresărit măcar. Să fi 
zis și el acolo da sau ba, ori îmi con
vine, nu-mi convine. Dar nu zicea ni- 

' mic.
— Auzi; Cioacă, te punem șef de echipă, a 

. ,’petat președintele Costică Zăvoi. Ii era și du
că văzîndu-1 cum stă ca de lemn.

■' — Aud, a răspuns Cioacă. Și a ridicai către 
cei din Consiliul de conducere niște priviri mi
rate de parcă-ar fi vrut să-ntrebe : Ș-acum ce 
raă tot bîrîiti ?

— Ș-ai. .să iei în primire ulița de la 
lu'Adam pînă la cap, a mai zis Zăvoi.

Abia acum Cioacă tresărise. A rămas o 
pe gînduri.

— Adică nu s-ar putea s-o iau de la
lu'Adam spre mijloc ? a întrebat el aproape ru
gător.

— Nu se: poate. Porțiunea aia cade în raza 
lui Rîciu. Ești lămurit ?

— Aaa, de raza altuia nu m-ating. 
nu știu care o să rămîie cu punctu' 
culminant, a mai adăugat el atît de 

t îneît nu l-au auzit decît cei 
sțînga și din dreapta lui. Aceș- 
începuseră să rîdă, însă un 

At" autoritar i-a făcut să închidă 
gura.

Ședința în care fuseseră numiți 
șefii de echipă se terminase către 
miezul nopții. Cînd ajunse acasă, 
Cioacă o găsi pe nevastă-sa, Ilinca 
stînd pe marginea patului și. împle
tind la un ciorap. într-un colț al 
odăii, pe o măsuță joasă, rotundă, 
stăteau acoperite cu o bucată de 
pînză albă două farfurii și cam o 
jumătate de. pîine coaptă în țest.

— Vrei să mănînci ?
— Nici eu nu știu ce mai vreau.
— Ești necăjit ?
— N-am de ce.
S-a așezat la masă și a început 

să mănînce. După cîteva îmbucă
turi s-a oprit cu un colț de pîine 
în mînă, pe care a început s-o exa
mineze în bătaia luminii.

— Pîinea asta n-a atins punctu' 
culminant. Nu știu, n-o fi copt în
deajuns, n-o fi 
lipsește ceva.

— După ce 
masa-ntinsă în . 
îmi vii și cu nazuri.

— Nu sînt nazuri, ci exigență, a 
rostit Cioacă solemn, lungind uliimul cuvînt.

— Acum îmi spui și cuvinte de ocară. Proastă 
sînt eu că mă omor să-ți intru-n voie. 4

— Auzi la ea, „exigență" e cuvînt de ocară l 
Of, doamne, cît o să am de lucru să te ridic la 
nivel de gospodărie colectivă 1... Află femeie

s-auzi cuvîntu' ăsta rostit de-o sută de ori, 
mie de ori pe zi. Fără exigență, ehe, nu

'ți făcură ceva la ședința aia de-mi veniși
■ așa pornit ?
mi făcură 1 Da’ nu sînt pornit.
Ze ?
4ă făcură șef de echipă. De la măru' 

am pînă la cap eu răspund.
Aoleu, Vasile, și cum o să te 
Ită vreme s-a perpelit Cioacă 
si privea nrin geam bucățica de cer spu- 
e stele. Ilinca sta țeapănă lîngă el, pre- 
u-se că doarme. „De-ati ști voi ce om e 
■-al meu, dacă l-ați cunoaște".

"Ar
i pe la vîrsta de treizeci și nouă de ani, 
e Cioacă fusese, unul dintre anonimii sa- 
Țărușeni. Nimeni nu 3e gîndise să-l pro- 

,a deputat în comună, deși ar fi făcut treabă 
i bună decît mulți alții. Nimănui nu-i tre- 
p prin gînd să se întrebe : mă, Cioacă ăsta 
iulțurnit sau nemulțumit de ceva ? într-un cu- 

it, era un om care nu-ți da bătaie de cap. 
nd se ivea nevoia vreunei acțiuni de interes 
ștesc Cioacă se ducea fără să fie chemat, 
tuturor li se părea firesc.

7u vreo trei ani în urmă luase foc pădurea 
unală aflată la vreo cinci kilometri depăr- 

Cioacă se găsea prin apropiere. Prășea 
netecuț de porumb. Copilul sta pe margi- 
ogorului și se juca în țărînă. Cînd a simțit 

de fum Cioacă și-a da! seama de primej- 
t aruncat sapa și s-a apropiat de copil : 
Jă fuga Nică, dragu' tatii, în sat și țipă 

■> ținea gura : săriți că arde pădurea.

dospită bine, dar îi

că te-aștept cu 
puterea nopții mai

îi.i 
ă 

intrat in păduie. Văzind prăpădul s-a zăpăcii, 
de nu știa ce să facă S-a pomenit cărînd apă 
cu căciula dintr-un izvor, daj tot el și-a scui
pat în 6În : „îmi pierdui mințile !" A început să 
sape un șanț Din vîrful unui copac l-a sărit 
in spinare un ciot aprins. „Io-te-te, bă, o să fiu 
găsit aicea fript ca un purcel în cuptor !“

Dar, cu toată dogoarea, nu s-a lăsat. Pii'r 
mii sosiți s-au crucit văzîndu-1 negru ca dracu', 
tot o apă și-o arsură.

In cîteva ceasuri au izbutit să înăbușe fo
cul. Cîțiva i-au zis : bravo măi Vasile. Dar, 
la drept vorbind, tuturor le-a părut firesc că 
Cioacă a făcut ce-a făcut.

Pînă și cu înscrierea în colectivă a fost oco
lit. Colectiviștii mai vechi au socotit să se ducă 
mai degrabă la. cei care trebuiau convinși pe

Vasile Cioacă nici capu' nu-1 durea 
r Æ se frămîntau pentru el, că în

F Jv planurile chibzuite pentru temelia gos- 
podăriei figura și viața lui, viitorul lui. 
Și dacă i-ar fi spus-o cineva nici nu 

l-ar fi crezut, într-atît era de convins că oa
menii nu se împiedică de el nici cit de-o um
bră. Faptul că i se încredințase o muncă de 
răspundere îl primise ca pe oricare altul. Atîta 
doar, se gîndea că-i va fi tare greu cu partea 
de uliță de la măru' lu' Adam la cap. Cu ori
care altă parte a satului s-ca fi descurcat, pe 
cînd așa, ehe, o să-i iasă părul prin căciulă. 
Și asta numai din cauza lui Chivu Țîfan. Pînă 
nu de mult toată ulița îi 'știa de frică. Dacă 
te-ncontrai cu el sau i se părea că l-ai călcat 
pe bătătură, te și pomeneai cu cîțiva pomi din 
grădină

Ș-au împlinit 
250 de ani de la 
nașterea lui Jean 
Jacques Rou
sseau, remarcabil 
filozof francez 
ăparținînd ple
iadei de filozofi- 
iluminiști ai vea
cului al XVIII- 
lea, care prin 

lor au contribuit la pre-

POPESCU)

descurci ? 
în așternut.

îndelete. C
cea parts dintre aceștia, 
unde să le știe gîndurile. „Ăștia sînt în stare 
să mă lase pe dinafară", și-a spus el. A luat 
cererea și s-a dus singur s-o depună.

— De ce n-oi fi tu luat în seamă, Vasile, l-a 
întrebat Ilinca la întoarcere.

Pe Cioacă l-a scos din sărite mila ce i-a sim
țit-o în tonul cu care rostise cuvintele :

— Da' cine sînt eu ca să fiu luat
De fapt, președintele Zăvoi, intr-o 

membrii consiliului de conducere, 
două zile mai înainte, îl propusese 
brigadier Dar Stănuică, secretarul organizației 
de partid, a zis c-ar fi mai bine să-l lase pe 
Cioacă o bucată de timp șet de echipă, să se 
vadă cum se descurcă, iar dacă-i e greu, să 
fie ajutat și după aceea să fie trimis la școala

(Desen de N.

Or, Cioacă, după părerea lor, nu fă- 
" . El însă n-avea de

în seamă ? 
ședință cu 
avută cu 

pe Cioacă

tătați, cu o vită șchiopătînd sau cu 
o postață de grîu culcată la pă- 
mînt. Atîta vreme cît nu-1 prindeai 
asupra faptului, n-aveai ce să-i faci. 
Cînd venea la hore era știut : ade
sea se termina cu bătaie.

Unii erau lacomi după pămînt, 
dar și munceau pînă cădeau în 
brînci. In lăcomie pe Țîfan nu-1 în
trecea nimeni. însă nu l-ar fi găsit 
răsăritul sau 
ogor nici să-l pici cu ceară. își fă
cea de lucru cu te miri ce. Nevas- 
tă-sa, Ana, stătea toată ziua de 
muncea în locul lui.

ioacă se gîndea. în „raza" 
lui erau treizeci de oameni 
care contau 
muncă. Conta 
dar numai pe 

bele. Nu că n-ar fi fost 
muncească. Nu-i plăcea, 
buba. Și echipa are și ea planul ei. 
Or, în plan nu se specifică : „Din 
partea de' muncă ce-i revine lui 
Țîfan se scade jumătate". Nu, Țîfan 
contează ca om întreg. Ș-apoi mai 
e ceva. Să zicem că-n problema 
asta o scoate-o într-un fel la capăt. 
Ar munci el, Cioacă, mai mult. Dar 
ce te faci dacă Țîfan bagă zizanie, 
îi' descurajează oamenii? Că e al 
dracului. La asta nimeni nu-1 în
trece.

— Ce-i de făcut ? l-a întrebat el 
pe Zăvoi.

— Să-l îndrepți, i-a răspuns Zăvoi.
Pe Cioacă l-a pufnit rîsul. Cum să îndrepte pe 

unu' de aceeași vîrstă, ba nu, mai mare cu un 
an decît el ? Și încă pe unu' ca Țîfan ! Cum ai 
putea să atingi cu el „punctu' culminant“ ?

Cuvintele astea două le prinsese Cioacă în- 
tr-o carte sau într-o pagină de ziar și-i plăcu
seră atîta că-i rămăseseră lipite de limbă. Pen
tru el a atmge „punctu' culminant" însemna tot 
ce e mai bun, mai frumos.

S-a dus să-i ceară sfat lui Stănuică. El tre
buie să știe ; de-aia e secretar de partid.

— Măi tovarășe Stănuică, uite, îmi zise Zăvoi 
că să-l îndrept eu pe Țîfan. Da' vorba e cum, 
că nu e seîndură să-l iau din bardă. Și-mi strică 
echipa și se duce dracului planu'... ?

GHEORGHE VLAD

apusul soarelui pe

ca brațe 
și Țîfan. 
hîrtie, în 
în putere

aici era

de 
Da, 
ta- 
să

(Continuare în pag. IV-a)

CUL

omu-

mare 
peda-

?

Elevi ai școlii medii de artă plastică din Clu] fac practică la MuzeulElevi ai școlii medii de artă plastică din Clu] fac practică la Muzeul 
Satului din Capitală.Satului din Capitală.

O»O

de

lui 
is- 
sa 
lot

j activitatea
î gătirea revoluției ' din anul 1789. 
! Scrierile lui J. J.’ Rdusseau 
! vorît din lupta împotriva 
! nobilimii, al clerului și al 
! feudal. Ideile sale au avut 

ternie răsunet, nu numai în
! ci și în alte țări, au contribuit în- 
! tr-o măsură înseninată la pre

gătirea spiritelor în.vederea trans
formărilor sociale din Europa, 
în ultimul sfert al veacului al XVIII- 
lea. Iacobinii îl considerau drept 
precursorul lor teoretic. Cartea de 
căpăfîi a iacobinilor a fost
fractul social", cea mai importantă 
lucrare a lui Rousseau, în care el 
căuta forma de organizare socială 
capabilă să apere drepturile 
lui.

J. J. Rousseau a exercitat o 
influență asupra dezvoltării
gogiei. Iubirea de libertate și ura 
împotriva prejudecăților l-au în
demnat să scrie pagini nepieritoare, 
în care apără copiii oprimați 
educația feudală și clericală.

Concepțiile social-polifice ale 
Rousseau au avut o importanță 
torică progresistă. Insă întreaga 
concepție despre . lume, cu
radicalismul ei pojițic, poartă am
prenta ideologiei micii burghezii 
revoluționare din acea epocă, /re
flectă caracterul ei contradictoriu. 
Cu toată limitarea istorică a ideilor 
marelui gîndilor, lui îi revine un 
loc important în formarea unor 
concepții jusfe asupra istoriei so
cietății omenești.

Rousseau face parte dintre acei 
filozofi și scriitori al căror nume 
trăiește de-a lungul veacurilor. Săr
bătorirea a 250 de ani de la naș
terea sa, cuprinsă în recomandările 
Consiliului Mondial al Păcii, confir
mă puternic acest lucru. Și la noi în 
țară au avut loc manifestări legale 
de aniversarea marelui gîndifor. în 
ultimii ani, editurile noastre au 
rit noi ediții din operele lui 
Jacques Rousseau, printre 
„Contractul social", „Discurs
pra inegalității dintre oameni", o i 
amplă culegere de texte pedago- > 
gice. ■ ?

țipă- ? 
Jean ? 
care > 
asu- ț

Mai așteptăm pe cineva ?
Ceea ce-mi 
tot, dar ab- 
în această 

Kogălnicea-

CONCURS DE CREAȚIE 
FOLCLORICĂ

Direcția muzicală a Ra- 
diofeleviziunii, în colabora
re cu Casa centrală a crea
ției populare, organizează 
un concurs de creație fol- 
clor:că. El are ca scop pro
movarea cîntecului popular 
nou. inspirat din realizările 
oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

La concurs pot participa 
creatori populari, oameni 
ai muncii de la orașe și 
safe,'precum și culegători 
de foldor. Nu pot participa

poefi profe- 
profesioniști 
orchestrelor 

de muzică DIN

căsuța poștală nr. 111.
compozitori și 
sioniști, soliști 
și membri ai 
profesioniste 
populară.

Cele mai valoroase crea
ții vor fi distinse cu pre
mii în bani și mențiuni și 
vor fi achiziționate și difu
zate la radio. Termenul de 
predare a poeziilor și me
lodiilor pentru concurs este 
31 octombrie 1962.

Informații și alte detalii 
în legătură cu concursul se 
oot obține de la studiourile 
regionale da radio sau de

nnsnsis>ssffl»is-,sssEaœnszss:

ISTORIA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI

Muzeul de istorie a

„Documente 
colecțiile 
inaugurat

1n cadrul actualei expo
ziții sînt prezentate docu
mente rare din istoria Bucu- 
reștiului în secolele XVI— 
XVIII, precum și o selecție 
din tipăriturile cele i 
importante apărute între 
nii 1678 și 1848.

György din R. P. Ungară 
și de orchestra de muzi
că 
din

mai
s a-

La 
orașului București s-a des
chis expoziția 
și cărți rare din 
muzeului". S-a
astfel un șir de expoziții 
menite să popularizeze co
lecțiile muzeului, reprezen
tate prin documente, cărți 
vechi, stampe, costume, fo
tografii.

OASPEȚI
DE PESTE HOTARE

In luna iulie iubitorii de 
muzică ușoară vor putea a- 
sisfa la spectacolele pre
zentate de orchestra de 
muzică ușoară Kelenyi

ușoară Gustav Brom 
R. S. Cehoslovacă.

CĂRȚI NO!
Editura pentru literatură 

universală va scoate în cu- 
rînd : „4 zile“ de V. Garșin, 
„Nebif-Dag' de A. B. Kerba- 
baev, „Aur și nisip" de J. 
Aldridge, „Familia Thibault" 
de R. Martin du Gard, „Lu
mina tragică1'de J. L. Pache
co, „Ruslan și Ludmila“ de 
A. S. Pușkin.
.■»—»î»—™«»—««—»

Hai c-am nimerit bine, 
doream. Adică să cunosc 
soiut tot ce se-ntimplă 
comună. Care comună? 
nu. Așezare frumoasă) Muncă cultu
rală berechet. Biblioteca are aproape 
1 500 de cititori cu aproape 7 000 vo
lume citite numai pe '62. E ceva. Îna
inte, pufini citeau pe-aici. Bibliotecă 
fruntașă. Trei drapele. Pe raion, pe 
regiune și pe [ară. Cercetăm fișele 
cititorilor, recenziile tinute de citi
tori... S-a muncit frumos. în anul 
ăsta zeci de manifestări de masă: re
cenzii, conferin/e etc.

Mă mulțumesc cu alît? Nu. 
be'sc cu tovarășul președinte 
al sfatului :

— Vreau să cunosc și alte 
aspecte din munca obștească a 
comunei. Poate mă ajutați.

— Cu multă plăcere.
L-a chemat 

sfatului.
— Dumnealui vrea să se 

documenteze. Ce-ar fi să stea 
de vorbă cu oameni care să-l 
.poată informa 'm toate direc
țiile? Știi ce mă gindesc ? 
Hai să convocăm la bibliotecă 
un deputat, poate și un alt 
membru al comitetului execu
tiv al sfatului,, cineva din co
misia permanentă social-cul- 
turală, un responsabil de grupă 
la Crucea roșie, pe -.cineva din comi
tetul de părinți al școlii, un membru 
al grupei sindicale a comunei, even
tual responsabilul grupei. l[i notezi, 
tovarășe secretar? Așa... O tovarășă 
de la comisia de femei, pe ginețva de 
la... un membru al consiliului de 
conducere al cooperativei... Și' să nu 
ui(i pe tovarășa bibliotecară. Mai a- 
veți nevoie de cineva?

■Ce nu puteam afla sie la atiția oa
meni? Așadar m-am declarat mul
țumii.

— Mergeți dumneavoastră la biblio
tecă și o să vină tovarășii acolo.

M-am dus. Bibliotecara era ocu
pată. M-am instalat in sala de lec
tură și am început să mă pregătesc 

. pentru ședință. Am adunat vreo 
douăsprezece scaune în jurul mesei, 
am ascu(it creioanele, n\ă rog, ca pen
tru o convorbire serioasă. După ce 
am pregătit totul, am scos ceasul pe 
masă. Știfi, măgîndeam să nu-i [in 
prea mult în ședință. De fapt nici nu

pe secretarul

era o ședință. Un schimb de păreri. 
Deci am scos ceasul pe masă și pu- 
ne-te pe așteptat. Un sfert de oră, o 
jumătate, trei sferturi, un ceas. Nu 
apărea nimeni. Bibliotecara, pentru că 
sosise ora închiderii, a închis și a 

•venit lingă mine.
— Începem?
— Ce să-ncepem?

■— Ședința.
— Păi -n-au venit oamenii.
— Care oameni?
— Un deputat...
— Eu sînt.
— Și bibliotecară și deputat? Fru- 

Trebuie să vină și un respon
sabil de grupă al Crucii roșii.

— Eu sînt. Mai așteptăm pe 
cineva ?

— De la cooperativă...
— Sînt și în consiliul coo

perativei.
— Tot dumneata?
— Da.
— Atunci să așteptăm pe 

tovarășul din comisia social- 
cullurală a sfatului.

— Eu sînt.
M-am uitat la scaunele pre

gătite și nu știam ce să mai 
zic.

— Dar parcă era vorba să 
vină și cineva. din comiLețul de r 
părinfi pe școală? ;

— Sînt...
~ I
- . ?.
Pe cine să -mai convocăm? Pe fie

rarul comunei? Fierar nu poate fi. 
Dar n-aveam treabă cu el ! Atunci 1 
Zic într-o doară:

— Vă rog, dacă se poate, un pom
pier voluntar.

— Sînt și...
— Atunci fifi bună și aduceți o 

cană cu apă și un antinevralgic și 
să începem consfătuirea. A adus ■ apă 
și... Am rugat-o pe ea să. conducă 
ședinfa. încă o sarcină în pjus nu mai 
copta.

Ce am discutat ? Despre munca ob
ștească din comună și mai ales des
pre importanta atragerii ■ unui nu
măr cît mai mare de oameni -ân a- 
ceastă muncă.

Era și ■ cazul, nu ?

Vor-

I jur răsunau expresii ca: „buon- 
no commendatore"..., „per favo- 

. sau „alia buon'ora”... Sosisem 
de jumătate de oră pe aeroportul 
Fiumicino. Totuși în Italia nu „in- 

deocamdată. Se apropia însă 
t moment. Tînărul în uniformă 
■in, impecabil pieptănat, de la 

. pentru controlul vizelor, îmi ia 
ortul, îl răsfoiește atent, consultă 

Jamentul aflat la îndemînă și: pac... 
îjbila grea, sună sec pe pașaport, 
[rin urmare Roma! Uitasem amănun- 
" Italia este țara unde pe fiecare me
ttrai există o proporție de pasio- 

'• muzicii, nemaiîntîlnifă în altă 
Mi-I reamintește șoferul taxiului 

n drumul de la aeroport la ho- 
v inează aproape toate ariile 
T.le din Tosca. Cu intuiție regi
ei și-a dozat astfel „concertul" în- 

e'lebra. „arie mare" a operei să o 
j .cînta tocmai cînd ajungem în 
jl celebrului Castel Sant'Angelo 

e malul Tibrului.
Ișadar, Roma! Uitasem de asemenea 

«.Hui că Italia este (ara unde pe 
care metru pătrat există o mare pro- 
ție de oameni deosebit de comuni- 
'i, amatori oricînd de conversații, 

'amintește liftierul de la hotel care 
□e nerăsuflate un tur de orizont 
>telor diverse, informîndu-mă că: 
jiul gondolelor" — disputa din- 

dolierii venețieni. adopți ai fo- 
Jrcilor cu motor și ce: care 

J pentru menținerea tradiționa
le — e tot mai îndîrjit; poate 

i la Roma, barometrul n-a fost 
■jral ca în această primăvară; 
rii de mașini care gonesc ne- 
irovoacă accidente și apoi 
I acum numiți „pirații străzii"; 
ri, un mare afacerist, îmbo- 
oe urma a tot felul de expe- 
jioase va fi adus în fața jus- 
ru neplata... impozitelor; că

m în capitala Italiei pe rufa 
îă București — Zürich — Roma, 
tăiem momentul aterizării pe ae- 

■tu „Leonardo da Vinci" de la 
cijo cu o involuntară reținere, 

pregătisem sufletește să fac față

unor hurducături de „gradul 12"; dar 
nava aeriană „patinează" lin pe panglica 
de beton a noului aeroport. Nici urmă de 
hîrtoapele descrise mai de mult, 
lux de amănunte, de 
liană. S-a dovedit că 
mai aveau cîțiva saci de ciment ca să 
repare defecțiunile pistei. Pentru așa 
ceva însă au fost necesare, dacă me
moria nu mă înșeală, 
lări parlarhentare...

încă din prima zi a 
tat să-mi drămuiesc cît 
gramul vizitei de cîteva săpiămîni în 
Italia pentru a fi, reportericeșfe, cît mai 
eficient. Nu este deloc floare la ureche 
să-fi fixezi jaloanele unui astfel de 
program la Roma. Cu ce să începi? 
Există cel puțin ; 
rite — aceea a a 
lui Mediu, a Renaș
terii, apoi Roma ba
rocului. Amalgam 
de monumente ar
hitectonice 
nînd tuturor 
lor: ziduri 
preromane 
trusce, forumuri

■ palate, arcuri 
triumf, amfiteatre, 
băi publice, străzi, 
edificii, poduri an
tice cărora li se a- 
daugă apoi monu
mentele artei bizan
tine și gotice, ope
rele Renașterii și 
barocului, castelele 
și palatele neo-cla- 
sice 
tesc 
turi, 
artă 
orașului o fiziono
mie unică.

Pe sub sfrăvechi
portaluri, 
de acum 2 500 de 
ani, frec troleibuze 
și limuzine. Pe co
lonade antice, reda-

cu 
presa ita- 

antreprenorii

cîfeva interpe-

sosirii am cău- 
mai bine pro-

me cu neon. în amfiteatrul milenar a! 
Coliseului poți viziona un film cinema
scop. Roma! Soare cald, exuberanță, 
frînturi de melodii sentimentale, fum 
albăstrui de benzină amestecat cu 
parfumul oleandrilor și chiparoșilor... 
Urbea lui Romulus esté unicul oraș 
din lume unde ordonanțele municipale 
poartă de 2 500 de ani aceeași pa
rafă: S.P.Q.R. — Senafus Populusque 
Romanus — adică „senatul și poporul 
Romei".

Vizita la 
morală de 
„decorului” 
misit: ghidul, 
descopăr aici ghidul plictisit care re
cită automatic, blazat, o descriere mo
notonă, „de 
pinacotecile

Roma îți 
a reabilita 
local, pe 

Nicăieri

dă' îndatorirea 
un element al 
nedrept zefle- 
n-am reușit să

serviciu". în muzeele și 
Romei, în cartierele cu

monumente sau construcții arhitecto
nice vestite, am întîlnit însoțitori ai 
grupurilor de vizitatori, oameni cu eru
diție impresionantă, pasionați de mun
ca lor, mîndri 
sesc asemenea 
torică.

Nu puteai să 
spiritual în care ghidul făcea 
lizarea" evocărilor sale.

— Știți, spune el, arăfînd vizitato
rilor de la termele lui Caracalla o 
splendidă amforă — acest vas a fost 
dăruit fermelor de un patrician roman, 
în scopuri electorale. El urmărea să 
cîștige popularitate și voturi în ale
geri. Moravurile electorale la noi în 
Italia au evoluat, nu puteau rămîne în
cremenite ca acum două mii de ani. 
Astăzi la Neapole bunăoară, partidul 
monarhist oferă alegătorilor pantofi. 
Mai precis cîte un pantof, urmînd ca 
perechea să fie completată, dacă do
natorii obfin cîștig de cauză în ale
geri...

Și alte aspecte ale Romei asociază 
într-un .fel 
Am vizifat

că în țara lor se gă- 
vestigii de valoare is-

nu apreciezi și modul
„acfua-

aparte trecutul cu prezentul, 
marele apeduct roman, con-

aparți- 
epoci- 
imense 
Și

care adăpos- 
picturi, sculp- 

obiecfe de
— toate dau

intacfe

Vedere din Roma. In prim plan celebra construcție „Castel Sant'Angelo" șl podul 
,Sant'Angelo.Ifl

strucție uriașă, care alimenta cu apă 
Roma antică. Și acum, după trecerea 
atîtor secole, apeductul tot folosește 
la ceva. în zidurile lui groase de cîțiva 
metri desnioșfeniții Romei au săpat de-a 
lungul a kilometri întregi, chilii în care 
locuiesc. Moș Giuseppe m-a invitat în 
„garsoniera" lui amenajată în zidul 
apeductului, scuzîndu-se: Știți, destulă 
lume la Roma nu-și poate îngădui să 
plătească chirii pentru altfel de locu
ințe.

...Printre turiști — mulți, mulți ameri
cani. Pasiunea unora dintre ei pentru 
vestigiile 
cele mai 
miliardar 
cumpere 
ginal al Viei Appia Antica pe care se 
văd amprentele lăsate., de roțile care
lor romane, pentru a-și pietrui o alee 
a vilei sale din 
bogătaș american a 
dolari grei dreptul de a-și construi 
o vilă modernă deasupra turnului, cu 
diametru imens, al unui mormînt an
tic aflat pe Via Appia- Antica. Tot pen
tru uzul turiștilor americani pe străve
chea șosea consulară, a fost amenajat 
un restaurant în care clienții sînt ser
viți de chelneri costumăți 
mană.

Tocmai în perioada în 
citat Roma reizbucnisera 
prinse legate de cererea’ unor „perso
nalități" de peste ocean;.care voiau să 
cumpere statuia „Piefàîf, a lui Mi
chelangelo pentru a o transporta peste 
ocean. Riposta italienilor a fost însă 
vehementă.

...Vizită în „Trastevere" însoțit de_un 
coleg italian, gazetar. La prînz evit 
restaurantele „renumite” în care foiesc 
turiștii zgomotoși și intru înfr-o mo
destă „trattoria" (bodeguță). Alături de 
noi, la una din mese cîțiva oameni tre- 
cufi de prima vîrsfă comentează, din 
cîte înțeleg, noutățile zilei... îi preo
cupă știrea din ziare'despre scumpirea 
prețului — cu cel puțin 10 lire 
— la cafea „esspresso". Cine cu
noaște ritmul în care italienii consumă 
zilnic cafea înțelege perfect de bine 
de ce cei doi discută afît de aprins 
noutatea.

Tn Italia, a cărei producție industria
lă a cunoscut în ultimul timp o perioa
dă de creștere, este caracteristică nu 
numai puzderia de mașini „Fiat Mille

antice ale Romei îmbracă 
năstrușnice manifestări. Un 

american a vrut bunăoară să 
porțiuni din caldarîmul ori-

Ohio. Un 
cumpărat

care am 
discuțiile

alt 
cu

ro-

vi- 
a-

NICUȚA TÄNASE

Cento" care
chează la orele de 
prînz circulația din 
centrul Romei, ci 
și adîncirea con
trastelor sociale, 
continua urcare a 
prețurilor la bunu
rile de larg con
sum. Dacă vrei să 
capeți un răspuns 
la întrebarea : cine 
plătește înnoirea 
capitalului de bază 
în unele ramuri in
dustriale care a per
mis creșterea pro
ducției, este bine 
să răsfoiești datele 
publicate de Insti
tutul central de sta
tistică de la Roma: 
Vei afla astfel că în 
aprilie .1962, prețu
rile cu amănuntul 
erau ■ în medie pe 
întreaga țară cu 22,5 
la sută mai mari decît în aceeași ■ pe
rioadă a anului 1953. Numai în ulti
mul an prețurile cu amănuntul la ali
mente de bază necesare populației au 
crescut în medie cu 4,1 la sută. în ace
eași perioadă de timp prețurile la măr
furile industriale de consum au crescut 
cu 5,1 la sută și continuă să crească 
în ritm rapid la lot felul de mărfuri. 
In medie, creșterea prețurilor este de 
3,5 la sută la fiecare patru luni.

...încă un episod. La un mic bar de 
zi, cu răcoritoare, m-am oprit să beau 
un pahar de oranjadă, tocmai cînd unul 
din vînzători afișa un carton cu inscrip
ția: „Acest bar va fi închis toată ziua 
de 24 mai în semn de protest împotriva 
taxei pe umbră". Mi s-a dat lămurirea 
că în Italia există proiectul de a se 
institui un impozit pe... suprafața um
brită de storurile de pînză care pro
tejează de soare vitrinele și mesele res
taurantelor așezate pe trotuar — „taxa 
pe umbră".

In timp ce vînzătorul barului în 
care intrasem apăsa ultimele pioneze 
în care fixa afișul, spunea : impozit pe 
biletele de fotbal, pe cafea, pe țigări... 
impozite și iar impozite, cînd s-o 
mai termina cu ele? în zilele următoare 
am ocazia să aflu că în urma protes
tului vehement al masei micilor comer- 
cianți din întreaga Italie, a trebuit să

„Garsonieră" 
Romei.

amenajată în vechiul apeduct al

se renunțe la „impozitul pe umbră".pro
iectat.

...Vizionez o primă emisiune a tele
viziunii ’ italiene chiar în seara zilei în 
care am sosit. Emisiunea abordează cu 
destul curaj o temă gingașă înfr-o țară 
parteneră a S.U.A. în N.A.T.O.: critica 
fenomenului de americanizare a cultu
rii, muzicii și limbajului italian. Auzim 
reflecții și expresii pline de ironie — 
„old Roma" în loc de „Vechea Romă”, 
„O. K." în loc de „va bene“... etc. 
„Night-clubs"-urile, „schopping-cen- 
fers"-urile, restaurantele „Far-Wesf” 
se înmulțesc ca ciupercile în orașul lui 
Cicero și al lui Virgiliu. De altfel prin 
numeroase forme, de la cîntece sati
rice de o largă circulație pînă la pam
flete publicate în presa de nuanțe 
foarte diferite italienii își exprimă ne
mulțumirea față de creșterea „america
nismelor“ în cultura și viața de toate 
zilele.

Am vizitat însă și un cartier unde 
ochiul și urechea nu întîlnesc aseme
nea expresii: cartierul industrial Per- 
nestina, cartier popular din capitala Ita
liei, clocotind de animație, cu străzi 
înguste, pitorești, cu oameni comuni
cativi, simpli, modești, cu grai colorat. 
I.i piața din centrul cartierului e sfrînsIn

GEORGE IONESCÜ

(Continuare în pag. IV-a)
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Generatoarele cuantice ut 
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ni 
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Prevenirea avariilor 106 litri

Cunoașterea din ce în ce mai pro
fundă a structurii materiei, a permis 
oamenilor de știință realizarea unor 
noi tipuri de generatoare de unde 
electromagnetice — generatoarele 
cuantice. Primul tip din aceste ge
neratoare este cunoscut și sub de
numirea de „Laser". Termenul res
pectiv reprezintă inițialele cuvinte
lor „Amplificarea luminii prin emi
terea stimulată de radiație".

Modul de funcționare a acestor 
generatoare și explicația denumiri
lor pe care le au, sînt în legătură 
cu lumea atomilor. După cum se 
știe, atomii tuturor elementelor sînt 
constituiți dintr-un nucleu în jurul 
căruia se rotesc pe drumuri eliptice 
numite orbite, unul sau mai mulți 
electroni, dispuși în unul sau mai 
multe straturi. Dar electronii sînt 
în stări de energie de diferite or
dine de mărime față de nucleu, în 
direct raport cu distanța lor de 
acesta. Cu cît electronii sînt mai de
părtați de nucleu, cu atît nivelul lor 
de energie va fi mai ridicat. Dacă 
intervine o forță exterioară atomu
lui, este posibil ca electroni de pe 
orbita cea mai apropiată de nucleu 
să fie deplasați pe orbite mai de
părtate. Dar electronii, aduși la ni
vele superioare de energie, vor tin
de să revină la starea lor inițială. 
Deplasarea lor de la nivelul de 
energie superior la cel normal se 
face însă cu degajare de energie, 

/ trecînd printr-o etapă intermediară, 
numită stare metastabilă. în preaj
ma temperaturii de zero grade ab
solute (—273° C), starea metastabilă 
a electronilor se poate păstra timp 
îndelungat dacă nu intervine vreo 
forță din exterior. în schimb, la in
tervenția celei mai mici forțe exter
ne electronii revin la starea lor ini
țială, degajînd energie, de tipul un
delor electromagnetice, sub forma 
de raze de lumină, raze infraroșii, 
unde radio etc.

Cum procesul acesta de deplasa
re a electronilor se produce în sal
turi, în porțiuni de energie denumite 
cuante, a făcut ca un astfel de sis
tem să fie numit „cuantic". Elemen
tele trivalente, cum este de exem
plu cromul, se pretează foarte bine 
la producerea fenomenelor cuantice. 
Trebuie subliniat faptul că fenome
nul cuantic are caracterul unui pro
ces de amplificare deoarece elec
tronii pot trece din starea metasta
bilă în starea stabilă, cu degajare 
însemnată 
țiunii unei 
slabe.

Princip’ 
ser este 
zat. El 
rubin 
de c 
cen 
ur 
v

lizată după principiul lămpilor „ful
ger electronic", ca acelea folosite 
pentru fotografierea instantanee.

în momentul iluminării puternice a 
cristalului, electronii atomilor de 
crom trec mai întîi la un nivel su
perior de energie, revenind apoi la 
nivelul metastabil. Dacă apoi cris
talul este iluminat la una din extre
mități 
loare 
foarte 
de pe

cu o rază de lumină de cu- 
roșie, avînd o intensitate 
redusă, electronii vor trece 
nivelul metastabil pe cel sta-

«
i

1

de energie, în urma ac- 
forțe exterioare foarte

aèîïeratorul de tip La
de simplu de reali- 

'--un cristal de 
':cat cu atomi 

de cîțiva 
’imensi- 

-îți-

bil, cu emitere puternică de energie, 
sub forma unui jet luminos, tot de 
culoare roșie. Pentru a se mări pro
cesul de amplificare ce are loc în 
cristal, s-a recurs la un artificiu, și 
anume : fețele extremităților crista
lului au fost tăiate perfect paralel 
între ele, au fost lustruite și apoi 
argintate. Prin aceasta, unda elec
tromagnetică ce apare la începutul 
procesului . datorită iluminării cu 
raza roșie slabă, se reflectă de 
multe ori pe suprafețele argintate 
în interiorul cristalului și determină 
toți electronii din starea metastabilă 
să-și cedeze energia. Straturile de 
argint de la extremitățile cristalului, 
semitransparente, vor permite trece
rea jetului puternic de lumină roșie 
în afara acestuia.

în practică însă nu este nevoie 
ca cristalul să fie iluminat cu raza 
roșie, funcția ei îndeplinind-o un 
proces de „autoexcitație", care are 
loc chiar în masa rubinului. Astfel, 
dacă cea mai mare parte a elec
tronilor se mențin în stare meta
stabilă, este suficient ca numai cîțiva 
să treacă, de la sine în stare stabilă 
pentru ca fenomenul să fie declan
șat datorită energiei pe care aceș
tia o vor degaja în momentul tre
cerii.

Utilizînd același principiu ca la 
I.aser, oamenii de știință au reușit 
să realizeze și alte generatoare 
cuantice, la care în loc de lumină 
se obțin unde radio, raze infraroșii 
și chiar ultrasunete.

Ce întrebuințări au generatoarele 
cuantice ?

întrebuințările lor sînt multiple și 
’’i aplicații foarte interesante. Ast- 

•m generator poate produce un 
’ de raze paralele 'de lumină 

-itate de peste un milion 
decît cea emisă de o 

•alentă de pe
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Cabana Piatra Mare
la odihnă 
pe Valea

Pe oamenii muncii aflafi 
îp minunatele stațiuni de 
Prahovei și Valea Timișului, ii atrage 
în special impunătorul masiv al 
Bucegilor, çare oferă largi posibili
tăți de practicare a drumeției spre 
Poiana Sfînii, cascada Urlătoare sau 
Poiana Coștilei, pînă la excursiile 
pretențioase spre Vîrful Omul.

Către Tara Bîrsei, care își întinde 
șesul dincolo de Brașov, alți doi 
munți își oferă frumusețile : Postăva
rul atrage în special pe cei ce pre
feră urcușul fără eforturi, cu telefe
ricul, iar Piatra Mare, mai puțin cer
cetată, prezintă cîteva fenomene 
caracteristice deosebit de interesante.

Spre Vîrful Pietrei Mari pornesc 
drumuri de la Predeal, Timișul de 
Sus, Dîmbul Morii și Săcele. Pentru 
cei ce vor să cunoască cît mai mult 
într-o singură excursie se recomandă 
plecarea din Predeal.

Drumul care pornește chiar de la 
cabana Cioplea este ceva mai lung 
ca celelalte, dar, în schimb, este mai 
ușor. Marcajul („cruce roșie") con
duce pe turiști la început pe „creasta 
cocoșului", pînă în apropierea caba
nei Susai, apoi se îndreaptă spre 
Pietricica, vîrful sudic al Pietrei Mari. 
Ajunși pe aces' vîrl, excursioniștii au 
o vedere panoramică minunată, care 
îmbrățișează o mulțime de culmi. Ei 
pot ajunge la cabana Piatra Mare 'ie 
urmînd creasta (același marcaj), pînă 

Ma vîrful principal al Pietrei Mari (al
titudinea .1 844 m), apoi drumul 
marcat cu „dungă roșie“, care co
boară fa cabană -- parcurgind o po
tecă firavă ce abia se strecoară prin

fre turnurile de conglomerate și 
calcare care domină versantul estic 
al muntelui și-i dau un aspect ne
bănuit de cei ce-l privesc doar de 
la Predeal (marcaj „triunghi albas
tru“).

După popasul tăcut la cabană, co- 
borîrea se poate face pe drumul care 
frece pe „la scări" (marcaj „dungă 
galbenă"). Acest drum dă posibili
tatea excursioniștilor să cunoască 
cheile „la scări" sau, cum li se mai 
spune, „Șapte scări”. Urmînd șuvoiul 
unui pîrîu, poteca pătrunde odată cu 
apa printre două stînci de aproape o 
sută de metri înălțime, ferestruite cu 
răbdare de șuvoiul lichid ce face sal
turi din prag în prag. Pe podețe în
guste și scări se trece prin aceste 
chei, peste cascade. După părăsirea 
cheilor, drumul urmează în continua
re pîrîul pînă la halta Dîmbul Morii, 
de unde cu trenul sau cu autobuzul 
se revine la Predeal.

Excursia poate fi făcută înfr-o 
gură zi de către cei obișnuiți 
muntele, drumul de la Predeal
cabana Piatra Mare necesitînd 4—5 
ore, iar coborirea pe „la scări“ 2—3 
ore.

Cei ce nu dispun de timp suficient 
sau sînt mai puțin amatori de urcu
șuri, pot cunoaște frumusețea chei
lor de
Dîmbul 
Excursia 
de zi 
circa 3 
este foarte ușor

sin-
cu
la

„la scări“, pornind de la 
Morii și revenind tot aici. 

se poate face într-o jumăfa'e 
(drumul 
ore). Pe

dus-întors durează 
acest traseu urcușul 

de parcurs.

V. GRSGORÏU

i

soare. Puterea de pătrundere 
a unor asemenea raze în Cosmos 
este deosebita.l De exemplu, se 
poate ilumina'atît de intens o mică 
porțiune de pe. suprafața Lunii, îneît 
devine posibilă examinarea celor 
mai mici detqlii din zona respecti
vă. Fasciculul ; de lumină este 
de concentrat-și- bine focalizat 
cît, în cursul--unei experiențe, 
constatat că La distanța de 40 
în fața generatorului suprafața 
minată atinge,-, un diametru de 
mai 60 m. Presiunea pe care o exer
cită fasciculul... de lumină este 
uriașă. Pe Pămînt, razele solare pe 
care le primim- în zilele călduroase 
de vară apa-să cu o presiune de 
0,00000004 g/emp. Presiunea unui 
fascicul cu diametrul de ordinul 
miimii de milimetru, produs de ge
nerator, poate atinge 1 000 000 at
mosfere și chiar mai mult. Interac- 
ționînd cu materia, fasciculul aces
ta, datorită presiunii poate topi 
orice, producînd tăieturi fine pînă 
și în materialele cu cele mai înalte 
temperaturi de-topire.

Laserul se va putea utiliza și în 
comunicațiile „.cosmice. Explicația 
este că nici una dintre antenele de 
radio cunoscute pînă în prezent nu 
oferă efectul de directivitate al aces
tui generator -care are, în plus, di
mensiuni foarte reduse. De aseme
nea, generatorul nu are nevoie de 
surse de alimentare electrică, întru- 
cît excitarea lui se poate realiza 
chiar cu ajutorul razelor solare fo
calizate cu o oglindă parabolică.

Generatoarele cuantice Laser se 
vor dovedi utile și pentru comunica
țiile terestre, deoarece numai cu un 
singur asemenea aparat devin posi
bile aproximativ 10 000 000 de con
vorbiri telefonice simultane și cîteva 
mii de programe de televiziune.

Prin întrebuințarea generatoarelor 
cuantice de radiații infraroșii și ul
trasunete, vor putea fi influen
țate . multe reacții chimice, bio
logice etc. Generatorul de raze in
fraroșii devine util și pentru tehnica 
măsiîrării precise a distanțelor. Pre
cizia.. ce se .poate obține este de 
ordirijil a 0,000001 cm. Radiolocatoa
rele actuale, datorită deficiențelor 
de directivitate ale antenelor, nu pot 
distinge obiecte prea apropiate 
între ele. Cum- directivitatea genera
toarelor cuantice este foarte bună, 
se presupune că folosirea lor în ra- 
diolocație va înlătura deficiența an
tenelor obișnuite, devenind deci vi
zibile și obiectele foarte apropiate 
unele de altele. Radioastronomia va 
beneficia și ea de ps urma ampli
ficatoarelor cuantice. Coeficientul 
mare de amplificare oferit de aces
tea, precum și zgomotul de fond 
practic inexistent vor permite crea
rea unor amplificatoare deosebit de 
sensibile, datorită cărora sondajele 
Cosmosului eh . ajutorul radioteles- 
coapelor vor depăși cu mult limi
tele galaxiei noastre.

Se poate Presupune că, în viitor, 
această nouă -cucerire a științei va 
duce la realizări pe care astăzi 
încă nu ni le ..imaginăm pe deplin.

Ing. LIVIU MACÖVEANU 
Șeful sectorului de electronică 

și radiații nucleare
Institutului de cercetări științifice 

pentru protecția muncii

atît 
în- 
s-a 
km 
ilu- 
nu-

li

ai

(Urmare din pag. IlI-a)

grup mare , de muncitori — ti

în cadrul filialei din Siberia a Institutului unional 
de cercetări științifice în domeniul agriculturii s-au 
întreprins cercetări în legătură cu prevenirea avarii
lor la mașini ; cercetătorii au construit un aparat 
pentru determinarea uzajului mașinilor.

Dispozitivul despre care e vorba, un aparat de 
calcul electronic, este capabil să analizeze un me
canism, să determine starea sa tehnică generală și 
rezistența diferitelor piese componente. Sesizatorul 
dispozitivului — întocmai ca un stetoscop medical — 
se aplică diferitelor mecanisme, iar pe un ecran, 
urmărindu-se curba de corelație, se poate deter
mina cu certitudine după forma ei, piesa uzată care 
ar putea provoca o avarie.

„Fabricai în spafiu"
Mențiunea din titlu o vor purta într-o 

bună zi multe obiecte ieșite din fabri
cile Spațiului cosmic, scrie revista 
„Science et Vie“ ; acesta oferă intr-a
devăr condiții industriale ideale.

In acest domeniu complet liber de
contaminare, praf 
și umiditate se 
vor putea pro
duce piese ulfra- 
delicate. In 
toarele fabrici 
bitale, sudura 
fi făcută cu 
juforul unor fas
cicole de elec
troni cu energie 
înaltă.

„Procesul maimuțelor“
Mulji cititori își mai amintesc de

sigur de filmul cu titlul de mai sus, 
inspirat de faimosul proces ce a avut 
loc în 1925, înfr-un orășel din statul 
Tennessee (S.U.A.) : acuzatul era un 
profesor pa nume Scopes învinuit că 
a cutezat să predea teoriile lui Dar
win. Puțini știu încă că în statul Ten
nessee codul n-a fost cîtuși de puțin 
modificat în 
da victoriei 
evoluționișfi 
astăzi codul
cărei teorii care neagă istoria creării 
lumii așa cum este aceasta înfățișată 
în biblie".

această privință, în ciu- 
judiciare obținute de 
acum 37 de ani. încă și 
interzice predarea „ori-

Canadianul Ber
geron a oferit în 
decurs de 30 de 
ani 106 litri sin
ge. El este unul 
din cei mai „ge
neroși” donatori 
de singe din 
lume.

După cum se 
știe, organismul 
omului conține 5 
litri sînge. In 
consecință, Ber
geron a donat o 
cantitate de 
ge necesară 
tru 21 de 
meni.

sîn- 
pen- 

oa-

Mecanizare-șomaj
în următorii zece ani, cel puțin 200 000 

de muncitori vor deveni anual de pri
sos în S.U.A. datorită introducerii me
canizării — anunță ziarul vest-german 
„DIE WELT”. Această cifră — prima 
care se bazeaza pe un calcul temeinic 
— a fost furnizată de Oficiul pentru 
statistica muncii din S.U.A.

?
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In apropiere de Tokio (Japonia) s-a deschis un mare parc 
de distracții unde acest manej al „ceștilor” se bucură de 
mult succes. Vizitatorii au posibilitatea de a-și petrece 
timpul în jurul meselor așezate chiar în interiorul unor 
„cești de ceai”.

Balenele au avut picioare

o istorie

Presupunerea savanți- 
lor că într-o epocă foar
te îndepărtată balenele 
au trăit pe Pămînt, a că
pătat o nouă confirmare. 
In apropierea insulelor 
Curile, pescarii sovietici 
au prins un cațalot care 
avea două perechi de a- 
pendice în partea inferi-

a corpului. Inăur 
s-au găsit oasel 

nedezvoltai—.

oară 
tru i 
bazinului
Este pentru a doua oară
că a fost prinsă o bale
nă cri „picioare". Primul 
cașalot de acest gen a 
fost prins acum cîțiva ani 
tot în apropierea insu
lelor Curile.

€ <8 ♦ ♦ ♦

Noi sate electrificate
FOCȘANI (coresp. „Scînteii"). — In 

casele colectiviștilor din comunele 
Popești, Budești, Tulnici și din alte 
sate și comune din raionul Focșani 
s-a aprins de curînd lumina electri
că. In multe alte localități se lu
crează acum la introducerea luminii 
electrice. La Gologanu, Fărăoaneie, 
Vidra, Hîngulești, Vulturu, Mircești 
și în alte comune se lucrează la 
procurarea stîlpilor și a celorlalte 
materiale necesare.

în acest an vor fi electrificate în 
raion cu 45 de comune și sate mai 
mult decît anul trecut.

■Oe o

re-un
cunoști că lucrează în construcții. Dis
cuția lor? Despre știrile din ziare în 
legătură cu evenimentele de atunci din 
Portugalia unde poliția salazaristă re
primase cu sălbăticie o demonstrație 
studențească trăgînd în plin.

Situația dramatică a studenților pa- 
frioți din Coimbra, victime ale fasciș
tilor portughezi îi afecta sincer. Aud 
pronunțîndu-se drept concluzie, la a- 
dresa lui Salazar o frază intraductibilă. 
Finalul frazei este punctat de cuvîntul 
sonor „mascalzone'" care de asemenea 
nu mai e nevoie să fie tălmăcit.

...Nu putea fi nici un dubiu, mă gă
seam în plin cartier popular. Con
versația muncitorilor din piață a con
tinuat încă mult timp. Atitudinea 
docherilor genovezi care fh semn de 
solidaritate cu greviștii din Asfuria au 
refuzat să încarce mărfuri pe vasele 
spaniole era un prilej de profundă sa
tisfacție pentru toți. Iar de la Spania 
s-a ajuns la alt subiect ; experiențele 
americane cu arma atomică în Pacific, 
îi îngrijora în mod vizibil. Exclamații 
și gesturi 
dintre cei 
tipică de 
sprîncene 
decolorat 
plastică ;

— Mult

vii, dezaprobative. Unul 
prezenți, Antonio, o figură 
muncitor italian, voinic, cu 
stufoase, purtînd un tricou 
de soare, face o remarcă

peste ocean, cînd vin la Roma să folo
sească expresia „Cetatea eternă“. Le-ar 
sta mai bine însă dacă la ei acasă ar 
vorbi despre „pacea eternă".

E caracteristic pentru italieni „regis
trul“ tumultuos în care se desfășoară 
conversațiile lor pe teme la ordinea 
zilei. Punctele de vedere contradicto
rii pe care le au asupra multor ches
tiuni politice duc adesea la discuții 
aprinse, la polemici pe fon ridicat. 
Cînd vine vorba însă despre pace, 
disputele încetează, gîndurile și nă
zuințele lor se înmănunchează la uni
son. La Roma ai ocazia să constați de 
nenumărate ori aceasta, fiindcă 
fr-adevăr aici, într-un 
comori ale civilizației, 
îl are pacea este bine

„Fontana di Trevi“... 
primăvară. Pe treptele 
bazinul fînfînei, un grup de adolescenți 
cîntă melodii pline de farmec acom
paniate de chitară. Scenă nocturnă, 
tipic romană. Concertul e tulburat doar 
de tropotul cailor unei trăsuri — cupeu 
închis —■ slăbiciunea veche a patricie
nilor Romei.

Timpul zboară pe negîndite, seara 
cazi frînt de oboseală la hotel, A doua 
zi te așteaptă un program și mai în
cărcat. Numai așa vei reuși însă să te 
familiarizezi cu „Cetatea eternă'’ să 
poți „explora” zonele cele mai semni
ficative ale peisajului ei atît istoric cît 
și social, politic, cultural.

în-
oraș cu afîfea 
prețul pe care 

înțeles.
Seară calmă de 
care duc spre

bl

Elefantul din această fotografie 
glorioasă. El a participat la operațiile de luptă îm
potriva colonialiștilor francezi. După terminarea răz
boiului el a fost folosit ia căratul bîrneloi. Acum ve
teranul de 77 de ani se bucură de odihna bineme
ritată în parcul zoologic din Hanoi (R. D. Vietnam).

P
(Urmare din pag. îll-a)

Stănuică, după ce s-a gîpdit 
țel, i-a răspuns :

— Ia-1 cu răbdare și cu puterea 
exemplului, altfel n-o dovedești. O 
să te ajutăm și noi, măi Cioacă. Dar 
un lucru să știi : contează în primul 
rînd să-ți cîștigi autoritate, să dai 
exemplu, așa ca să se rușineze 
dacă cumva calcă pe delături. Alt
ceva ce să-ți spun ? O să mai stăm 
de vorbă.

— înțeleg, vasăzică cu puterea 
exemplului, a repetat Cioacă la 
despărțire parcă de teamă să nu 
uite..

ni

/^""^■®K2îfan părea să nu. ia în șea- 
a faptul că Cioacă răs-
■ ^pundea de

într-o seară, 
uliță, acesta 

derîdere, fără să se 
mers: 
i-ar fi zis-o altcineva, Cioacă ar fi 
rîs. Pe 
limpede 
cuvinte; 
joci” A 
dea un 
găsit la 
băi tovarășe, Țîfarț”.

Sosise timpul cînd semănăturile își 
scoteau capul de sub brazde.

Echipei lui Cioacă i se reparti
zase, printre altele, șl o suprafață 
de 30 ha pentru porumb. Această 
suprafață făcea parte dintr-o alta 
mai mare, pe care gospodăria își 
propusese să scoată 5 000 kg 
boabe la hectar. Păi asta e cinste, 
nu glumă își spunea Cioacă. A- 
dică să scoți de pe un singur hec
tar, într-un singur an, cît scotea el 
înainte în cinci ani Ia rînd ! Și cu 
cp nădușeli ! Asta însemna „punc- 
tu'culminant".

în cîteva nopți, cîmpul s-a hotă- 
rît să se gătească. Așa-i place lui, 
s-o facă în taină. De cu ziuă 
colectiviștii . s-au îndreptat că
ițe tarlale, numai așa, să-și îneînte 
sufletul privind porumbul răsărit, să 
se minuneze. Nu că n-ar mai fi vă
zut porumb în viața lor. Dar pentru 
prima oară îl puseseră cu semănă
toarea trasă de tractor ; puseseră 
sămînță bob și bob din cea care i

echipă. Doar 
întîïnindu-1 pe 
i-a strigat în 
oprească din 

„Să trăiți, don' șef 1” Dacă

pîtă vreme cu Țîfan era 
ce-i clocea în cap. Cu alte 
„Ai, grijă, cu mine nu te 
rămas locului dorind să-i 
răspuns potrivit. Dar n-a 
îndemînă decît; „Noroc,

I

•t

V'

— Aș vrea un balnnzaid ceva mai scurt! Ața se 
poartă acum...

Nicușor ; — Și dacă mi-e sete și mie, ce să fac? — Dar poți ști d-ta cum va fi moda atunci cînd
Fîntîrța,.; — Așteaptă să crești... va fi gata? (Desene de NELL COBAR)

...consumul de apă pe cap de locuitor la Moscova a a- 
Juns la 500 litri în 24 de ore, adică a depășit indicii res
pectivi ai celor mai mari orașe din lumea capitalistă î

...stațiunea americană Amundsen-Scott, situată la Polul 
Sud, a înregistrat la 16 iunie 1958, cu ajutorul unui halon- 
sondă care s-a înălțat pînă la 23 de km, temperatura re
cord de — 93 grade Celsius, cea mai coborîtă din cîte 
s-au înregistrat pe Pămînt ?

...în cursul celor 60 de ani de activitate, Ivan Vladimi- 
rovici Miciurin a selecționat 300 de noi soiuri de mere, 
pere, prune, cireșe, vișine, caise șl struguri ?

...în Japonia există o specie de pești considerați ca pre
vestitori ai cutremurelor ? La cîteva ore înaintea unui cu
tremur, peștișorii încep să se agite în acvarium, indicînd 
astfel apropierea primejdiei.

...în Oceanul Pacific, lîngă coasta Americil de Sud, în 
regiunea de întretăiere a curenților calzi cu cei reci, pă
sările consumă anual pînă la 25 milioane de chintale de 
pește? Aceasta reprezintă aproximativ 10 la sută din can
titatea de pește pescuită în întreaga lume.

...o specie de melci care trăiește în America are 14 175 
de dinți î

r F

se zice hibrid. Ba-1 auziseră pe in
ginerul agronom pronunțînd 
și mai ciudate ; generația 
doua, mamă, tată, fiecăreia 
zîndu-i-se tarlale separate.

în . cîteva zile va începe 
Buruienile de pe acum 
nas. Cioacă vorbise dinainte cu fie
care om în parte. Numai cu Țîfan 
nu izbutise să dea ochi. îl căutase 
în vreo cîteva rînduri acasă și de
geaba. Ana, nevastă-sa, făgăduise 
că-1 va. aduce cu orice preț. La 
floarea-soarelui și la sfecla de za
hăr prășise numai ea. Doar într-o 
dimineață Țîfan venise la tarla cu 
ochii cîrpiți de ‘somn. Plecase apoi 
spunînd că-1 doare-n coșu’pieptului. 
Făcuse cîțiva pași cînd Cioacă l-a 
strigat :

— Băi Țîfane, măi Chivule, stai, 
mă, o țîră.

— Ce vrei ?
— Mă, dacă ești bolnav, las dra- 

cu’sapa asta aici și dau o fugă 
să-ți aduc un doctor. Ar fi păcat să 
te prăpădești.

Oamenii se opriseră din prășit și 
ascultau încremeniți, Curajos Cioa
că ! Să-l înfrunte pe Țîfan e 
ceva.

Pînă la prașila porumbului ceasu
rile erau numărate. Inginerul le ex
plicase, într-o adunare generală, că 
degeaba folosești mașini la semă
nat, degeaba pui în pămînt numai 
bob selecționat. Dacă nu-1 îngri
jești mai ceva ca pe floarea din 
grădină, să nu rămînă firișor de bu
ruiană, poți să-i tot spui „cinci mii" 
că cinci mii nu-ți dă cît îi lumea. Și 
Cioacă avea pe răspundere 30 de 
hectare. Și oameni buni de muncă 
tot 30. Cu Țîfan, bineînțeles. Și cum 
întîrzii o zi sau două, oum te po
menești, toamna, dijmuit cu cinci- 
șase sute kg la hectar. Deci or
ganizare și punctualitate ca la fa
brică. Cioacă s-a mai dus odată la 
Țîfan acasă, seara tîrziu. L-a găsit. 
Tocmai se dezbrăca să se culce.

— Nu te superi că te primesc așa? 
Acum, de, îmi ești șef. Ai dreptu' să 
mă iei și 
lumea.

— Uite 
necaz un 
punse Cioacă potolit. Se așezase 
pe marginea patului fără să fie 
poftit. Eu altceva vrusăi să te-ntreb : 
ieși și tu cu noi mîine la prășit ?

— Nu
— Păi
— Păi 

zicem.
— Aa, 

ceva. Uite, vezi, eu, de cînd s-a în
ființat gospodăria la noi în sat, 
parc-aș fi aruncat o cămașă sli
noasă de pe mine ș-aș fi îmbrăcat 
una curată. Tu nu simți așa ceva î

— N-am băgat de seamă.
Cîteva clipe 

Cioacă privea 
Țîfan se uita la 
dumerire. Cînd 
casă, cum se știa de voinic, a avut 
o pornire să-l ridice în sus ca pe 
o bucată de lemn și să-l arunce în 
ogradă. Dar avea un fel de a vorbi 
atît de cinstit și deschis omu' ăsta, 
că parcă te lega de mîini șf de pi
cioare.

în tinda casei. Ana spăla niște 
vase. I s-a auzit glasul :

— O să vie cu noi, Vasile ! Singur 
ca huhurezu', rupt de oameni, n-o să 
poată trăi. Mîine dimineață o să 
Auzi om rău ce ești, dacă mai 
scoți mult sufletul, într-o noapte 
să te opăresc cu apă fiartă.

Pentru prima dată în cei douăzeci 
de ani de cînd erau luați, Țîfan au
zea asemenea vorbe ieșite din gura 
nevesti-si. S-a ridicat încet, parcă 
nu se mai isprăvea Capul mai să-i 
atingă tavanul.

cuvinte 
întîi, a 
reparti-

prașila. 
prinseseră

peste picior față de toată

cred.
de ce nu crezi ?
așa. Poate n-am chef, să

dacă n-ai chef, asta-i alt-

au tăcut 
gînditor 
el cu un
l-a văzut

amîndoi. 
în podea, 
fel de ne- 
intrînd în

vie. 
îmi 
am

l

— Auzi Țîfane, să n-o baț 
auzit el cu mirare vorbind. Vezi 
ne încăieram pentru o pair 
mejdină, nici dumnezeu n-arh 
în stare să-ți promită cinci r, 
kile la hectar. Și uite că na. 
tem. De ce să nu se bucure și 
de puterea noastră ?

Țîfan a răsuflat din adînc r 
așezat brusc pe pat de parc 
fi apăsat pe umeri o piatră de 
ră. „Uite că stau și-i ascult pe 
doi cînd aș putea să le ci< 
capetele ca pe niște dovlec 
n-o fac Oi fi bolnav ?"

Cioacă s-a ridicat să plece.
— Auzi, Țîfane, dacă te-aș 

mîine alături de noi, aș crede 
văd pe tata sculat din groapă. 
fel m-aș simți. Pe Ana să n-o h 
Ar însemna să ne bați pe 
pe tine.

A dat „bună seara" și a
A venit și Țîfan a doua zi.

l-a luat cu rîndul lîngă sine. Din 
două sape pe rîndul său, una 
cel al lui Țîfan, ca taică-su cînc 
la nouă-zece ani, i-a pus prima 
sapa-n mînă. Ceilalți din echip1 
șiruiți, trăgeau cu coada ochi' 
făceau glume. Pe șoptite, s, 
audă Țîfan. Dar acesta t 
Cioacă părea că nu bagă de s-

A ieșit și în zilele 
Cioacă trecea 
de-acasă ca pe un copil. D 
mult de cîteva ceasuri nu sta «. 
deși glumele pe seama lui se 
răriseră. îi rugase Cioacă 
pace.

într-o dimineață, Țîfan 
la el :

— Ascultă mă, Vasile,

toți.

piei 
Cioc

urrr 
pe la el i.

sâ-i

s-a rc

de ce 
ții tu de capu' meu ? După cîte 
plată-n plus pentru asta nu prim 
Spune-mi-o în față, de ce?

— Ca s-atingem punctu' ci’ 
nant : cinci mii sau peste cine 
Asta e, mai mult nu știu să-ți s 
Hai să mergem că ne apucă p- 

De fiecare dată Cioacă iar 
pe lîngă el. Prășea și o pa 
rîndul lui sau mai dădea c’. 
pe unde dăduse acesta doar 
monind țărîna.

ai rămăseseră cinci 
tare. Două nopți la 
țîrîise cîte o ploi 
Buruiana mai s-o i 
intea porumbulu

doua zi era duminică. De 
Cioacă s-a sculat cînd nu ș 
pezise bine de ziuă, A 
să mai doarmă, dar nç 
chip. S-a ridicat ușor să rit
zească pe Ilinca și a ieșit pe pn 
O boare răcoroasă l-a înv 
alungîndu-i oboseala. S-a îrjib- 
și-a pus sapa pe umăr și s- 
dreptat, în liniștea satului, 
cîmp. își zicea că pînă vin se.., 
tot are vreme să scoată un rind. 
e

din ce-și face pricină de 
om în toată firea ! răs-

A

ceva.
De departe a zărit pe cin 

aplecat peste ogor. Dac-ar f 
rumbul mai mare, ai zice c-a 
să fure. Pe cînd așa ? Mirat, c 
pasul. L-a recunoscut pe Țîfa 
dat „bună dimineața", dar 
nu s-a oprit din lucru, nici 
privit măcar Avea în miș^ 
fel de înverșunare, parcă s-a, 
tut singur. Prășise o postați 
Privind în urmă-i. Vasile 
„Nici eu n-aș fi prășit n 
Și-a luat rîndul alături de 
ceau pe tăcute Doar fierți 
mușcînd țărîna parcă țipa 
cere. După un timp Cioacă < 
să-i stea mîinile :

— De-acuma, Chivule, 
gem punctu’ culminan 
trăiești...

Țîfan o întors puțin ..apti 
Cioacă și n-a zis nimic. A suri 
Soarele, mare cît o baniță, încă 
noros, parcă le zîmbea...


