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ZILE DE ÎNTRECERE

Oameni ai muncii! Tnttmpinați cea de-a 12-a aniversare a elibe MUNCA,
REZULTATE

X

J
A

Tn ziua de 18 august, s-a deschis, tn Aula Institutului de 
științe economice și planificare din București, consfătuirea pe 
țară a detegațlor studenților de la toate universitățile și insti
tutele de invățămlnt superior, cu următoarea ordine de zi:

1. Re’erat cu privire la constituirea asoaaților studențlor 
din R P.R.

2. Alegerea comitetului de organizare a asociaților studen
ților din R.P.R.

In cadrul ședinței de dimineață, tov. Ion Iliescu, secretar 
al CC. al U.T.M. și membru in Comitetul Executiv al U.I.S. 
a prezentat referatul cu privire la constituirea asociaților 
studențlor din R.P.R. După aceasta, au început discuțiile la 
referatul prezentat. Lucrările et^r^^St^tt^ii^ii continuă.

In fotografie: Un aspect din sală.

De trei zile pe scena teatrului 
C.C.S. se perindă rtnd pe rînd 
echipele participante la finala ce
lui de al IV-lea concurs artistic 
al artiștilor amatori de la sate.

Zeci de echipe de dansuri au 
adus la București, cu această o
cazie, bogățiile nesecate ale fol
clorului patriei noastre. Frumoa
sele dansuri au evoluat unul după 
altul. Dansuri despre care nu se 
mai auzea de mult au primit via
ță în căminele culturale ale sa
telor noastre. „Teoria" sărăciei 
folclorului coregrafic tn Moldova 
a fost combătută de frumoasele 
suite de dansuri prezentate de 
echipele de dansuri din Colonești, 
regiunea Bacău, Vlădeni, regiu
nea lași, Pârlești, regiunea Su
ceava și Vuicăneasa. regiunea 
Galați.

Dar dacă echipele amintite au 
adus pe scenă frumoasele dan-

sionat prin autenticitatea dansu
rilor, dinamismul natural cu cars 
a jucat.

Ceea ce trebuie să remarcăm șl 
la acest concurs este faptul că 
tn dans apar din ce tn ce mai 
multe comori folclorice pe care 
miile de artiști amatori le des- 
groapă cu migală. De multe ori 
privind echipele de dansuri rămtl 
profund impresionat de stilul ori
ginal al ansambiuurlor noastre 
folclorice. Așa, de pildă, stilul 
original al dansului de la poa
lele munților Codrului prezentat 
de echipa din Cehal, regiunea 
Baia Mare, și într-o oarecare mă
sură cel al echipei din Părteștî, 
regiunea Suceava.

Din punct de vedere coregra
fic, concursul a ajuns la un re
zultat apredabil tn ceea ce pri
vește prezentarea unui mare nu-

Furtuna de la 2868,5 metri și perspective
Mi-a fost dat ca tn prag de 23 

August să trăiesc cîteva zile prin
tre cei ce dau patriei aur negru, 
Pe un soare înăbuțtor am bătut 
cărările și drumurile colbuite ale 
schelelor. Uneori, am poposit la 
umbra unui pom singuratic și 
am privit tn zare, scrutind înăl
țimile. Zadarnic. Pe &>lta albăs
trie nici un pui de nor nu și-a 
iscat caierele. Am pornit mai de
parte însoțit doar de glodurile 
mele și drumul printre turlele 
semețe mi s-a părut anevoios, de 
la o sondă la alta. Dar intr-o zi 
am avut satisfacția să străbat 
dealurile Boldeștiului cu un sim
patic tovarăș de drum.

Alături de tinărul blond, înalt, 
cu trăsăturile obraplor parcă dăl
tuite de mîini dibace, cu părul 
zulufat, drumul ml se pare mai 
scurt. Ingi^nerul Emllian Leontieș, 
membru al comitetului U.T.M. din 
schela Boldești, vorbește plăcut. 
Accentul ușor al graiului moldo
venesc ce-l ghicesc tn cuvintele 
sale dă și mai mult farmec lu
crurilor ce mi le povestește.

— Vedeți sonda de pe colina 
aceea ?

— O văd.
— Are o poveste frumoasă.
— Nu mi-o spuneți și mie ?
— De ce nu. doar de aceea 

însoțesc.
ud

cîteva ore. Dar pe 23 August U 
așteaptă de multe zile. Pentru 
marea sărbătoare pare nepoltivit 
cuvlntul „așteaptă"; să-l înlocuim 
cu „tntîmpină". Pentru că, tn tn- 
timpinarea zilei elibl^rc^ril, son- 
dorîi de aici au înscris pe răbo
jul timpului fapte care atirnă 
greu tn balanța realizărilor. La 
2840 de metri adincime, sapa con
tinuă să muște cu îndîrjire din 
roca dură.

— Pină 
gata ? — 
maistru,

— Pînă 
noi ne-am „ .
terminăm forajul cu 9 zile 
devreme.
- Și?...
— ...depășlille de peste 20 la 

sută, pe care le obținem zilnic, 
arată că nu ne facem de rls.

— Care schimb e mai tare ? 
— Nu mă laud, dar al meu. 
— Frați Baba sînt aici ?
— Eu, aici frate-meu la... 

„etaj" — sări rizind tn vorbă o
mul care, preocupat cu treburile 
meseriei la masa rotary, nu ridi
case fruntea pînă atunci.

— Bată-te să te bată, aici 
erai ? — strigă inundat de rls in
ginerul și privind in sus adăugă:

— Așa .etaj" înalt, cum e a- 
ceslta la ca^e lucrează fratele du-

la ctt trebuie să fie 
tntreabă Leontieș pe

la 9 septembrie. Dar 
luat angajamentul să 

— n ~r,e mai

Vâcuja cu lapte pufin
...Și aflu de la el, că de cu- 

rtrtd, in cinstea lui 23 August, tt- 
nărui inginer Mihăiles-cu — bun 
prieten cu tovarășul meu de dru
meție — a format cîteva brigăzi 
de tineri pennru a repara sondele 
mai „bătrlne1. In mai puțin de o 
lună, tinerii au reparat 12 sonde. 
O cifră record, după cum subl^i- 
niază inginerul Leontieș.

Sonda -ou prioina era nu. de 
mult o... „văcuță c^ lapte puțin". 
Dur, după ce sondooii au dofto
ricit-o cu priceperea mest^riei lor. 
ea a început să producă cu 20 
tone mal mult la fiecare 24 de 
ore.

Cum încă md este cale pină la 
creasta pe ca^e se înalță sonda 
tineretului, însoțitorul îmi istori
sește darnic și alte înttmplări.

Cite nu-mi spune amicul meu I? 
Nu, nu greșesc că-i spun amic, 

căci toi mergînd și disci^tlnd am 
pierdut apelativele de complezen
ță pe cărări și acum ne tutuim. 
Și. la acest ton, limbile ni se 
dezleagă mai mult. Suim o cără
ruie și cînd facem la dreapta, 
inginerul mă tntreabă:

— Vrei să ne abatem pe la 
sonda 755 ? Văd că slnt arborate 
drapele. Să știi că trece pe aici 
delegața guvernamentală ma
ghiară, care ne vizitează schela.

— Păi, să mergem — zic eu — 
tn timp ce el și 
sondă.

— Ar fi bine să 
lui Florea Cluceru, 
ma mult din tineri.

Curioși să vedem cum ti tnttm- 
pină sondorii pe oaspeți, am s^t 
scara către masa rotary. Am dat 
mina cu comunissul Hle Epure, 
brigadierul sondei și ma^ apoi, 
am aflat că...

apucă spre

fie schimbul 
c^-^ii format

...Faptele grăiesc!
Pe oaspeții maghiari, sondorii 

de la 755-Boldeștî. ti așteaptă de

Vizita delegației 
parlamentare 

maghiare
Du >ă vizita făcută tn regiunea 

Ploeș.i, membrii delegației Adu
nării de Stat a R.P. Ungare in 
frunți cu Konal Sandor, preșe
dintele Adunării de Stat a R.P. 
Ungare care ne vizitează țara la 
invitația Marii Adunări Națio
nale au sosit slmbâtă dimineața 
în Orașul Stalin.

Oaspeți sint însoții de Tiță 
Florea, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., pre
cum și de rerenc Keletl, ambasa
dorul R.P. Ungare la București.

Ir; Orașul Sialin sute de cetă
țeni veniri sâ-i întîmpine, au fă
cut oaspeițlor o caidă și priete
neasca primire.

Vizitind statul popular al ora
șului, panamaniani maghiari s-au 
interesat de probleme privind 
gospodăria orașului și de spp^i- 
nul pe care cetățenii t1 dau acti
vității sfatului popular.

Apoi dekgatia parlamentară 
maghiară s-a despărțit tn două 
grupuri. On grup condus de to
varășul Ror.al Sandor a vizitat 
uzinele „Steagul Roșu". Iar al 
doilea grup, condus de Nagy Da
niel. vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării de Stat a R.P. Ungare au 
fost ratpetii colectiviși^lor de la 
gospodăria „Tudor Vladimirescu * 
din comuna Hărman,

mitale, podarul — nici la cel mai 
mare bloc din București nu gă- 

seetti
După ce am atfat că pentru cei 

60 de metri, care-i mai au de ' 
rat, sandoii fiecărui schimb de
pun eforturi înzecite, am plecat. 
Am bătut pripoarele arse de soa
re și am ajuns pe o colină unde 
odinioară Conssantin Brtncovea~ 
nu a clădit un castel, ale ccăui 
ruine se maa văd și astăzi. In a- 
proplerea ruinelor acestea, am

ffo-

..Cum a fost strînsă 
de gît O... sondă

— Noroci Dar ce s-a tnttm- 
plat ? — l-a întrebat brusc Leon- 
tieș pe brigadierul sondei tinere
tului 752, de cum am intrat în 
cabină. De ce-i attta liniște aici ?

Comunistul loan Nicorescu, om 
cu fire de argint tn păr, cu oche
larii poortivii pe nas, cu glndul 
cufundat parcă tn troienii amin
tirilor, ne-a strlns cu putere mli- 
nîle, apoi, cu un glas părintesc 
și calm, ne-a grăU:

— Luați loc, tovaafyii
In preajma lui, toți tinerii din

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. 2-a)

In dnsfca z||i| de 23 August co^cOvu1 tehrnc
■ al uzinelor metalurgice „Vasile Roaiîă“ din 

Capitală a conssruit o mașină pentru ascu^t cu
țitele de strung.

In fotografie imalstrul Niculae Ștefănescu și
inginerul Constantin Zuza examinind unghiul unui cutit de
strung ascult la noua mașină. Fooo: AGERPRES

Sosesc dimineața la patru șl 
ceva, pe jumătate adormit. Mă 
urc tn prima trăsură care-mi a
pare tn fața ochilor. Un birjar 
foarte treaz, mîncînd semințe la 
ora aceasta matinală, tmi preci
zează, freeindu-șl palmele de 
sare și apucînd hățurile, ime
diat ce i-am aruncat adresa.

— Un pol 1
Străzile-s, desigur, pustii și 

tot ce urmează — trăsura hîțt- 
nîndu-se, copitele calului pe 
caldartm, luminile străzilor iegă- 
ntndu-se și juctnd pe pomi și 
case tn zorii liniștiți, un vînt 
ușor, un oblon zuruind — nu 
mă interesează fiind vechi și 
cunoscute, poezie anodină de 
provincie, ca o dantelă demo
dată pe o tavă pentru dulce
țuri și apă rece. Bine — un pol 
și adorm. Visez că am probă la 
croitor, — costum la două rîn- 
duri, tn fiecare buzunar ctte un 
coșulef cu smeură...

Deodată mă trezesc parcă 
scuturat de umăr. Numai pre
simțirile te pot trezi astfel. 
Nu-i nimic deosebit — zori, co
pitele calului, străzi drepte și 
lunjg ; și totuși la capătul fie
cărei străzi din dreapta, după 
lumini, după copaci, ia capătul 
tăcerii casetor și curților, ie- 
parte, tn fund — joacă dens și 
negru, pres^^rea. Birjarul mă- 
nîncă semințe, simt ctnd trec 
de pe piatră cubică pe pavaj și 
de pe pavaj pe piatră cubică, 
dar nu mai pot dormi. Aud din 
dreapta un vuiet continuu, în
cerc să disting culori, valuri, 
contururi, volume. Nimic. Un 
vuiet acolo, departe, in fund. 
Birja oprește. Omul coboa
ră de pe capră icnind șl se 
îndreaptă spre poarta unei ca-

se ; caută ceva pe gard, citește 
parcă și se tntoarce anunțtndu- 
mă rece :

— 26... Cît ați spus?
— 90 I... ’
Pornim,

minute iar 
pe la porți .
tind angajat: 641 L-aș ruga să 
mă ducă ptnă la capătul străzii, 
100, 150 de metri mai sus, acolo
— dar precis nu va vrea și a 
mă tocmi acum, ctad aud pen
tru prima oară tn viață vuietul 
mării, ar fi un sacrilegiu. II 
las să măntnce semințe, admit 
copitele gloabei, oprim, tl aș
tept — ce-mi pasă, aud mareal
— și accept fiecare număr de 
casă pe care mi-l anunță, cobo- 
rtnd din 5 tn 5, din 3 tn 3, din 
2 tn 2 minute : 72, 80, 86. ‘ 
t^îrșit, cu ztmbet revelatariu

— 901 Aici e...
Cobor tncordat, tatontnd 

auzul ctteva puncte de reper. Nu 
caut decît vuieft^l ; ochii coi^^i- 
nuă să ceară volum și culoare. 
Stnt departe de trăsură, de cai. 
de bagajele depozitate orbește 
pe trotuar. Ti dau birjarului trei 
hîrtil de 5 lei. trei hîrtli * 
leu și opt monede de 
bani.

— Am restul și de la o 
mă ironizează birjarul 
treaz și se apleacă puțin să nu
mere hîrtiile; după operație cîn- 
tărește tntreaga sumă tn palmă, 
monezile zornăie și mă lasă sin
gur pe trotuar, cu vuietul mării 
și o casă adormită...

★
Spre prtnz, fn c^i^tru, descopăr 

că sînt tn Constanța. Mai mult 
ca sigur că azi tn zori am co- 
bortt tn Ut oraș. E imposibil 
ca urletul acela cenușiu să se

Lanuri și holde bogate, vii și 
livezi întinse, vite voinice mol
dovenești, bălți cu nemăsurata 
lor avere de pește și stuf. Averi 
nesecate sînt cuprinse tn hotarele 
regiunii Iași, bogății care pot și 
trebuie să sporească ne^<^i^tei^it. 
Calea cea mai sigură pentru creș
terea continuă a producției și pro- 
du<^cîivității muncii agricole este 
agricultura socîalistă. Munca pen
tru gospodărirea nouă a pămîn- 
tului capătă și tn regiunea Iași 
un avtnt continuu și atrage sute, 
mii de tineri pe acest făgaș spre 
care-i îndrumă și organizațiile 
U.T.M. Din datele culese de la 
comitetul regional U.T.M. reiese 
că de la Congresul al doilea a! 
partidului și pînă azi, 7.000 ti
neri din regiune au trecut din sec
torul individual fn cel socialist. 
Din statisticile direcției agricole 
regionale, raportul creșteirii secto
rului soi^ialist al agriculturii tn 
ultima perioadă, se prezintă ast
fel :

...31 decembrie 1955—103 gos
podării colective cu 5.612 familii 
și 24.996 hectare. 1 august 1956 
—132 gospodării colective cu 6403 
familii și peste 27.000 hectare... 
3! decembrie 1955—285 tntovără- 
șiri agricole cu 12.000 famiiii și 
peste 18.000 hectare. 1 august 
1956 — 583 întovărășiri agricole 
cu 24.842 famiiii și peste 33.000 
hectare (aproape dublu).

Aceste cifre, seci tn aparență, 
oglindesc munca neobosită a ac
tiviștilor de partid și U.T.M. din 
regiune, a colectiviștilor și tnto- 
vărășîrilor mai vechi, a oameni
lor care au pășit cu încredere pe 
drumul nou. convinși de superiori
tatea muncii intr-o unitate agri
colă socîalistă. In munca aceasta 
neobosită stat adesea tineri acti
viști de frunte ca Ion Dima. in
structor al comitetului raional 
U.T.M. Murgeni, tnvățătoarea 
Ioana Harnagea, secretar de or
ganizație U.T.M., șeful de briga
dă Carp Dumitru de la S.M.T. 
Bogdănești și alții. Acești tineri 
au atras ta gospodării colective 
sau ta tntovărășiri agricole mtați 
țărani muncitori tineri și vîrstnici, 
au făcut ca uneori toți membrii 
unor organizații U.T.M. să se în
scrie tn gospodăria colecCiva sau 
ta tntovărășirea agricolă.

Despre experiența bună a tine
rilor din regiunea lași tn munca 
de transformare socialistă a agri
culturii vom relata mal jos unele 
aspecte.

★
In raionul Murgeni, la Peicani. 

există o gospodărie colectivă a 
cărei faimă a depășit hotarul ra
ionului.

Muți țărani mundorl din cu
prinsul raionului au vrut să vadă 
construcțiile, să cîntărească in 
palme boabele, să audă cu ure
chile lor de la col«^ti■^iiștîi din

Folosirea experienței 
bune tn munca de 

transformare socialistă 
a agriculturii

Pefcani despre viața lor nouă,
îmbelșugată.

Sub îndrumarea c^i^itetului ra
ional de partid s-a organizat o 
vizită la colec^ctivișltii din Pei
cani. Ion Dima, instructor al co
mitetului raional U.T.M., s-a gîn- 
dit să folosească neapărat acest 
prilej. împreună cu un grup de 
uțemiști, membri ai întovărășirii 
din Viltotești, a pornit pe Ia ca
sele tinerilor întovărășiți să-i in
vite la Peicani. Mul(i au răspuns 
la această invitajie. Au vizitat 
gospodăria, au văzut cu ochii lor 
bogățiile adunate de colecttviștl 
in decurs de cîțiva ani. Au aflat 
că tineri proaspăt căsătoriți, cum 
sînt printre ații Ileana Andricș 
și Vasile Durchi, și-au clădit casă 
nouă numai tntr-un singur an. 
La _ plecare, cei mai mu^i dintre 
vizitatori au hotar^tt să lupte pen
tru transformarea întovărășirii 
lor în gospodărie colectivă.

Tinerii colectiviști din Peicani 
n-au servit numai ca exemple în 
cadrul unor vizite, ci au ajutat 
eferciv, prin muncă de agitație, 
la înfirnairea gospodarilor colec
tive din Găgești și Giurcani.

_ Apoi, tot aici au venit în vizită 
tineri și vîrstnici din satul Vă
leni, care la întoarcerea acasă au 
făcut 8 cereri de înscriere în gos
podăria colectivă. Aceste vizite 
au impus, prin roadele lor, pro
gramarea altor vizite la alte gos
podarii colective din raion.

Tn raionul Huși, organizatorul 
U.T.M. VasllX Nedelcu de la gos
podăria de stat Pojoreni a mo
bilizat tineretul din întovărășirea 
din Sălăjeni să participe, alături 
de vîrstnici, la vizita pe care în- 
tovărăi^itii o făceau corectiviști- 
lor din Lunca Banului. Faptul că 
după aceea întreaga întovărășire 
s-a transformat în gospodărie co
lectivă, dovedește eficienta acestei 
vizite. Și tot sub îndrumarea Iui 
Vasile Nedelcu ute^ișȘt^ din Oțe- 
toaia au contribuit la transfor
marea întovărășirii lor în gospo
dărie colectivă.

Pe coIectiviștil din Gugești i-au 
vizitat luna trecută țăranii mun
citori din Ivănești, Cirligaji și 
Leoști. Pe cei din Urzii au venit 
să-i cunoască și să învețe de la 
ei vecnii lor, țăranii din Gorban, 
Scopoșeni, Ghermănești și Drtn- 
ceni. Și printre acești vizitatori 
care au cunoscut viața nouă a 
coleettviștilor se numără mulți 
tineri. Dintre ei mai mult de 500 
s-au înscris, de la 1 ianuarie anul 
acesta și ptnă acum, tn gospodă
rii colective sau întovărășiri a
gricole.

QinwhnaJMimub

arunc mecanic.
Peste trei, patru 
coboară, iar caută 
și se întoarce ves-

In

cu

de un
25 de

sută... 
foarte

fi înalțat cu cîteva ore înainte 
de pe această ctmpie calmă și 
albastră, moale, ’" 
care se lasă atît 
gîiată la capătul 
Cînd sînt la doi 
o piatră de unde , ,
întreaga și goală, decepția e to
tală. Peste apa nemișcată și a
patică, cea mai puțin grandioa
să dintre imensitățile pe care 
mi-a fost dat să le văd, aud 
soarele plictisindu-se și căscind. 
O companie de marinari, venind 
cine știe de unde, trece pe lingă 
mine învăluindu-mă tn sudoa
rea și lenea ei. Mă întorc pe 
aceeași stradă, ajung la coltul 
cu B-dul Stalin și privesc tn 
urmă, cu ultimele rămășițe de 
respect, marea. Dar tntre mine 
și ea a apărut — probabil pe 
cînd mă depărtam — o căruță 
cu pepeni galbeni; negustorul 
ia tn mîini două exemplare ex
celente și urlă, ridicîndu.le dea
supra ca|^t^ll^i: „Doi la leul Ia 
doi la leu 1 Ia la ieftinirea vie
ții I" îmi acoperă tntreaga 
perspeecivă. Mai văd albastrul 
dens al apei doar printre cei 
doi pepeni galbeni și printre 
spițele alburii de praf ale că
ruței. Nu mai pot pleca. Prin- 
tr-un gest cu totul tnttmplător 
marea s-a încărcat deodată cu 
o senzualitate uimitoare, de 
femeie proaspăt trezită, care 
și-a tras instinctiv și grabnic 
ptnă sub bărbie — un cear
ceaf de mătase, rămtnînd după 
aceea rezemată în cot, ușor 
speriată...

caldă, tăcută 
de supus mîn- 
fiecărei străzi. 
pași de ea, pe 
o pot cuprinde

răscruci străzi, printre
prăvălii — tntre un loto și 
o berărie, tntre un „Apro
zar" și o librărie, 60 de co
pii fac gimnastică pe o terasă 
joasă și printre mîinile lor bron
zate — apare marea. La o răs
cruce, tn fața unui chioșc de 
răcoritoare, un bărbat duce la 
gură un pahar cu sirop și tn 
sticlă, de departe, se reflectă, 
albastru, calm, marea. Pe cru
cile bisericilor și pe semilunile 
moscheii bate apa însorită ar
dent, din larg și pînă la dig. 
Pe caroseria autobuselor, pe ro
șii, tntre pepeni, pe pielea bron
zată, tatre fumurile restaurante
lor cu grătar, tn tigăile și cra- 
tițele buc^^tt^i^îi lor cu fereastra 
spre larg, tntre două mașini, 
tntre marinarii unui pluton, tn
tre îndrăgostiți, — fragmentar 
și exectant, marea. Deceppia ini
țială e uitată, ca o simplă de
cepție de adolescență, ‘
mării, oricît ...........
ei. te bucură 
altceva.

, Poezia 
admiți frivoli'^atea 
deși parcă ai vrea

♦
dată, tntr-un a-

★
întreaga poezie a Constanței 

tni se pare concenfrată în insis
tența acestor aparrțîi feminine 
și fugare ale mării — Ia

O singură .
murg, a^j^r^rția mării printre cal
cane m-a durut. Eram cu o ve
che prietenă, Helga, și urcam 
de la cazino spre centru pe o 
stradă pustie, paralelă cu apa. 
Intre noi și mare — desigur, 
casele. Deodată, verzi-cenușii, 
valurile ne-au sHcrit stins în 
față, tntre două case, în dreptul 
unui teren curat și îngust, pe 
care erau parcate două camioa
ne militan^e. Printre roți, deasu
pra capotelor de pînză albă — 
marea.

RADU COSAȘU’
(Continuare In pag. 2-a)

HOMORICEANU
Joc din 

Desen de:

Tn afară de vizite, în raionul 
Huși s-au folosit și alte posîbiii- 
tăți pentru antrenarea tineretului 
in lupta pentru transformarea so 
cialistă a agriculturii. In satul 
Leoști, documentele ciIuI de al 
II-lea Congres al partidului au 
fost studiate și dezbătute de ti
neri, la învățămintul politic, cu 
o deosebîtă atenție. De aci s-au 
format nuclee de agitatori ute- 
miști care au dessășurat munca 
de lămurire în rîndul tuturor ute- 
miștilor din sat. Ca rod al aces
tei acttvități, întreaga organiza
ție U.T.M. în frunte cu Vasile 
Ghiban, secreiarul organizației, 
a. intrat în întovărășirea agri
colă.

La Pașcani, tn toate comunele 
raionului, s-au organizat, din ini
țiativa comitdului raional de par
tid, colective de acriviști care să 
întărească munca organizaților 
de bază sătești pentru transfor
marea socialittă a agriculturii.

Instructorii utemiști care fac 
parte din aceste colective răs
pund de contribuția tineretului în 
munca aceasta. La început, cind 
au adunat tn jurul lor un activ 
larg de utemiști, cînd formele de 
muncă erau mai variate, mai inte
resante, ctnd reușiseră să-i lămu
rească pe țăranii muncitori să 
participe la conferințe, la serbări, 
la com^ri^tuiri, roadele nu s-au lă
sat așteptaae: 9 cereri tn Stolni- 
ceni, 14 tn Cozmești și 9 în Bră- 
teș‘i. Unii se înscriau tn gospo
dăria colectivă, ................ ” "
șire. In raion, 
intrat in forme

N.
TUDOR MANDA

ale poporului nostru tn pre-

alții tn tntovără- 
multe familii au 
socialiste de pro- 
SIMIONESCU

(Continuare în pag. 2-a)

suri - - r r___  r
zennări artistice valabile, nu ace
lași lucru se poate spune despre 
echipa de dansuri a casei de cul
tură raională Galați. Sub titlul 
de „Suită de dansuri moldove- 
neșlt" a fost prezentat un amal
gam de dansuri a căror origine 
nici chiar tov. Geta Caranfil, nu 
credem că le poate preciza.

Cu toate că echipa Casei de 
cultură din Galați este compusă 
din elemente talentate, îndruma
rea greșită dată lor a făcut să 
prezinte un dans care attt muzi
cal, ctt și artistic și coregrafic a 
fost sub orice critică.

Cele 9 perechi de dansator! din 
Ariniș, regiunea Oradea, au pre
zentat o valoroasă suită de dansuri 
locale care au contrastat evident 
cu cele ale gălățenilor. Trebuie 
să remarcăm omogenitatea tn 
execuție a acestei echipe. Dar cea 
mai bună lecție a dat-o tovarășei 
Caranfîl echipa de dansuri a că
minului cultural Ada Marinescu, 
din raionul Tulcea care a impre-

reg. PRești 
LETIȚ1A I.

măr de sonști. Astfel s-a remar
cat pînă acum duetul Alexandru 
Mihoc și Dumitru Ursădan din 
comuna Ursad, raionul Beiuș, a- 
vtnd o interpretare frumoasă, Va
sile Puică din Socodor, cunoscut 
și din concursurile precedente. De 
asemenea, Anton Bivolaru de 67 
ani din Șotrile, regiunea Ploești, 
și Mihai Venter din Borod, re
giunea Oradea. Cu toate că din 
punct de vedere pedagogic nu 
este recomandabil a forța copii 
de vîrsta lui Lupu Vasile de la 
Gîdinți, regiunea Bacău, trebuie 
totuși să amintesc de cei trei frați 
Lupu I. Vasile, Gheorghe și Cons
tantin ca o realizare plăcută pen
tru public.

Sîntem în toiul finalei celui de 
al IV-lea concurs al artiștilor a
matori de la sate. Ne mai așteap
tă multe surprize plăcute.

OCTAVIAN STROIA 
D^rectoirul școlii de core
grafie din Cluj, membru 

al juriului concursului

Sportiv!
Ați tncercat vreodată să vă 

gindtți la sem^ificațis cuvlntului 
SPORTIV ? Ce vă apare în fața 
ochilor cînd rostiți acest cuvînt? 
Orlcît s-ar căuta o formulare 
complectă, fie intr-un lexicon ce
lebru de talia Larousse-utai ori 
intr-altul anonim, probabil că nici- 
unul nu pomenește despre un „a
mănunt" : despre acea scinteie a- 
tit de cuprinzătoare, pe care o 
poartă in priviri tinărul pe tere
nul de sport. Este parcă o întru
chipare a voinței, a pasiunii, a 
dlrzeniel, a spiritului de luptă.

Se află oare această scinteie 
numai la s^i^î^r^tvll fruntași, nu
mai la maeșșrii ? Nu, este greșit I 
Vreți să vă convingeți de acest 
lucru? Ven_i azi, pe Stadionul 
Tineretului, căutați să pătrunde)! 
clipele pe care le trăiesc finallștil 
Spartachiadei. Urmăriți-i cum a
leargă, cum joacă volei ori oină, 
priviți-i ochii și veți înțelege.

In deefnltiv, tn puține cuvinte, 
ce a putut vedea un spectator, 
ieri, in prima zi a finalei Sparta
chiadei ?

Am trecut porțile stadionului. 
Zeci de culori iți copleșesc pri
virile : costume sportive, steaguri, 
embleme, terenuri... Ne-am în
dreptat spre tribună. Am primit 
în dar cite un program frumos 
colorat.

...Peste tot, tn jurul nostru — 
tineri. încet, încet ne simțim an
trenați de voioșia generală. Pînă 
și moșul tn haine albe din apro
pierea terenului ride, și încă vir- 
tos, din tot sufletul. Dacă l-am 
întreba de ce ride, poate că n-ar 
ști. Noi știm tnsă...

Animație, voioșie — neatttmpă- 
rul celor 20 ani. Ochii lor, aceasta 
iți spune. Scînteia aceea era pre
zentă.

Acesta ar fi terenul finalelor...

Terenul de handbal. Meriul e 
mai disputat decît vă închipuiți. 
Cine joacă? Handbalistele din 
Orașul Stalin cu cele ale Regiunii 
Autonome Maghiare. Ceea ce vezi 
pe teren nici nu-fi vine să crezi. 
Pe de-o parte o echipă formată 
din atlete, în jurul vlrstel de 
20 ani: echipa Orașului Stabn. 
Adversarele, fetițe plăpînde, sub 
15 ani. S-ar părea că meciul e ca 
și Jucat. Și totuși cit de disputat 
a fost. Spre surprinderea specta
torilor, handbalistele din Orașul 
Stalin cu greu au putut face față 
celor din Regiunea Autonomă 
Maghiară. Acestea slnt iuți, pa
sează bine, au o tactică corectă.

In sftrșlt rezullatul: 1-1. Publi
cul aplthrdă îndelung jocul hand- 
bsjittelor din R.A.M. Le-au deve
nit simpatice. Sctateia acela era 
prezentă...

Acesta ar fi un meci...

că să se obișnuiască cu atmosfera 
marilor Întreceri. Ea concurează 
tocmai miercuri.

Ii aflăm opiniile despre șan
sele e:

— Musai tn primele trei locuri... 
Poate că sună banal fraza. Dacă 
l-ațl fi citit privirea cînd a rostit 
aceste cuvinte cu siguranță că ați 
fi tnfeles și mai mult în ce con
stă forța unui sportiv. Scînteia 
aceia era prezentă.

Aceasta ar fi o promisiune...

lat-o in față : înaltă, cu trăsă
turi fine, glumeață parcă din fire. 
Se numește Giambașu Miorlca, 
învățătoare la Școala de 7 ani 
din Vingord-Sebeș. Ea este fina
listă a regiunii Hunedoara ta 
proba de 400 mehr Acum incear-

S-au recomandat pe rînd:
— Clmpu Pantilimon — prim 

maistru miner la mina Petrila.
— Teodorescu Ionel, vagonetar.
— Hekrnan losif, responsabilul 

spoi^rtlv.
Cine sînt el ? Echipa de volei 

„Energia" S. M. Petrila, reprezen
tanta Hunedoarei. Primele jocuri 
le-au avut cu prilejul Spartachia
dei de vară din acest an. Un drum 
scurt, dar bun. Spuneau că du
minică au de jucat două mecurl 
grele. Nu erau dest^t^I^i^jati. Sim
țeam că le mal lipsește încă ceva. 
Poate că o încurajare.

ȘHțl ce: fiți azi printre cel ce-i 
vor . susține. Șl vefl rămîne mul
țumiți de tp^(^t;^^t^r^l pe care îl 
veți vedea.

Aceasta ar fi atitudinea unul 
adevărat iubitor de sport...

CAROL ROMAN

C. Dumitrescu a cîștigat și ultima etapă

In prima zi a finalelor Spar- 
tachiadei de vară a tineretului 
au avut loc primele partide 
de volei. Jucătorii se străduiesc 
să obțină un rezultat bun, In 
același timp să satisfacă exi
genta publicului (foto nr. 1). 
Spectatorii încurajează susți
nut echipele (foto nr. 2).

NAMUR. — învingător la 
Longwy, C. Dumitrescu a purtat 
din nou la victorie culorile R.P.R. 
cîștiglnd tntr-un stil impresionant 
ultima etapă a Turului ciclistic al 
Europei; Longwy—Namur (2C6 
km.). Eforturile ciclistului nostru, 
care a dominat categoric ultimele 
două etape, au fost minunat răs
plătite și estompează comporta
rea modestă din prima parte a 
competiției. C. Dumitrescu s-a 
clasat pe locul 25 tn clasamentul 
general individual, dar finișul săi*., 
clasa dovedită în penultima etapă 
contracronometrului și această 
splendidă victorie de la Namur, 
una din cele mai frumoase din 
istoria ciclismului nostru, sînt ar-

gumente cu care toți antrenorii și 
ziariștii de specialitate l-au remar
cat ca unul dintre cei mai talen- 
tați participant! la competiție. O 
altă satisfacție pe care o încer
căm la Încheierea primei ediții a 
Turului ciclist al Europei este 
aceia că toți cei 7 reprezentanți 
ai noștri au reușit datorită tena
cității lor. să termine o probă de 
o duritate excepțională. Alături 
de echipa Italiei, formația țării 
noastre este singura care termină 
cursa cu efectivul complect. Desi
gur clcciștii romtni puteau să ob
țină un rezultat mai bun dar com
portarea slabă tn primele etape 
și uneori lipsa de experiență și 
Inițiativă, ne-au privat de locui 
pe care-I meritam cu adevărat.



S-au poticnit
Cu toate că ora era mult prea 

matinală pentru o nouă zi de 
muncă, pe tovarășul Nicolae Co- 
jocaru, responsatoiul cursului de 
instruire a propagandiștilor de 
la Comănești, l-am găsit în biroul 
său, răsfoind agitat cîteva hîrtii. 
M-a surprins întrucâtva această 
stare de neliniște cu atît mai 
mult cu cît știam că în ziua a
ceea cursul trebuia să-și înceapa 
activitatea. Era deci de presupus 
ca toate măsurile de organizare 
să fi fost ‘ ■ ■
invitat pe 
o discuție 
problemă, 
a-și mai .
a început prin a-mi prezenta rea
lizările.

— Am astgural cm^i^itiile ma
teriale (dormitoare, masă, săli de 
conferințe și ser^in:^i'ii etc.) pen
tru două sute de propagandiști. 
Comitetul raional de partid Moi- 
nești ne-a ajutat să repartizăm 
unor tovarăși competenți lecțiile 
ce vor fi ținute la cursul nostru. 
Am întocmit programul cursului, 
regulamentul de ordine interioa
ră, dar... Și, indignat începu 
să-mi povestească unele „mici" 
deficiențe din munca de organi
zare a acestui curs.

— Cînd ți se încredințează 
sarcina de a conduce un curs de 
instruire a propagandiștilor și 
cînd in ziua deschiderii lui habar 
nu ai cine sînt acești propagan
diști, pentru ce fel țfe cercuri au 
fost selet^tîonati, în asemenea si
tuație e și normal să manifești 
neliniște.

Avea dreptate omul. Cu două 
zile înainte de data fixată pen
tru începerea cursului fusese che
mat la regiune, instruit „rapid" 
și trimis, împreună cu tovarășa 
Georgeta Roșea, la Comănești să 
ia ultimele măsuri pentru buna 
desfășurare a cursului. „Dormi
toarele, sălile de curs și semi- 
narii, masa — stnt asigurate 
dinainte. Treaba voastră e să sta
biliți doar programul și să îm- 
pări;țl propagandiștii pe semi- 
narn", le spusese la plecare tov. 
Constantin Finder, adjunctul sec
ției de propagandă a Cm^itet^ui 
regional U.T.M. Bacău, înainte 
de a le ura tradiționalul „spor 
la muncă, tovarăși".

Și cei doi tovarăși au plecat 
spre Comănești. Ajunși aici s-au 
etrăduit și au rezolvat cîte ceva 
din însărcinările primite. Una însă 
nu putea fi rezolvată nici în rup-

luate de acum. L-am 
tovarășul Cojocaru la 
tocmai despre această 
Și — poate pentru 
domoli neliniștea —

tui capului : împărțirea propagan
diștilor pe semînaril. Ce știau de 
fapt tovarășii cărora ll se încre
dințase conducerea ncestui curs ? 
Că vor veni două sute de propa
gandiști din raioanele Tg. Ocna 
Adjud, Zeietin șt Moinești. Atît 
și nimic mai mult. Asigură, dacă 
poți, începerea „organizată" a 
cursului.

Neavind încotro au așteptat și 
ei pînă în ziua cînd au venit 
propagandiștii. In prima zi s-au 
prezentat aproximativ 130. Dis
cuții cu fiecare, liste, apoi... Un 
telefon ' primit de |a tovarășul 
Lăcătușu, secretar al Comitetului 
regional U.T.M Bacău, i-a pus 
iarăși fa încurcătură : „Aeicuratl 
c^^c^i^ii pentru 300 propagan
diști".

Vă dațl seama, dessgur, ce a 
urmat după aceea. Nu-i ușor să 
asiguri cit al bate din palme con
diții materiale pentru încă o sută 
de oameni. Și dacă ar fi 
fost numai atît 1 Cu tpate străda
niile tovarășei Roșea, materialul 
bibliografic nu era asigurat nici 
măcar pentru cel două sute de 
propagandiști. Trebuiau apoi gă- 
eiil urgent încă vreo rițiva to
varăși pentru funcția de conducă
tori de seminaril. Șl aceștia tre
buiau să fie oameni în stare să 
asigure conținutul die^l^liilor, în
drumarea propagandiștilor.

Se știe că desfășurarea în bune 
condițluni a favățăminlu1ui po
litic U.T.M. depinde în primul 
rtnd de propagandiști, de selec
ționarea lor mentă, de instruirea 
lor temeinică.

Să fi mtat oare tovarășii din 
biroul comitetului regional UTM- 
Bacău acest adevăr efa^eir^ltar de 
și-au permis să organizeze în 
pripă, fără răspundere acest curs?

De ce au rezonam un°r
treburi imp°rlanle — de care de
pinde în mare măsură buna 
funcționare a cursului — pînă fa 
ultima zi ?

In tot cazul, se cer a fl luate 
măsuri urgente pentru a îndrep
ta lipsurile ce le-au avut fa or
ganizarea cursului de la Comă- 
nești, dar mal ales să țină seama 
de ele măcar la organizarea ce- • • - ... .. delorlaHe serii ale cursurilor 
instruire a propagandiștilor.

Nu le este permis ca încă de 
la începutul anului de învățămînt 
s-o pornească la drum poticnim 
du-se.

LUCREȚIA FICIU

Furtuna de la 2868,5 metri
(Urmare din pag, l-a)

schimbul maistrului Ioan Ungu- 
reanu, stau ca țtncli în lurul u
nui tată.

Și acum, gustați voi, dragi
c^titpri, din întimplarea, p^iua^tită 
de brigad'erul c<ohun‘st Nuores- 
cu. O redau aproape identic.

întrebat, tovarășe ingi
ner Ler ntleș, de ce-t attta liniște 
la sondă. Pentru că, cu putină 

' ' a fost o fur-
fustună I Fo- 
ianuarie anul 
prin elvețian,

la sondă. Pentru 
vreme înainte, aici 
tună grozavă. Da, 
râm aici de la t3 
acesta. Am trecu! , ,
ponțian și alte straturi cu viteză. 
Sapa a pătruns , și cîte ' 80—fOQ 
metri pe schimb. Tn iulie, am fo
rat in sarmațic. Am schimbat 
sapa la fiecare 7 ore și am mers 
fără răgaz tn fos. sfrăbăhd și 4 
metri pc schimb, prin duritatea 
rocii Toate brigăzile au lupt al cu 
însuflețire. Faptuu că ne toată
luna iulie am avut de&ăiri de 
60—80 la sută, arată cu cită stră
duință s-a muncit.

De la 2400 metri, sonda a tre
cut din... exploatare în explorare. 
De aici a început necunoscutul.

Am ajuns la 280 metri, am 
luat două carote șl din analize o 
rezultat că am dat de țiței. Geo
logi tnsă, au vrut să cunoască. 
necunoscutul și. la indicațiile lor, 
am pormt să pătrundem mai în 
adine. încă 30 de metri am. forat. 
Apoi am început a Iți 40 de metri.

Dar, la 2868 metr și jumătate a 
prins să se dezlănțuie furtuna. 
Noroiul a început să dea peste 
prăjini. Bufnea afară cu puteri 
din ce tn ce mai spirite. „Hait, 
scăpăm sonda", mi-am zis. „Va 
spun că in viața mea am forat 
mult dar atttea frămtntări ca a
cum nu mi-au scurmat tn suflet. 
Zile și nopți am retras sapa pînă 
la 2400 metri. N-am stat nici o 
clipă locului. II vagoane de ba- 
rită am introdus tn fundul pă- 
mi/Nului iată că am reușit s-o 
„strnngenș de gU". Acum, prepa
răm n^l"oi' gret '^c^i sare, amidon. 
sodă caustică și alte chimicale,, ca 
să-i venim defiintiv de hac. Tată 
de ce e liniște, tovarășe inginer. 
Dar nu fiți îngrijorat. Cu planul 
stăm bine. Nu vă temeți. Chiar 
dacă zilele acestea nu reluăm fo
rajul, avem mtndria că am lucrat 
cu atenție, că ne-am făcut dato
ria".

Vorbele bătrtnului ne-au încăl
zit inimile. Ctnd coboram dealul 
soarele 
liți de 
printre 
lor din
Strălucirea lor, 
gtndul dus la povestea brigadi^e- 
rului cu ttmple de argint. Numai 
amicul meu continua să-m^ în
șire fapte șr tntîmelări.

clocotea ln amurg. Su- 
aur și foc se revărsau 
turlele semețe ale sonde- 
schela Boldești. Si, sub 

pășeam tăcut cu

(Urmare din pag. t-a)

— Pe locul acesta a fost o 
casă... Aici m-am născut... unde 
sint autocamioanele, a spus 
Helga, fără a ocoli un oarecare 
retorism, al celor 25 de ani. A 
fost făcută praf în bombarda
ment... Nu mai eram aici, mama 
era acolo în adăpost...

In caroseria camioanelor, ma
rea se oglindea tristă pentru 
acea casă care lipsea de pe pă- 
miftt.

★
Și totuși, oricit 

rea — Constanța 
niciodată poezia .
de odihnă. Faleza, digul, stîn- 
cile bătute de valuri lîngă port, 
sînt aspirații spre un roman
tism care nu se va împlini Nu 
aici aș vedea ridicat acel mo
nument grandios ai lui Emines- 
cu pe care îl visa Bogza la 
Congresul scriitorilor Constan
ța aparține comerțului, în viitor, 
cred și mai mult ca în prezent 
industriei, și. prozei mărun
te a magazinelor de radio
— reparații instalații. cea
sornicării. reparații de ochelari 
și biciclete, mercerii galanterii, 
cofetarii, plăcintării, iaurgerii și 
sudură autogenă — magazine 
cooi^i^i^r^tivizate sau încă nu. Se ' 
cumpără și se vinde frenetic în 
Constata; se rulează milioa
ne de lei zilnic. S-au vîndut 
fantastic, tn cîteva zile și acum 
sînt de negăsit — bețe, simple 
bețe, cîte patru simple befe pen
tru confecționarea corturilor

Cred că la ora actuală cel 
mai faimos negustor al Cons
tanței este cofetarul Ibișovici 
Daliveri. La hardughia lui e un 
pelerinaj impresionant, oamenii 
ajungînd, cu farfurioarele în mî- 
nă, pînă pe trotuar; se consu
mă casate cu și fără frișca, în
ghețată — în care bucureștea 
nul. cu o plăcere dintre cele 
mai mediocre descoperă bucăți 
mari de ciocolată, ca la el a
casă — baclavale, cataifuri —

ar insista ma- 
nu va realiza 
unei stațiuni

originalaO inovație
nu-și primește „râspfata“

se aflau altundeva.

a doua cutie

cum mais- 
tinerel lu- 
unei piese

funcționari priveau

piingei.. O mustră 
— țipă citabilul... 
eu, o bănuiam de

Utemista Viorica Bădescu 
de la secția uzinaj a uzinelor 
I.M.S. Cimpulung-Muscel este 
absolventa școlii profesionale. 
Muncind conștiincios ea ișl de
pășește zilnic norma cu 60 la 
sută. Un ajutor prețios in 
muncă ii capătă din partea 
maistrului Ceaușescu Bubur.

Iată in fotografie 
trul Bubur explică 
crătoare operațiile 
mai complicate.

Foto :
DUMITRU F. DUMITRU

Capitala. în prag de
Ce măsivi s-au luat pentru ca 

tn Capitală deschiderea anului 
școlar să se facă tn cele mai bune 
condtfiuni ?

—Convorbire cu tov. C. Petricu, 
directorul set^tți^i^ii invățămînt 
a Sfatului Popular al " ‘ 
talei —

Capi-

an școlar

In ceea ce privește organiza
rea învățămintului elementar obli
gatoriu, a planului de ș^t^larlzare 
și a rețelei de școli s-au coma
sat un număr de 12 școH de 7 
ani, 4 școli medii, tranef°.rmfa- 
du-se în același timp un număr 
de 4 școti de 7 ani în școli de 
4 ani. Aceasta pentru o mal bună 
organizare a unităților școlare șl 
folosirea complectă a bazei ma
teriale a școlil°r. S-a creat o nouă 
școală medie în cartierul Heră
strău.

Datorită măsurilor luate de 
Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei și sprili- 
nuiui primit din partea Comite- 
IuIuî Orășenesc P.M.R. București, 
vor fi terminate pînă la 23 
August 4 localuri de școti, cu cîte 
8 săli de clasă, (șcdlle : Strău- 
Iești, Alexandria, Militari șl Tu
nari), urmînd ca pînă la 7 No
iembrie să mai fie date în folo
sință încă două locaiuri de școli 
(Vatra Luminoasă și Bucureștii 
Noi). Cele 48 de săli de clasă ale 
acestor localuri vor aduce o îm
bunătățire a c^r^<diiiil°r de func
ționare a șcdilor noastre. In a
fară de aceasta, Comitetul Exe
cutiv a alocat din fond local su
ma de 2.500.000 lei pentru con
struirea a 18 săli de clasă la di
ferite școli aglomerate sau im
proprii din Capitală, pentru care 
trebuie să depunem toate efortu
rile ca lucrările să fie terminate 
pinp la 7 Noiembrie.

Dessgur, gindindu-ne la tot ce 
s-a făcut anul acesta pentru elevi, 
ce-am spus aici este puțin. Aș 
mai aminti că s-au luat mă
suri ca difuzarea manualelor șco
lare să se facă direct prin li
brării, tar înzestrarea biblioteci
lor jcolare cu cărți noi va con- 
Istitul °i sarcină pentru fiecare 
junltate Școlară.

Sperăm ca anul acesta să asi- 
gaaăm părinților care ‘ ‘ 
cîmpul muncit m ' '
„___  ,___ ... . . slat în
cîmpul muncii mai multă liniște 
la gtadui că fiii lor ta timpul li
ber învață sub supravegherea 
profesorilor și nu hoinăresc pe 
străzi în timpul cînd ei sînt ocu
pați. In acest scop sert-unea de 
Invățămînt a Sfatului " '
al Capitalei, împreună 
tetul Orășenesc U.T.M. 
și Comitetul Orășenesc ._
calelor Munciieriler din învăță- 
mînt au pornit la o acțiune de 
cercetare a posibiiltăților pe care 
le au unele întreprinderi șl insti
tuții de a organiza săli de medi
tație în cluburi. Aici elevii vor 
găsi un loc prielnic peScu a-și 
pregăti lecțiile, fiind îndrumați 
de cadre didactice.

Popular 
cu Comi- 
București 
al Sindl-

Extinderea polltehnizării a con- 
stHuit o problemă pentru Sfatul 
Popular al Cia^Halei ?

Noi am ținut seama de faptul 
că introducerea elementelor de 
politehnizare reprezintă princi
pala condiție pentru dezvoltarea 
multilaterală a elevilor și pentru 
întărirea legăturii învățămintului 
cu practica. De aceea am organi
zat cu sprijinul comitetului oră
șenesc de partid o consfătuire pe 
tema polltehnizării cu cadrele di
dactice și cu directori de între
prinderi din capitală, la care au 
participat și reprezentanni ai or
ganizațiilor de partid, sindicale 
și U.T.M. In această consfătuire 
s-au arătat măsurile ce urmează 
a fi luate pentru introducerea și 
extinderea clemenfelor de politeh- 
nizare. Astfel, in afară de cele 
4 școli din Capitală. în care se 
vor amenaja ateliere, rinii din 
diferite școH vor duce activitate 
practică și în atelierele unui nu
măr de 8 școli profesionale ale 
întreprinderilor din Capitală, folo- 
sindu-se de experiența din anul 
trecut a Șci^lii de 7 ani nr. 57. La 
unele școli din Capitală vor fi or
ganizate ateliere de tîmpiărie . și 
lăcătușerie cu sprijinul întreprin
derilor apropiate, care le vor do
ta cu uneltele necesare. Așa, de 
exemplu, întreprinderea „Chivu 
Stoica" din raionul Grivița Roșie 
va organiza un atelier de lăcătu- 
șerie și tîmpiărie la Școala ele
mentară mixtă nr. 70. In același 
raion, atelierele P.T.T. vor orga
niza un atelier de radio la Școala 
mixtă nr. 76 etc.

O atenție deosebită se va da ta 
anul școlar viitor predării mate
maticii, fizicii, chimiei, șt. natu
rale, geografiei, desenului liniar, 
obiecte ce censtituîe baza învă- 
țămîntului politehnic.

Și practica agricolă pe lotul 
școlar va sta în atenția școlilor. 
Comitetul executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei a și luat 
hotărirea de a înzestra toate șco
lile cu loturi pe care să se desfă
șoare activitatea practică agri
colă.

în Capitală stnt asigurate con
dițiile pc^nru trecerea la tnvătă- 
mlntul mixt ?

Hotărîm partidului și guver
nului prevede că, începînd cu a
nul școUr 1^1^16-1957, clasele I
VIII vor fi mixte în toate școlile 
în care condițiile igfenico-sanî- 
tare permit mixtarea, urmînd ca 
învajămintul mixt să fie extins 
treptat și ta celelalte școli. Pre
vederea cu privrre la introducerea 
invățămtntuluî mixt are o deose-

bltă importanță pedagogică și a
plicarea ei va asigura condiții 
mai bune pentru a educa elevii în 
spiritul conduitei civilizate,' al 
unei P-ltudini principiale dintre 
băieți și fete pentru a le forma 
deprinderea de a munci laelaltă, 
așa cum se vor petrece lucrurile 
și după abeolvîren școHi.

Ind înainte de închiderea anu
lui școiar, s-a dus o muncă orga
nizată de lămurire a părinților 
șl elevilor, pentru a-I convinge 
de avantajele învățămintului 
mixt. De altfel tn Capitală stat 
zeci de școli tn care s-a desfășu
rat de ani de zile învățămîntul 
mixt și ale căror rezultate sînt 
din cele mai bune.

Dar, introducerea învățămîntu- 
lui mixt cere o grijă deosebită 
din partea acelora care răspund 
de buna desfășurare a învățămla- 
tului. Pe lingă măsurile admi
nistrative, care trebuie luate pen
tru asigurar^ea bazei materiale a 
mixtării, trebuie dusă o intensă 
propagandă pedagogică în rindui 
părinților. Fără îndoială că apli
carea acestei măsuri va întîm- 
pina unele greutăți la început 
fiindcă ea se lovește de o menta
litate și de obiceiuri învechite. ; 
dar printr-o muncă educativă si 
stematică și susținută, prin spri
jinul larg al organizatiilor U.TjM. 
din școh și ai erganiza|;îlor de 
masă în afara școlii, se vor pu
tea învinge greutățile.

Mixtarea școlllor ridică și alte 
probleme a căror rezolvare de
pinde în bună măsură de sprrjj 
nul larg al organizațiilor de 
masă. Astfel, mixtarea școlilor 
necesîtă o nouă împărțire a cir- 
cumMirip țlilor școlare prin care 
să se asigure atît frecventarea 
gcoHi celei mai apropiate de că
tre fiecare elev, cît șl crearea de 
unități școlare mai puternice — 
așa cum prevede Hotărîrea. A
ceasta înseamnă că va fi necesar 
ca unii să schimbe școala în 
care au învățat unul sau mai 
mutii ani — pentru a frecventa 
școala din raza circumscripției 
lor școlare. Totodată, e necesară 
respectarea strictă a circumscrip
țiilor școlare, punîndu-se capăt 
tendinței unor părinți de a-șl în
scrie coptii neapărat la o școală 
medie fiind convinși că tn felul 
acesta le este asigurat locul în 
clasa a VIIl-a. Concursurile de 
admitere din ultimii ani au dove
dit netemeinicia acestor convin
geri.

încă de pe acum se simte fră- 
mîntarea, uneori rezistența unor 
părinți față de mixtarea școillor, 
muți inslstînd ca coptii lor să fie 
admiși tn continuare la aceleași 
școti. Ei trebuie să înțeleagă însă 
necesttaten actuală șl să albă în 
credere în noua școală care se va 
îngi^rji eu aceeași dragoste de 
coptii lor.

De aînd există acordeonul a 
avut și continuă să aibă o si
gură întrebuințare. Șl totuși s-a 
găsît cineva, în anul nostru de 
grație, care să-i dea o destinație 
cu totul și cu totul neașteptată- 

Ingeniosul „inovator" este 
Paul Caragea, contabil la O.C.L 
Produse Industriale Ploești. Dar, 
pentru că „inovația" este deo
sebit de originală, se impune 
s-o prezentăm pe îndelete. Pe 
ea, și pe... inovator.

ir
Zi de inventar. La magazinul 

O.C.L. Produse Industriale nr. 
18 din orașul Ploești (str. Băr- 
cănești nr. 54) descinde conta
bilul sus numit, finind cu mul
tă grație de miner o cutie de 
acordeon. întrebări nu i se pun. 
Cm-abdul, ușor „afumai", de
clară că pentru inventar mai e 
timp. Deocamdată, puțlnn odih
nă l-ar remonta. Și zlmblnd 
ștrengărește adaugă că vine di
rect de la bal. Funcționarii ma
gazinului îl Înțeleg. Cîteva pă
turi 
pe I

— magazia de mărfuri — con
tabilul doarme..,

★
După cîteva ore, mai odihnit. 

Paul Caragea reapare și, fltad- 
că orele sint înaintate, începe 
Inventarul. Deodată stupoare !... 
Intre niște cutii cu -sandale se 
găsește o cutie cu ciorapi .Ka
pron".

Funcționarii magazinului nu 
mai înțeleg nimic. Cu toții știau 
că locul ciorapilor „Kapron" nu 
era acolo. Cele 2 cutii ale ma- 
gazinuiul 
Cineva se repede la un raft și 
rămîne cu gura căscată. Locul 
era gol, Cea de ' 
dispăruse.

Pentru moment 
cetat și privirile 
bănuitoare de la 
lalt.

' — Ana ! 
conșȘiințn. 
O cunosc 
mult...

C^iialți .
înlemniți spre cei doi. Și ei o 
cunoșteau, dar...

Imediat interveni - Caragea.:
— Să reîncepem treaba. Șl 

apoi, aducîndu-și parcă aminte 
de ceva, se îndreptă spre tele
fon. Patru cifre: un număr de 
telefon șl vocea ce voia . să pară 
liniștită a contabilului an un-a:

— Da, venifi să luațl acordeo
nul... chiar acum. Eu mai am 
'treabă... Dar veniți acuma, nu- 
maidecît!

i fi in magazin se vorbește 
șoptite. In camera de alături

vocile au in
se îndreaptă 

unpl la aeliț-

★
Liniștea fu brusc f întreruptă 

de un glas ce voia 'să para si
gur de el :

— Tu le-ai furat!
Pe Stela Andronache, spre 

care arată degetul acuzatorului, 
o înăbuși emoția. Și, fără un cu- 
vtnt, începu să plîngă.

Ștrand sau maidan?
Bacdu, 
Intr-un

Acum cîteva zile, la
m-am refugiat la umbră, 
parc, alungată de arșifa soarelui. 
In vecinătatea mea, un grup de 
tineri jucau table. Fără să vreau 
ascultam frtnturi din conversația 
lor. Vorbeau despre multe, ca oa
menii tn timpul liber.

Mi-au reținut atenția cîteva 
cuvinte ;

— Ce, ăla-i ștrand? E mai de 
grabă un maidan t

Probabil, replica a fost dată 
unuia dintre ei, care propusese ca 
grupul să meargă la ștrand.

A doua zi dimineață am pooni 
spre ștrand. N-a fost prea greu 
să-l găsesc. O firmă mare, in 
culori spălăcite, !c face atent: 
„Ștrandul Tineretului".

Trectnd un podeț mi-a apărut 
tn fața ochilor un minunat bazin. 
Nu exagerez, minunat, dar.., in 
mijlocul unui teren care, neîngri
jit cum este, semăna cu un ade
vărat maidan.

Tot uitindu-mă la bazin, fără 
să vreau, am călcat un purcel de 
lapte. După un guițat ascuțit, 
vreo trei-patru purcei speriați 
s-au sculat și au rupt-o la fugă. 
Mama lor era pe undeva pe a
proape, probabil printre florile ce. 
dintr-o ironie, au fost plantate 
pe o mică porțiune de Ungă gard.

împreună cu mine au luat di
recția bazinului un clrd de g!ștCiii 
Ctțiva băieți, cu hainele așezate 
pe marginea bat^inului, se bălă
ceau tn apă. Să ne tnchipuim că 
ar fi vrut să stea întinși la soare,

așa cum se cuvine la ștrand. Dar 
unde ? Aici, în loc de nisip a fast 
adus pietriș și, inch pietriș de stin- 
că sfărimată. cu ‘ 
Probabil, cei care 
gtndit că au de-a 

ch&i.
Cabinele aflate 

a pretinsului ștrand iși 
neau ușile, fiind folosite in alte 
scopul decit cele inițiale de că
tre cei care se abat tntlmplător 
pe aici.

Aproape toiul se află tn para
gină. Oare i-a fosil greu sfatului 
popula orășenesc să mai ridice o 
parte de gard (trei părți sînt în
grădite), să aducă ccteva căruțe 
cu nisip, sâ redea cabinele folo
sinței firești — pe scurt, ștrandul 
să devină . ștrand pentru oameni, 
nu pentru porci și giște ? Mau sînt 
puține de făccu . da neg’ijențir-și 
dezinteresu! sfatului popular oră
șenesc au împiedicai să se rea
lizeze un frumos loc de odihnă 
pentru tineretul Bacăului.

Comiietul orășenesc U. T. M 
Bacău ar avea și el ceva de spus 
în privința amenajării ștrandului, 
mai ales că acesta se intitulează 
,.al tineretului". Nepăsarea sfatu
lui popular se răsfrtnge și asupra 
coftâtetului orășenesc U T.M., ni 
se pltngea o tovarășă, activistă 
extrabugetară, că tinerii din 
Bacău nu fac sport, că nu le place 
înotul. E norma! ca un asemenea 
ștrand, cu ptrci și gtște, să nu te 
prea atragă spre sport.

vtijuri. tăioase, 
l-au adus s-au 

face cu... fa-

Intr-o margine 
’ ‘ ' bălăbă-

DARIA KUHTA

tbiniuhnafa# urau, dfi&patufotâ&maĂ#.
tot ce se cuvine la o cofetărie 
care se respectă. E o căldură 
infernală în prăvălie, muște, la 
casă stă Daliveri cu încă un ce
tățean. primind plata, împăr
țind baclavale șl cataifuri, cal- 
mînd clientela înghesuită în 
jurul iu : încet, încet, domnilor, 
nu dau turcii... In fund, o fe
meie primește fisele pe^^ru co
menzi. ridică gemulețul unei uși 
și anunță :

— Două asortate I Trei cioco
late cu frișcă 1 Trei fără frlgca I 
Alune și vanilie I Lingurițe I

Din cîte am obeerval. un sin
gur negustor mai e atît de cu
noscut și apreciat, tot în branșa 
aceasta — alime^ti^rri: lani 
Laeaaridis. o prăvălioară modes
tă (pe o stradă suficient de fe
rită dar nu departe de centru) 
pe gepmurile căreia s-a scris 
decent : iaurt, grătar, lăntărie.. 
Se mănîncă însă admirabil sub 
privirile de efeb ale domnului 
Lascaridis

Comerțul alimentar de sIiI a- 
previzienaț cu o | lIlt|llltudne de 
produse — este IoIușI depășii 
din anumite: puncte de ve
dere de cel parriculal: la
sIiI nu se găsesc bucăți de 
ciocolată în înghețată, nu 
există prăjituri cu frișcă.
braga-i slaba, se preferă ori. 
cînd braga șl mai ales p'ăcin- 
tele lui Vehap Barimal. pufoase 
mal fine>—„grătai,u|" restauran- 
ieler nu a,e frăveUlpv’-j șl tar 
mecul spoecaHtăților; lui Lascari- 
dls. S-ar cuvem — simplă pă
rere de vilegiaturlst-ca trustul 
alimentației publice să ta cîteva 
măsuri radicale , sincer vorbind 
aș da cu plăcere banii aefetăriei 
„Marea Neagră" pentru un ca 
talf bun. decît lut 1blșovici.. $i 
așa mai departe, cu braga, cu 
închețaia, cu „crălarul" - ab-

soIuI necesare unui pămîntean. 
Totuși, avem un stoc masiv 

de melodrame, de la cele mai 
puțin grave — „Vagabondul", 
„Contele de Monte Cristo", pînă 
la stridentul „Iartă-mă“, pel- 
IosuI „lartă-mă" care face săli 
și grădini pline ; se mai anunță 
și „Amanții din Toledo"... Un 
festival al melodramei, excelent 
pentru vilegiatură, cînd tot o
mul consumă sirop, cataif, unul- 
două Suspine pe marginea cfle 
unei nedreptăți sfîșieloare și 
apoi se duce să se culce.

Dacă eenTn ai lua în .palmă, 
la întimplare, din fluviul de 03- 
meni ai bulevardelor, șase cetă
țeni, vei găsi, cu siguranță : 
o femeie tn pantaloni pescărești. 
Un marinar, un adolescent mîn- 
cînd semințe, o mamă care a 
văzut „Iartă-mă" și un client 
al iui Ibișovici... Al șaselea — 
nu știu I

★
In autobusul spre Mamaia, 

dimineața pe la șase, marea 
s-a așezat lîngă mine și tova
rășii mei de drum: o femeie 
cu o găleată în care mai abu
rea porumb fiert și un puști de 
12 ani, avînd tatuată pe mîna 
dreaptă o inimă pe care scria 
Evi. In fata băiatului — mama 
sa. Cînd a văzut marea, băiatul 
a articulat cu

— Marea.. 
prin derivație 
Maria...

. Femeia cu , . . ,
Ivea , număra marfa.

Marea era alta ; față de cea 
țlin Constanța, părea o aftă fe
meie, rudă denă^iniă. Intre mine 
și ea nemaJiind străzi lungi, 
bucătării, marinari și „^18’^" 
— insistentele au dispărut, mi-a 
lual omenește mina tnlr a ei și 
m-a rugat să-i cumpăr porumb

accent 
marea, 

sonoră :

porumb

maghlar: 
și apoi 

Maria...

n-o pri-

fierr; avea pe piept, un I 
medalion pe care sccra: 
pericol de înec"...

I-am luat : nu
lăsat mîna și a zmt^lt:

— Iți plac ?
— Da.
— Descrle-mă. 
— Nu vreau I
— Nu poți.
— Probabil... 
— Descrie-mă...
— Ești frumoasă...
— Adjectivele incompetenței

și neputinței..
— Dac-ai fi ceva mai inteli

gentă, te-ai mulțumi cu acest 
adjectiv și te-ai feri de cei care 
adjectivează și exclamă tn fața 
ta... Nu-ți dai seama, dar lîngă 
tine redevin expresive cele mai 
omenești, mai discrete și mai 
devalorizate cuvinte : albastru, 
soare, mare, vînt, sînt..

— Se poate... Știi a ce mîren- 
se porumbul ?

— A ce ?
— A plajă...
Coborîm din 

se Joacă încă : . ........ ...
Călcăm pe nisipul plăjii, 
continuînd să mă tină de mînă. 
Cred că are dreptate : porumbul 
fiert nu e decît parfum de pla
jă transfigurat. Dar nu vreau 
să-i dau satisfacție Dimpotrivă:

— Mă mir că n-ai avut un 
leu să-ti cumperi un porumb..

— Mi-am cheltuit toți hanii 
călătorind In Marte, acum, cu 
prilejul marii opoziții..

— Și pe mine m au chemat...
— Știu și ai renunțat pentru 

mine.
— Crezi că am greșit ?
— Nu... Pentru mine trebuie 

renunțat la orice...
Spunînd acestea, s-a întins 

lîngă mine pe nisip și m-a îm
brățișat.

fel de 
..Azi

mi-a

Ai să vezi... 
autobus. Băiatul 

.Marea... Maria... 
ea

— Doamna mea, le înșeli, ca 
orice femeie vanitoasă,_ Și ia 
line - se poale renunța., Există 
lucruri mal g-ave și mai ' 
porlanle decit tine...

— Nu, nu... Ce poale fi 
grav șt mai important dectt 
musețea mea ?...

— Pagina externă a unui 
ziar, de pildă...

Am deschis un ziar, exact la 
Uacina a patra. Cllesa că în 
Statele Unite s-a emis un or
din prin care funcționarele tre
buie să poarte asupra lor pa
puci, pantofii cu toaurl împie- 
dicîndu-le să ajungă rapid la a 
diplE^rOe atomice tn cazul 
unei alarme. Ii recitesc știrea. 
Ea se lipește de mine faffa-ati 
și-șî pune f-untea pe umă-ul 
meu :

— Iubitule, te rog.” le zoc... 
le r°c.ii Cînd ești cu mine iasă 
funcționarele din Statele Unite 
șl războiul ntomiCiii Te rog... 
Crede-mă, am văzul Hiroșlma.. 
Cînd ești cu mine...

— Ai văzul Hiroșlma, lu, Ma 
rea Neagră ?

— Aaum unsprezece nnLii Me- 
dlterana, Balliaa, Ad-ialica, 
Egee, eu — poate copilăroase — 
ne-am dus pînă ic°I°, * ' 
seară de nucust„ Am
ceva îngrozitor...

Tace, cu un val land-u 
ziarul din mînă și îmi spune:

— De ce mi-at aitll nebunia 
aceea ?

— Tft repet: ca să vezi că e
xistă lucruri mai grave și mai 
Importante decit tineiii

A tăaut, Infrînlă p°nlei Am 
rămas îmbrățișați acolo, pe ni
sipul Mamaiei, ainai zile; din 
cînd în cînd. anume: n°nutea, 
pe-fecl căști, ne despărțeam.

După ainai zile s-a retras, mi 
lăsal singu-, m-am deșteptai 
m-am dus ia biroul de voiaj din 
Constaula șt am luai bileti 
pentru aaceeeratul de 6,30 dinu 
neata. spre Buaureșli. Mi-a ră 
mas de la ep nisip în păr, enrt 
pe brafe și pe buze.

im-

mai 
fru-

într-o 
văzut

îmi ia

★
Lucrul reîncepu..
Deodată cineva făcu o propu 

nere :
— Tov. Cnrngen, știi ce tem- 

găm ? ' clntă-ne ceva' la -acor
deon.

Tn atmosfera ureaipltală din' 
cameră, ideea veni ca o lovi
tură...

Cangea, palid se încurcă:
— ȘiII eu.,, nu știu să cînt, 

eu...
Cutia mare a acordeonului 

era tn magazia de aIiăilerrl Cițl- 
va funcționari ' 
mult cu forța, 
deon se căeen 
„Kapron",

Cazul a fost 
în drept. 7 
teaptă re^olVnren... De peste o 
luna, Cangea continuă să ducă 
munca la O.C.L. Produse Indus
triale Ploești.

Nu se știe dacă In timpul li
ber „mat cîntă" sau nu la acor
deon J

o desfăaură mai 
Lipită de aaor- 
cutia cu ciorapi

anunțat forurilor 
Și de atunci se aș-

I. ISA11A

De ce?..
...casierul de la gara C.F.R 

Predeal nu obișnuiește să dea 
restul că’ătoi^rlor profitînd de 
aglomerația pe care o „creea
ză", descthzînd casa foarte 
tl-ziu, așa cum a făcut dumi
nică 12 august In Jurul ore! 18.
(Corespondent. tt. QlURARUj

...mcgafoanele stafiei de ra- 
dioficare din Ploești nu func
ționează pe întreaga rețea ?

• (Corespondent. ION IUIE).

...la chioșcurile de 
nerala nu se găsește 
Slănic Moldova, atît 
căulnlă de oamenii 
de stomac ?

(Corespondent, t. 
NESCU).

apă mi- 
apă de 

de mult 
suferinzi

ȘTEFA-

....drumurile din interiorul 
Combinatului siderurgic Hune 
doara slnt prost îngrijite, ceea 
ce pricinuiește deteriorarea ve
hiculelor ?
(Corespondent, C. IONESCU)

MUNCĂ,
rezultate si perspective...

(Urmare din pag, l-a) 

duațle agricolă, cu aproape 1000 
hectare pămlnl. Mai lî-ziu. cînd 
colectivele acestea de agitatori 
utemișli au început să se destia- 
me și roadele au început să se 
împuțineze.

★
O.-^i^iiiza^ll'le de bază U.T.M. 

I din multe comune ale regiunii 
Iași au ao^i^i^lal o experiență 
bună în munca de l-anef°-mare 
socialistă a agriau ftiu^ii. Această 
experiență însă nu e^le suficient 
cun°ecutăi Pentru ca loți linerit 
din 1^10 comunele și satel'e re
giunii să-și poală aduce aportul 
fa lupla pentru tranef°-marea so- 
cialle1ă a agriculturii, este nece
sar ca el să cunoască și să 1°I°- 
senecă, în funcție de «^r^z^ițiile lo
cale, experiența °rcnnizațtil°r 
U.T.M. fruntașe ln această pri
vință.

De iuarui acesta trebuie să se 
lncriteaeca ln p-imul -ind comi
telui -egi°nnl U T.M. și comite
tele raionale.

Cum s-a desfășurat 
ncenstn de studiere, 
di-e și folosire a 
bune ?

In toate ședințele, 
mltelul -eci°«^al cît 
-atonale U.T.M. s-a

I

însă munca 
de răsptn- 
experienței

1

ții, punct de plecare pentru pla 
nuri de muncă, pentru acțuni și 
inițiative.

Schimburile de expericnț;â -în-trei 
gospodăriile colective, vizitele, 
excursiile comune, au dat rezul-l 
late bune. Tinerii sint do-niai săi 
participe la asemenea acțiuni ; 
Comitetul regional U.T-M Iași' 
are la îndenilnă experiența bună’ 
a acVunllor amintite mai . ajs, ' 
Dacă membrii comitetului regio-

nai vor cunoaște mai bine acește 
acțiuni, dacă Ie vor extinde în 
toate organizațiile U.T.M dia re
giune și dacă centrul de greutate 
al activității comitetelor raionale 
U.T.M în sprijinul transformării 
socialiste a agriculturii, va fi 
mutat concret în organizațiile de 
bază U.T.M. sătești, succesele 
utemiștîlor ieșeni in munca de 
transformare socialistă a agricul
turii vor fi mult mai mari,

împotriva interzicerii 
Partidului Comunist 

din Germania
Hotă-î-ea a-bilrară a T-lbuna-, lor și libftățtlor democratice ale 

lutul din Ka-isruhe prin cere! popoulul din R. F. Germană, 
se interzice Partidul Comu-' * 11 ’ * 11 tL*
nist din Germania a p-evocat . „ _ .
profunda îndigna-e a oameniU lușul Alexandru Popescu, tng. 
t__ ------ tt J:_ *___ ------x-x. i Cornel Lază- eecaetn^u) coriila-

Âu luat apoi'cuvIntui maistrul 
cazangiu Grigore Bubucea, lăaă-

attt la co
și la cele 

_ amintit în
repetate rînduri faplul că tinere
lul trebuie să-șl aducă aporlul la 
1-anef°-ma-ea so^ialislă a agri- 
auulurii. De fieaare dală fașă, în- 
d-umările ca-e s-au dat pentru 
alinige-ea acestui scop au fost 
cenernle, seci, șablon. N-au fosl 
discutate niciodată, ta profunzi
me, probleme noi, metode noi 
de muncă, pentru că activiștii co- 
miletelor sus aminlile, de la in- 
etruato- și pînă ia prim secretar, 
arare ori cunoșteau noul care se 
năștea jos, în ente și deci nu pu
teau f°l°ei experiența nouă.

Parilclpa-ea tine-etulut la mun
că în gospodăria oolectivă din 
Peicani la proporție de 100 la 
sulă i se daloreșle In mare mă
sură și tînă-ului aandidal de par
tid Cezar Guzgan, președintele 
«lle^tivei șl fosiului inslruator 
utemle1 Nicolae Goghie. La or 
ganizarea unor vizile la c°ep°da 
rliie colective din raioanele Huși 
și Murgeni au munail și Vasile 
Nedelcu, 0^1-1x110- U.T.M. și 
Ion Dima, instructor. Experiența 
căpălată de ei, precum șl de alți 
ine1ruatori șl de mitiți secretari 
de organizații de bază U.T.M
pulea constltui subiect de discu- nief șl pentru apărarea drepturi-

lor muncii din țara noastră. 1 Cornet Lazăn eecat^Lnlu) cl

In mitinguri care au avut loc ■ tutui de ' partid a'l - uzinelor, 
în cursul zilei de sîmbătă, mun- cea Luncan, redactor șef al 
citoat. ingineri, tehnicieni „t funa- irului „e uzină care au diz: ... 
țlonari din diferite întreprinderi - bat cu energie decizia Tribut iIu- 
au protestat cu Întărire împotriva ' Iui din Karlsruhe. 
ncestui act tlecal care lovește în , ' ~
nvanlcarda clasei munaifaare in l 
R.F. Germană — Partidul Co-1 
munist.

La miting care a ivu- 1°c la ' 
uzinele „23 August", forjorul 
Vasile Traglă a dei^ii^rr^t: 
munlștll, ca șl ceilalți oameni ai - 
muncii din uzinele noastre protes
tează energic împotriva in^t^erLi j 
cerii Pai^tldulut Comunist din I
Ge-mania, partid care se află în 
fruntea luptei pentru reunificarea 
pe cale pașnică a Germaniei, îm
potriva -^011111-1x8-11 Germaniei i 
occidentale. Această sei^tlnță ne 1 
amintește de aa„iuntie „„faste ' 
cu care și-a începui drumul hitle : 
rismul în 1933".

In auvinfa1 s^ m^ne-to Ce- - 
zar Aramă a euhi|n|al că atida i 
t|mp aît exrifa dasa muncit°are, 
poporul muncilor, nimeni nu va 
pulea să împiedice vreodată dez 
voltarea mișcării muncitorești. ■
Poporul romîn, care a suferit în . 
două rlnduri ncreeiunea milita
-ismulut german +- a spus vor 
bilorul — nu poale rămîne indi ' 
ferenl fală de aciul diclal de 
cercurile reacționare, act ca-e io- 
vește în forțele înaintate ale 
poporului german ce se rldiaă
pentru pacea și unitatea Germa- <

ti-- 
zia- 
iro-

„C°-

, La Complexul C.F.R. „Gt vița 
i Roșie", centru cu vechi și p 
I nice tradiții de luptă mui 

rească, peste 4.000 de mun<
' tehnicieni, Ingineri și funcționari 

au protestat Împotriva sc^ti^ței 
Tribunalului de la Karlsruhe.

i Ca și metaliurgrștii uzinelor „23 
August" și cererrțtil Griviței Ro

i șii, muncîtaarele de la Filatx-a 
1 RomîneascS de Bumbac și-au 
exprimat indignarea față de in
terzicerea Partidului Comunist 
din Germania.

★
Peste 1.-000 de oameni ai muncii 

i din fabricile și instituțiile or-șuluî 
Timișoara s-au adunat în grădina 
.M Gorki" într-un miting pentru 
ja (■rnlesta imPoțrlva hotarirn luate 
de Tribunalul de la Karlsruhe de 
a interzice Partidul Comunist din 
Germania.

Despac as^am vel ia mavolnlc în
făptuit la cererea cei^r^t^i^rlor reac- 
tionare, au luat cuvintul, tn limba 
romînă tov. Vasile Botezatu. pre
ședintele sfatului popular orășe
nesc. iar în limba germană tov. 
Ion Szekler, membru al comitetu
lui regional Timișoara al P.M.R.

Au vorbit apoi numeroși oameni 
ai muncii.

iter- 
:ito- 
lort,

(AjjerpreeJ '


