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Proletari din toate țările, uniți-vă!

a practicii
A

patru ani, aripa cenușie de

venit în orașul Victoria, la 
Combinatul chimic, acum 
patru ani, odată cu absol- 
Institutului Politehnic din

u cîteva zile în urmă, la redacția ziarului nos- 
stru a sosit o scrisoare semnată de tovarășul 
Petre Curcă, secretar al Comitetului comunal 
U.T.M. Romînești, raionul Botoșani. Prin inter
mediul redacției noastre el dorea să Iacă un 
schimb de experiență cu crescătorul de ani

male Tudorel Mocanu de la G.A.C. „Scînteia" din satul 
Berlescu, raionul Făurei, regiunea Galați. Tovarășul Mocanu 
l-a răspuns cu plăcere și pe larg la întrebările sale.

Publicăm mai țos cele două scrisori. Cu acest prilej, re
dacția s-a gîndit să lărgească această discuție și să 
Invite să ia parte la ea secretari ai orgnizațiilor U.T.M. din 
G.A.S. și G.A.C., secretari ai comitetelor comunale U.T.M., 
brigadieri zootehniști, crescători de animale lruntași pen
tru a-și împărtăși experiența lor In mobilizarea tineretului 
la Îndeplinirea sarcinilor reie șite din documentele recentei 
plenare a C.C. al P.M.R. în privința sporirii numărului de 
animale și a producției animaliere. Participanții la această 
„Ștafetă a experienței înaintate" îți pot spune părerea, de 
asemenea, cu privire la metodele cele mai bune de îngri
jire și creștere a animalelor, cu privire la cuvîntul altor 
„vorbitori" de la această tribună.

Așa dar, dăm azi cuvîntul 
ieta experienței înaintate".

primilor participant! la «Șta-

Vineri 21 iulie 1961

La înalta

â m citit cu mult interes
2J articolul pe care l-ați 

publicat acum cîteva zile 
în ziarul „Scînteîa tineretului". 
Vreau să vă spun că și eu, ca 
și dumneavoastră, lucrez în 
sectorul zootehnic la G.A.C 
„Drumul lui Lenin" din co
muna Romînești, raionul Bo
toșani, regiunea Suceava. 
De aceea mă interesează, 
firește, experiența bună 
a îngrijitorilor de animale din 
alte gospodării colective din 
țară.

In același timp sînt și se
cretarul comitetului, comunal 
U.T.M. Mă interesează deci, și 
experiența acumulată de orga
nizația de bază U.T.M. din 
G.A.C. „Scînteia" cu privire 
la mobilizarea tineretului la 
dezvoltarea șeptelului proprie
tate obștească.

Din articolul amintit mi-a 
atras atenția faptul că ați ob
ținut de la fiecare vacă fura
jată din rasa Sură de stepă 
cîte 1.400 litri de lapte. Si în 
gospodăria noastră colectivă a- 
vem vaci din rasa Sură de 
stepă. Ne străduim să le în
grijim bine, dar n-am reușit 
să obținem rezultatele pe care 
le-ați obținut dumneavoastră. 
De aceea, eu și tovarășii mei 
tineri care lucrează în secto
rul zootehnic al colectivei, am 
dori să învățăm din experiența 
pe care ați căpătat-o voi.

lată despre ce am dori să 
ne scrieți. In primul rînd vrem 
să știm cîte vaci are gospo-

daria colectivă și cîte din a- 
cestea sint din rasa Sură de 
stepă. Desigur că și la dum
neavoastră vacile sînt împărți
te pe loturi. Cantitatea de 1400 
litri pe cap de vacă furajată 
despre care ați amintit în ar
ticol ați obținut-o, cred, în 
primele șase luni ale acestui 
an de la vacile din lotul pe 
care-l aveți în primire. Dacă-i 
așa, vă rugăm să ne arătați 
cum ați obținut această pro
ducție. Ne-ar interesa apoi 
căile prin care s-a dezvoltat 
ferma de vaci a colectivei; 
prin cumpărări, prin prăsilă 
proprie ? Ce v-ați propus în 
perspectivă ? Ce aport aduce 
organizația U.T.M. la dez
voltarea sectorului zootehnie 
și ce forme concrete de mun
că folosește în această pri
vință ? Am dori, de ase
menea, să insistați mai mult 
asupra factorilor care v-au dat 
posibilitatea să obțineți pro
ducții sporite de lapte, prezen- 
tîndu-ne, spre exemplu, cîteva 
aspecte din activitatea pe care 
o desfășurați dumneavoastră, 
ca îngrijitor, în această di
recție.

Noi vă urăm din toată inima 
mult succes în activitatea pe 
care o desfășurați și vă rugăm 
să transmiteți aceeași urare 
tuturor tinerilor colectiviști 
din G.A.C. „Scînteîa".

PETRE CURCA
secretarul comitetului comunal 

U.T.M.-Romînești, raionul 
Botoșani, regiunea Suceava

Peste 80.000 de oaspeți pe litoral
De la deschiderea sezonului 

de odihnă și pînă acum sta
țiunile Mamaia, Eforie, Tekir- 
ghiol, Vasile Roaită și Manga
lia, de pe litoralul Mării Ne
gre, au găzduit peste 80.000 
de oameni ai muncii din toate 
regiunile țării și oaspeți din 
străinătate. Impunătoarele 
construcții date anul acesta în 
folosință pe litoral au mărit 
capacitatea de cazare a sta
țiunilor în actualul sezon cu 
peste 40.000 locuri față de 
anul trecut și de aproximativ 
5 ori față de 1955.

Totodată au fost create con
diții cît mai bune de trata
ment, odihnă și distracție. In 
toate stațiunile au fost ame
najate noi parcuri și spații 
verzi, cinematografe în aer, 
liber, cluburi, biblioteci, tere
nuri de sport. De asemenea 
vizitatorii au la dispoziție 
ambarcațiuni de agrement pe

mare, precum și pe lacurile 
Tekirghiol și Sutghiol iar din 
portul turistic Tomis se fac 
curse zilnice spre stațiunile 
Vasile Roaită, Mamaia, Eforie, 
Mangalia. Pentru cei veniți la 
odihnă pe litoral sînt organi
zate numeroase manifestări 
cultural-artistice și sportive, 
seri literare, prezentări de 
filme, spectacole date de for
mații artistice de amatori din 
regiune, de colectivul Teatru
lui de Stat din Constanța, și 
de alte colective din țară și 
străinătate etc.

(Agerpres)

Tînărul strungar Constantin 
Stanciu din sectorul prelucră
tor al Uzinelor „Timpuri Noi" 
din Capitală este fruntaș în 
lupta pentru calitate și redu
cerea rebuturilor. Timp de 
trei ani consecutiv, lucrînd la 
aceeași mașină, el n-a rebu- 

tat nici o piesă.
Foto : AGERPRES

ă voi strădui să răspund 
cit mai clar, cît mai a- 
mănunțit la toate între

bările pe care mi le-ați pus.
Cînd s-a înființat gospodă

ria noastră colectivă, nu a- 
veam în proprietate obștească 
nici o vacă. Abia în al doilea 
an, în 1954, am cumpărat 12 
vaci. De atunci numărul lor a 
sporit mereu. Am cumpărat și 
cu creditele pe care ni le-a dat 
statul și cu banii noștri, dar 
am crescut și vițelele din pră- 
silă proprie. Astăzi avem 111 
vaci cu lapte, ceea ce înseam
nă la suta de hectare o încăr
cătură de 7 vaci. Din acestea, 
68 provin din prăsilă proprie. 
Ce-i drept, la început am oprit 
mai puține vițele. Numai din 
1958 încoace le-am oprit pe 
toate ; n-am mai sacrificat și 
n-am mai vîndut nici una. 
Ne-am dat seama că aceasta-i 
principala cale pentru mărirea 
turmei de bază. Să vă dau un 
exemplu. Pînă la sfîrșitul a- 
nului acesta trebuie să ajun
gem la un număr de 170 vaci 
și juninci montate. De unde 
va proveni diferența de 59 
capete (de la 111 cîte avem a- 
cum) ? 20 le vom cumpăra, iar 
restul, adică cea mai mare 
parte (39 capete) provin din 
prăsila proprie, adică din vi
țelele pe care le-am oprit a- 
cum doi și trei ani.

Ca și la dumneavoastră, va
cile noastre nu sînt dintr-o 
rasă ; avem și Roșie de Dobro- 
gea (27 de capete) și metiși 
(36 de capete) și Sură de stepă 
(48 de capete). La început, cu 

• producții mici. Nu obțineau 
într-un an nici 1000 de litri 
de lapte de Ia fiecare vacă.

Nu rasa era de vină, ci îngri
jirea și hrana necorespunză
toare. Ne-am dat seama de a- 
ceasta și am început să acor
dăm o mai mare atenție a- 
cestor doi factori principali în 
creșterea vacilor de lapte. 
Producția a sporit treptat, de 
la an la an, însă nu pe măsura 
posibilităților. Aveam unii 
îngrijitori de animale care 
nu-și cunoșteau bine meseria, 
dar nici nu se străduiau s-o 
învețe. Au fost repartizați la 
alte munci și în locul lor au 
fost numiți alți îngrijitori.

Pentru anul acesta planul 
gospodăriei prevede să obți
nem cîte 1700 de litri de lapte 
pe cap de vacă furajată. Noi, 
îngrijitorii, ne-am angajat să 
realizăm cîte 1900 litri. Sîn
tem siguri că vom reuși. Avem 
toate condițiile. Pînă la 1 iu
lie, cînd erau în lactație 94 
de vaci, obținusem cîte 1200 
litri de la fiecare vacă, iar 
eu, de la lotul pe care-1 în
grijesc, realizasem cîte 1400 
litri. Izvorul laptelui, după 
cum știți și dumnevoastră, îl 
constituie furajele. Noi am 
avut și avem furaje din abun
dență. Mai spre primăvară am 
avut secară — masă verde și 
pășune; apoi a venit rîndul 
borceagului, al sudanului a- 
mestecat cu ovăz. Acum vitele 
pasc pe lucernieră. Mai tîrziu 
vor avea porumb amestecat 
cu floarea-soarelui pe care 
le-am semănat în miriștea de 
secară și în cea de grîu. Tîr-

MOCANUTUDOREL
îngrijitor de animale la 
G.A.C. „Scînteia", satul 
Berlescu, raionul Făurei, 

regiunea Galați

Tinerii din echipa de dansuri a Căminului cultural din co muna Pristolt regiunea Olte
nia, învățînd melodia noului joc popular pe care-1 vor in terpreta.

Foto : AGERPRES

In cinstea Zilei Minerului

In numărul
de azi
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FLAGELUL

ȘI.AU ÎNDEPLINIT
ANGAJAMENTUL

La Ministerul Mi
nelor și Energiei 
Electrice s-a primit 
o telegramă prin 
care minerii celei 
mai tinere exploa
tări carbonifere din 
Valea Jiului — U- 
ricani, raportează 
că la 15 iulie și-au 
Îndeplinit angaja

mentul anual de a 
extrage peste plan 
30.000 tone de căr
bune cocsificabil.

întrecerea mine
rilor din țara noas
tră pentru a asigu
ra furnalelor tot 
mai mult cărbune 
cocsificabil s-a sol
dat cu rezultate

ANUAL
asemănătoare și 
alte exploatări, 
întregul bazin car
bonifer din Valea 
Jiului s-au extras 
peste plan în pri
mele 18 zile din a- 
ceastă lună 5.930 
tone cărbune cocsi
ficabil și energetic.

(Agerpres)

Siderurgiștilor—materie primă de calitate

în 
Pe

„Succesul furnaliștilor înce
pe în abataje". Aceasta e lo
zinca sub care minerii din 
exploatările de fier desfășoa
ră întrecerea pentru a asigura 
siderurgiștilor materie primă 
în cantități tot mai mari și 
de bună calitate. Alegînd mai 
bine sterilul din minereu în 
abataje, extinzînd pușcarea 
selectivă la fronturile de lu
cru, colectivul întreprinderii 
miniere Ghelar a extras în 
luna trecută minereu cu un 
conținut de fier cu 2,7 la sută 
mai mare decît prevedea 
planul.

vederea îmbunătățirii

continue a calității produselor, 
exploatările miniere Bocșa, 
Teliuc și altele au fost înzes
trate cu noi utilaje de mare 
productivitate ca: excava
toare, foreze, screpere etc. 
Datorită acestora, precum și 
prin introducerea unor me
tode moderne de exploatare, 
harnicii mineri au livrat ma
rilor combinate materie pri
mă de bună calitate. Canti
tatea de fier din minereul ex
tras, de la începutul anului și 
pînă acum, a fost mai mare 
cu 22.000 tone față de cea pla
nificată.

cum cîteva zile, 
în toiul examenu
lui de stat, am 
fost oprit pe cu- 
luarele Facultății 
de matematică și 

fizică de un tînăr care mi-a 
cerut să-mi vorbească „în 
particular" șl să-mi ceară un 
sfat. L-am poftit în cabinetul 
catedrei de analiză matema
tică și i-am ascultat confesiu
nea.

O poveste șimplă, povestea 
unui tînăr în căutarea adevă
ratei sale chemări. Terminase 
cu bine, cu numai o zi îna
inte, examenul de maturitate. 
De mult timp el dorea să se 
prezinte la examenul de ad
mitere într-o facultate. Fră- 
mîntarea interioară a tînăru
lui care venise să-mi ceară 
un sfat a început cu cîteva 
luni în urmă, cînd și-a dat 
seama că deși s-a hotărît 
pentru electronică, așa cum 
l-au sfătuit părinții și priete
nii, pe el îl atrag problemele 
teoretice fundamentale ale 
matematicii și fizicii. Cîțiva 
ani în șir însă își consolidase 
ideea că trebuie să se facă 
inginer electronist. Toți îi 
spuneau că un bun matema-

virea 
lași.

In . . .
piatră a Făgărașilor care coboa
ră pînă deasupra Combinatului a 
rămas aceeași, încremenită. Tim
pul, asupra lor, a înrîurit abia in
fim. Dar pentru un om ca ingine
ra Eugenia Platon, acești patru 
ani au echivalențe Intr-un conti
nuu plan ascendent. Viața de uzi
nă, sentimentul răspunderii și al 
eficienței acțiunilor proprii — 
dezvoltate aici — i-au relevat ne
întrerupt noi dimensiuni sufletești.

Privind retrospectiv, fînăra in
gineră are sentimentul că, de-a 
lungul celor 4 ani, a urmat a 
doua și cea mai însemnată facul
tate din viața ei. Anii petrecuți 
în uzină au fost pentru ea anii 
unei înalte școli, școala vieții, a 
producției. Învățînd de la tovarăși, 
afît de la colegii mai vîrstnici cît 
și de la muncitori și maiștri cu ex
periență, Platon Eugenia a conti
nuat să fie o „școlăriță11 harnică, 
pasionată, receptivă. Pînă în de
cembrie anul trecut, a lucrat la 
un laborator de analize. In apa
rență, o muncă modestă, unde e- 
xacfifafea analizelor poate fi 
„ușor" obținută prin urmărirea și 
respectarea unui complex de in
dicatori. Dar pentru un utemist 
pasionat de munca sa, ca Euge
nia, repetarea succesivă a acelo
rași operațiuni de verificare nu 
putea avea nici decum un carac
ter limitativ.

Ceea ce predomina în munca 
inginerei nu era minunarea în 
fața izbînzilor chimiei (pentru că 
totul era logic, scontat) cît mai 
ales preocuparea matură pentru 
îmbunătățirea calității produselor 
chimice, pentru retușarea calita
tiv mereu superioară a proceselor 
tehnologice.

Dragostea permanentă pentru 
chimie, ancorată puternic în con
textul imediat al producției, nu 
a trecut neobservată. Nu întîm- 
plător, printre cei care au mani
festat grijă și interes pentru mun
ca tinerei inginere s-a aflat și 
maistrul Glăjaru Ion, secretarul 
organizației de partid de la La
boratorul central și serviciul cer
cetări al Combinatului — și a- 
proape toți tovarășii de muncă, 
lată de ce, în decembrie anul tre
cut, fiind consultat asupra numi
rii ufemisfei Eugenia Plafon în 
postul de inginer principal la ser
viciul cercetări, secretarul de 
partid s-a pronunțat limpede: „O 
să facă treabă bună“...

lat-o într-adevăr pe tînăra ingi
neră (are 26 de ani) nedezmin- 
Jind așteptările. Urmărind-o suc
cesiv în efectuarea diferitelor cer
cetări, avem prilejul, parcă, să ur
mărim o dimensiune nebănuifă, 
intimă, a chimiei. Rășinile, colo- 
ranții, amoniacul — trec pe sub 
ochii ei atenfi, selectivi, prin sita 
de aur a cunoștințelor teoretice, 
prin cosmosul miniatural al reti
nelor, succedîndu-se, combinîn- 
du-se în forme noi, în durități și 
elasticități poate nebănuite...

Obținerea nitrocelulozelor pig
mentate (în colaborare cu un co
lectiv valoros), a rășinelor mela- 
mino-formaldehidice, recuperarea 
acidului sulfuric — iată cîteva 
coordonate lapidare, dar în care 
sînt cuprinse multe zile și nopți 
de studiu, de incertitudini, de re
luări, de izbîndă. Iar dacă băfrî- 
nii Făgărași au rămas aproape a- 
ceiași de sute de ani, pe fînăra 
ingineră cei patru ani petrecuți 
la școala muncii, a producției, au 
îmbogățif-o tot mai mult sufleteș
te, au mafurizat-o, au făcut-o să 
participe activ și pasionat la viața 
colectivului, să răspundă operativ 
și cu simț de răspundere la nevo
ile producției combinatului. Toate 
acestea, alături de familie, de co
pil, de excursiile frecvente, de 
biblioteca în care cărțile literare 
le concurează intens pe cele ști
ințifice — îi creează, după cum 
ne-a spus ea, o tinerețe frumoa
să, multilaterală, fericită. j

(Agerpres)

Cititori

MIHAI NEGULESCU

Foto : N. STELORIAN

urmare, nu- 
care învpru- 
bibliotecă a

(Continuare în pag. a 4-a)

Rmduri pentru

cu 
la

viitorii

ultimul timp tot mai 
tineri colectiviști din 

comuna Ripiceni, raionul Să- 
veni, își petrec timpul liber 
în tovărășia cărților. Cu aju
torul comitetului U.T.M. Teo
dora Zvorîșteanu, bibliotecara 
comunei, desfășoară o intensă 
muncă de popularizare a căr
ților în rîndul tinerilor co
lectiviști. Pe lingă activitatea 
dusă cu fiecare cititor în par-

mulți

•ZW/XV'

cabinetul tehnic al 
Uzinei mecanice din Cîm- 
pina, se discută o ino
vație a tînărului Bucurică 
Vasile. Sfaturile prieteni
lor săi Coman Iulian, Iile 
Vasile, precum și ale se
cretarului comitetului or
ganizației U.T.M. pe uzină, 
Boliu Gheorghe, îi vor fi 

desigur de folos.

p a si o n aii
te, ea a întocmit și expus în 
fața tinerilor colectiviști. in
teresante recenzii și prezen
tări de cărți. Ca 
mărul cititorilor 
mută cărți de la 
crescut simțitor.

Iată de pildă o singură fișă. 
Este a utemistului Jacotă 
Constantin, prieten nedespăr
țit al cărții. El a citit într-o 
perioadă scurtă romanele: 
„Pămînt desțelenit" de M. 
Șolohov, „întunecare", de Ce
zar Petrescu și „Desculț" vo
lumul I și II de Zaharia 
Stancu.

IOAN ZIMBRAN 
colectivist

tician și fizician, că el, aici 
trebuie să meargă.

Acum nu știe ce să facă : 
să-i asculte pe cei care-1 sfă
tuiesc să meargă la electro
nică sau să asculte îndemnul 
dorinței sale de a merge la 
matematică și fizică.

întîlnirea cu acest tînăr 
m-a determinat să scriu ace
ste rînduri pentru voi, tineri 
absolvenți ai școlii medii care 
vă pregătiți să participați la

de Acad. prof.
Miron Nicolescu

munca sa din școală. Acest 
criteriu este : cel mai bun 
randament se obține acolo 
unde ai convingerea fermă 
că poți fi cel mai mult de fo
los patriei tale socialiste, a- 
colo unde ai convingerea că

sînt chiar niște constructori 
apreciaji în mod deosebit, 
deoarece lor le revine rolul 
dublu de a face ca știința să 
progreseze neîntrerupt și, în 
același timp, de a veghea la 
modernizarea continuă a mij
loacelor tehnice de producție.

Facultățile de fizico-mate- 
matici ale universităților noa
stre s-au reprofilat pentru a 
răspunde cit mai bine acestui 
dublu scop. Această reprofi-

concursul de intrare Ia 
din facultățile noastre, 
mai mulți dintre voi au găsit, 
desigur, răspunsul la întreba
rea : Ce voi face ? Alții poate 
încă nu s-au hotărît definitiv, 
mai meditează încă. în a- 
ceastă privință, cîteva sfaturi 
cred că vă sînt de folos.

Există un criteriu sigur în 
alegerea facultății, pe care 
numai fiecare dintre voi îl 
poate aplica, analizîndu-și

îți poți valorifica pe deplin 
capacitățile, cunoștințele, în
clinațiile, pasiunea.

în regimul nostru democrat, 
popular avem cu toții mîn- 
dria de a fi constructori, 
toții sîntem ingineri, de
compozitor la tehnicianul de 
mine, de la sculptor la spe
cialistul de materii plastice.

în societatea noastră socia
listă matematicienii și fizicie
nii sînt și ei constructori : ei

lare este mai vizibilă la Fa
cultatea de fizico-matematică 
a Universității din București.

După o pregătire de bază 
de 6 semestre (doi ani și ju
mătate), studenții facultății 
noastre pot alege din urmă
toarele specialități: 1. — ma
tematician ; 2. — statistician ; 
3. — specialist în teoria ma
șinilor de calcul; 4. — meca- 
nician 5. — seismolog; 6. — 
astronom ; 7.— fizician (teore-

tic) 8. — specialist In fizică 
nucleară ; 9. — fizician expe
rimental (electricitate, optică, 
ultra-acustică). în afară de a- 
ceasta, o secție specială de 
învățămînt este destinată a- 
celora care vor fi profesorii 
de mîine ai ultimului ciclu al 
școlilor medii. Această suple
țe în reprofilarea facultăților 
noastre de fizico-matematicl 
și, în special, a aceleia din 
București, le dă posibilitatea 
să acopere o gamă foarte 
întinsă de specialități mo
derne, de absolută necesitate 
în opera de construire a so
cialismului. Dar marile pers
pective care se deschid celor 
ce urmează această facultate, 
vă va convinge și faptul că 
matematica și fizica sînt do
menii cu o vastă aplicare în 
nenumărate ramuri ale știin
ței, în economie, începînd cu 
zborul în Cosmos și terminînd 
cu realizarea celei mai sim
ple mașini.

Acelora care se vor decide 
să intre în facultatea noastră 
le urez — ca și tuturor celor
lalți — spor la muncă și 
succes deplin.

Și pentru conducerea primului „vehicul" — ochelarii sînt 
obligatorii.

(Grup de copii de la grădinița din Onești)
Foto : O. ARCADIE
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Roadele colaborării

Pentru rezolvarea sarcini
lor care revin Institu
tului de Fizică Atomică 

in lumina hotăririlor Congre
sului al Ill-lea al P.M.R., este 
necesară in primul rînd strîn- 
gerea legăturilor dintre insti
tut și întreprinderi din diferi
te ramuri industriale.

In această direcție, o contri
buție importantă o au cele 
trei brigăzi complexe înființa
te în institutul nostru la ini
țiativa organizației de partid 
și cu sprijinul conducerii in
stitutului. Brigăzile sînt for
mate din cercetători și ingi
neri cu specialități diferite, 
ceea ce asigură posibilitatea 
abordării unor probleme cît 
mai variate, așa cum apar de 
obicei într-o întreprindere.

Organizația U.T.M. are un 
rol important în sprijinirea 
activității acestor brigăzi* 
deoarece majoritatea cercetă
torilor și inginerilor din bri
găzi sînt tineri.

Brigada din care fac parte 
a luat legătura cu Uzinele „23 
August". Conducerea uzinei a 
primit cu mult interes propu
nerea de colaborare și a ridi
cat o serie de probleme a că
ror rezolvare duce Ia îmbună
tățirea procesului de produc
ție, a calității produselor, la 
realizarea de economii. Dintre 
ele, brigada a ales acele pro
bleme care pot fi rezolvate cu 
ajutorul metodelor specifice 
institutului nostru, metode 
puse Ia punct în cursul lu
crărilor de cercetare.

Colectivul turnătoriei de la 
Uzinele „23 August" este in
teresat în determinarea canti
tății de bioxid de carbon din 
gazele de ardere de la cuptoa
rele Siemens Martin. Cunoaș
terea în permanență a acestei 
cantități, permite să se tragă 
concluzii asupra regimului de 
ardere, ca și asupra altor pro
cese care au loc în cuptor. Ca 
urmare, se poate regla în mod

corespunzător 
combustibil șl. de aer 
ce duce la economii 
combustibil. Măsurarea 
tinuă a conținutului de bioxid
de carbon în gazele de ardere 
se face ou ajutorul unui apa
rat analizor de gaze, construit 
la secția din Cluj a Institutu
lui de Fizică Atomică. Acest 
dispozitiv a fost instalat în 
mod experimental la Uzinele 
,,23 August" pentru a verifica 
funcționarea sa în condițiile 
specifice de la turnătorie.

Colectivul Uzinelor „23 Au
gust" se preocupă de aseme
nea de folosirea unor metode 
noi pentru lipirea pe suport 
a plăcuțelor din materiale 
dure pentru prelucrarea meta
lelor. Una din aceste metode -

(cu sursă de Co8*), construită 
la Institutul de Fizică Atomi
că și livrată uzinei. Membrii 
brigăzii au transmis colectivu
lui respectiv experiența nece
sară în utilizarea instalației.

In concluzie, se poate spune 
că activitatea a început in 
condiții bune, datorită îndru
mării primite din partea or
ganizației de partid și a spri
jinului acordat de conducerea 

’institutului și a Uzinelor „23 
August". Sarcina principală a 
tinerilor care fac parte din 
brigadă constă în rezolvarea 
altor probleme din uzină.

Ing. M, GRECESCU 
cercetător la Institutul 

de Fizică Atomică 
al Academiei R.P.R.

însemnări despre activitatea a două 
brigăzi de cercetători de la Institutul 

de fizică Atomică
se bazează pe utilizarea cu- 
renților de înaltă frecvență 
pentru încălzirea locală a ma
terialelor în vederea lipirii. în 
acest scop, membrii brigăzii 
noastre complexe, împreună 
cu inginerii de la Uzinele „23 
August" au proiectat un ge
nerator de înaltă frecvență. 
Generatorul este în curs de 
construcție în uzină, iar mem
brii brigăzii noastre acordă a- 
sistența tehnică necesară.

Un alt domeniu in care bri
gada noastră are posibilitatea 
să-și dea concursul, este acela 
al defectoscopiei industriale. 
Problema «jr.teuiKiui nedis
tructiv al calității unor piese 
ișnportante este esențială pen
tru siguranța funcționării u- 
nor instalații complexe și pen
tru descoperirea la timp a u- 
nor defecie, înainte de efec
tuare» unor prelucrări costi
sitoare. Problemele de defec- 
toscopie pe care le ridică pro
ducția sînt de o mare varie
tate și pentru rezolvarea lor 
este nevoie uneori să se re
curgă la metode speciale. Ast
fel de metode, bazate pe folo
sirea radiațiilor gama emise 
de izotopii radioactivi (de e- 
xemplu Co60) și a radiației X 
de mare energie produsă de 
betatron au fost puse la punct 
in cadrul Institului de Fizică 
Atomică. Colectivul Uzinelor 
„23 August" a ridicat proble
ma controlului sudurii palete
lor la turbinele de gaze. Bri
gada a propus utilizarea în 
acest scop a unei instalații 
mobile de defectoscopie gama

Faptul că în institutul 
nostru lucrează cercetă
tori cu profile diferite, 

a permis ca în componența 
brigăzilor să fie antrenați fi
zicienii, chimiști și ingineri cu 
diferite specializări, care sâ 
poată face față unor probleme 
cît mai variate.

Una dintre aceste brigăzi, 
brigada din care fac și eu 
parte, a luat legătura eu „în
treprinderile pentru industria 
bumbacului", a căror condu
cere a manifestat interes pen
tru inițiativa noastră. Mem
brii brigăzii au vizitat apoi 
întreprinderile, urmărind în
deaproape mersul procesului 
tehnologic. în urma discuțiilor 
avute cu acest prilej, s-au 
stabilit un număr de proble
me asupra cărora să se con
centreze atenția noastră.

Colaborarea nu a întârziat 
să dea roade. Astfel, s-a rea
lizat un dispozitiv pentru o- 
prirea și semnalizarea auto
mată la carde în cazul depă
șirii limitelor admise pentru 
benzile de bumbac. Prin apli
carea acestui dispozitiv se evi
tă blocarea mașiinilor-carde 
de la filatură, se îmbunătă
țește calitatea benzilor de 
bumbac, se realizează econo
mii de materie primă și se 
reduce timpul de staționare a 
mașinilor.

Elaborarea la I.F.A. a unui 
aliaj ușor fuzibil a făcut po
sibilă reechiparea becurilor 
„sprinkler" de la Instalațiile

de stins incendii. Aceste 
becuri se importă la un preț 
destul de ridicat. Prin reechi
parea lor, se aduc serioase e- 
conomii precum și posibilita
tea de extindere a acestor in
stalații, De asemenea, a fost 
pus în funcțiune un dispozi
tiv pentru controlul plinului 
la autoclavele din secția al- 
bitorie. Aici s-a folosit un 
montaj care se bazează pe 
conductibilitatea electrică a 
soluției în care se fierb țesă
turile. Aplicarea acestui dis
pozitiv asigură o fierbere mai 
bună, îmbunătfițindu-se cali
tatea țesăturilor pentru fazele 
vopsit-imprimat.

Alte câteva probleme se află 
în studiu sau în fază experi
mentală, Așa de pildă, se lu
crează la realizarea controlu
lui automat al grosimii pătu
rii de bumbac la mașina bătă
toare. Aici se va folosi un 
traductor bazat pe absorbția 
de către pătura de bumbac a 
radiațiilor emise de o sursă 
radioactivă. Se studiază de a- 
semenea semnalizarea ruperii 
firului la fleyere.

Activitatea de pînă acum a 
brigăzii este un început pro
mițător. Firește, că prin a- 
ceasta nu s-au epuizat toate 
posibilitățile. Folosind cît mai 
mult pentru sprijinul pro
ducției rezultatele cercetări
lor noastre precum și echi
pamentul tehnic complex de 
care dispune institutul nos
tru, se va putea mări con
siderabil eficiența brigăzii 
noastre științifice.

Ing. ILIE MIRION 
cercetător la Institutul 

de Fizică Atomică 
al Academiei R.P.R.

Institutul da cercetări alimen tare

Uu excavator uriaș
La marile exploatări carbo

nifere din apropiere de orașul 
Keremhovo (Siberia de est) a 
început montarea unui exca
vator electric, supraputemic 
pe șenile— „EVG-35" cu o cupă 
cu o capacitate de 35 m și cu 
o lungime a brațului de 65 m. 
Această mașină a fost fa
bricată de uzina „Novokrama- 
torsk" (Ucraina) și este unică 
în genul său.

La exploatările carbonifere, 
-noul excavator va fi folosit 
pentru săparea în vederea des
coperirii straturilor de com
bustibil. Infr-un an el va pu
tea prelucra pînă la 6 milioane 
metri cubi de teren, înlocuind 
munca a 15.000 de săpători.

Greutatea totală a întregu
lui agregat este de 2.650 tone. 
Pentru transportarea suban- 
samblurilor sale au fost ne
cesare 260 de vagoane

La extracția pămîntului ma
șina se poate deplasa cu o vi
teză de 200 metri pe oră - de 
trei ori mai repede decît ac
tualele excavatoare pășitoare 
moderne.

din Capitală. Se pun la punct noi metode 
tehnologic în industria zahărului.

Pot fi perfecționate 
organele de simt?

în vede rea îmbunătățirii procesului

Foto f AGERPRES

0 carte despre 
originea omului

Cargobot gu zbaturi submarine

Specialiștii sovietici au 
început proiectarea unui 
cargobot cu zbaturi sub

marine care va putea dezvol
ta o viteză de peste 80 km/ 
oră. Este prevăzută construi
rea corpului navei din aliaje 
de aluminiu-magneziu ușoare 
și rezistente. Nava va fi do
tată cu o turbină cu gaze cu 
comanda de la distanță.

Capacitatea de încărcare a 
navei cu turbina cu 
zbaturi 
80—100 
servită

submarine 
de tone. Ea 
de patru

gaze cu 
va fi de 
va fi de- 

oameni.

este destinată transport 
rapide a încărcăturilor

Nava 
tării 
pe marile cursuri de apă șl 
lacuri de acumulare.

Aspect de la Laboratorul 
tensiunilor foarte înalte 
din Institutul energetic de 
la Bechovice, lîngă Praga, 
unde transformatorul în 
cascadă (pe care-1 vedem 
în fotografia noastră) re
prezintă cea mai mare in
stalație. Acest transforma
tor are tensiunea 2250 kv 

și puterea 2250 KVA.

NAVE-SATEUT

Tehnica modernă și posibilitățile senzoriale 
ale omului • Un „prag“ care poate fi de

pășit • Antrenamentul organelor de simf

imțurîle sînt poarta de intrare prin care luăm 
contact cu lumea exterioară. Lumea contempo
rană, cu dezvoltarea extraordinară a științei șl 
a tehnicii, solicită din partea oamenilor o per
cepție senzorială tot mai înaltă.

in mod special perfecționarea mașinilor șl
insiruașențelor moderne, auto matizarea, pun cu o deosebită 
acuitate problema raportului dintre posibilitățile psiho-sen- 

pe care i ie impune tehnica.zorîale ale omului și cerințele

Lucrarea prof. univ. Olga Ne
krasov: „Strămoșii omului" 
(S.R.S.C. nr. 390, Ed. Il-a 

1961) se înscria printre cele mai 
interesante broșuri de populari
zare apărute la noi în ultimul 
timp. Scrisă limpede, simplu, în- 
tr-un stil cu adevărat popular, în
soțită de o ilustrație bogată, 
care acoperă aproape jumătate 
din totalul de pagini, cu o coper
tă sugestivă ți atrăgătoare (singu
rele ilustrații defic'ente sînt por
tretele de savanți nereușite), car
tea izbutește să rețină atenția ci
titorului de la început și pînă la 
sfîrșit.

Broșura prezintă mai întîi evo
luția ideilor despre originea omu
lui, arătînd cum încă din vechi
me concepția idealistă a creafio- 
nismului și concepția materialistă 
s-au înfruntat în această proble
mă crucială a științei. Ideea ori-

Turnul de televiziune Deque- 
de (la nord de Stendal) — 
R.D.G. Acest turn are o înăl
țime de 180 m. La o înălțime 
de peste 100 metri se află 
dispuse cîteva terase de unde 
amatorii pot admira împreju

rimile.

Strălucitei* succe
se sovietice din 

domeniul stu
dierii spațiului cos

mic au îmbogăjif ști
ința zborului cosmic 
cu multe capitole, 
despre care pină nu 
de mult s-au cunos
cut foarte pufine lu
cruri. Un astfel de 
capitol este cel al na- 
velor-satelit, El a fost 
deschis prin lansarea 
de la 15 mai 1960, 
cînd a intrat în orbi
tă în jurul Pămîntului 
prima navă-satelit 
(4.540 de kg la 369 
de km înălțime).

O dezvoltare verti
ginoasă a domeniului 
navelor-satelit a în

ceput în urma lansării 
navei-satelit de la 19 
august 1960, cînd pri
mele ființe vii pămîn- 
tene (cîinii Sțrelka și 
Belka și alte vietăți) 
au zburat în Cosmos 
și au fost readuse te
fere pe Pămînt. Ulti
mele două nave-sate- 
iit cu animale la bord 
lansate în luna martie 
1961 au pregătit efec
tuarea unui salt cali
tativ în cosmonautică: 
cercetarea directă a 
Cosmosului de către 
om.

Acest salt calitativ 
a fost realizat prin 
lansarea istorică din 
12 aprilie 1961, cînd 
prima navă cosmică

satelit din lume cu 
un om la bord a e- 
fectuat un zbor în 
jurul Pămîntului și s-a 
reîntors intactă pe te
ritoriul U.R.S.S., de 
unde a fost lansată.

De aceea, nava-sate
lit are și caracteristici 
de navă cosmică și 
caracteristici de sate
lit artificial. Ea este 
de fapt o navă cos
mică înzestrată cu tot

Așa cum o arată și 
numele, nava-safelil 
este un aparat de 
zbor cosmic („navă 
cosmică"), care zboa
ră în orbită de sate
lit al planetei noastre.

ce este necesar pen
tru ca la bordul ei 
să călătorească „ac
tiv" un om sau un 
echipaj de cosmo- 
nauți. Aceasta în
seamnă că în navă

trebuie să se găseas
că o serie de instala
ții necesare pentru a 
se asigura menține
rea capacității de 
muncă a oamenilor pe 
tot timpul zborului 
cosmic. Dar, în afara 
acestor instalații, la 
bordul navei-satelit 
mai trebuie să se gă
sească aparate pentru 
observare și cerceta
re științifică, precum 
și un sistem perfec
ționat și complex de 
telecomunicații.

Fiind un sputnic lo
cuit, nava-satelit tre
buie să se reîntoarcă 
din Cosmos. Ea dis
pune așadar de insta
lațiile necesare pen-

tru frînarea ți scoate
rea sa din orbită (mo- 
tor-rachetă contrar, 
cu rezervoare proprii 
de combustibil și cu 
sisteme corespunză
toare pentru asigura
rea unei bune func
ționări), de aparate 
moderne de orientare, 
de echipament spe
cial de protec(ie, de 
sisteme combinate de 
frînare aerodinamică 
(prin folosirea rezis
tentei aerului) și de 
mecanisme de amor
tizare a contactului cu 
solul.

Ing. D. ST. 
ANDREESCU

Pentru studierea acestor 
probleme legate de teh
nica modernă și posibi

litățile psihice ale omului, a 
fost creață o nouă ramură a 
științei — „psihologia ingine
rească". în Uniunea Sovietică 
cercetările care intră în acest 
domeniu sînt efectuate în la
boratoarele Institutului de psi
hologie a muncii al Acade
miei de științe pedagogice, în 
laboratoarele de psihologie 
industrială ale Universității 
din Leningrad, ale Universi
tății de stat „M. V. Lomono
sov” din Moscova și în alte 
instituții științifice.

Dintre obiectivele acestor 
studii, unul din cele mai im
portante îl constituie proble
ma posibilității pe care. o au 
organele de simț de a se per
fecționa, pentru a se putea 
adapta regimului de funcțio
nare al mașinilor ultrarapide. 
S-a dovedit astfel, că deși 
simțurile au un anumit prag 
de sensibilitate, ele pot de
păși prin antrenament plafo
nul tor fiziologic.

în mod normal se admite 
că intervalul de timp de 0.5 
secunde este „plafonul" mi
nim pentru efectuarea unei 
mișcări complexe. După cum 
relevă savantul sovietic K. K. 
Platonov, practica luptelor 
aeriene din Marele Război 
pentru Apărarea Patriei, a do
vedit că aviatorii sovietici 
antrenați acționau în limite de 
timp și mai mici. Pe atunci, 
viteza zborului de intercepție 
depășea 1000 de km pe oră. 
La această viteză, în interva
lul de timp de 0.5 secunde, 
avioanele parcurgeau distan
ța de 150 de m. Dacă avionul 
interceptor ajungea la distan
ța de 150 m ds avionul ina
mic1, el se ciocnea cu acesta 
din urmă. Dar piloții sovietici 
virau chiar în „zonă moartă" 
(0,01—0,05 secunde) la cîțiva 
metri de avioanele inamice, 
deschizînd foaul asupra lor, 
fără a se izbi de ele.

Intr-un articol recent, 
omul de știință sovietic 
L. B. Itelson prezintă și 

alte exemple interesante de 
adaptare a organelor senzo
riale umane. în mod normal, 
omul nu poate distinge decît 
cîteva nuanțe de culoare nea
gră. Textiliștii care se ocupă 
cu vopsitul pot deosebi pînă 
la 100 de nuanțe de negru. 
Oțelarii experimentați disting 
cîteva sute de nuanțe de cu
lori dintre cele mai fine ale 
metalului topit. Șlefuitorii de 
sticlă disting lufturile pînă la 
0,0005 mm, în timp ce sensi
bilitatea obișnuită a ochiului 
șub acest aspect, nu depă
șește 0,01 mm.

Rezerve pentru mărirea pre
ciziei senzoriale au și cele
lalte organe de simț. Aviato
rii încercați de exemplu, pot

„diagnostica" după zgomot 
cu eroare de 1—2 la sută tu
rația motorului în timp ce oa
menii neexperimentați în acest 
sens comit o eroare de 8—10 
la sută.

Morarii luînd între degete 
puțină făină simt nu numai 
cîtde fin a fost măcinată, ei 
ne pot spune adesea, despre 
calitatea griului din care pro
vine făina. Muzicienii pot dis
tinge adesea după timbrul 
sunetelor, două viori sau două 
piane de construcție diferită.

Exemplele ar putea fl con
tinuate...

Ele demonstrează că mări- 
rea eficienței .funcțiilor senzo
riale cu ajutorul antrenamen
tului este principala cale de 
adaptare a omului la cerin
țele tehnicii pe care o co
mandă.

Există desigur șl „praguri 
fiziologice" și de aceste limite 
trebuie să țină seama tehni
cienii în proiectarea noilor 
mașini.

Studii experimentale au a- 
rătat că atenția omului nu 
poate cuprinde simultan mai 
mult de 5—7 obiecte izolate. 
Urechea omului nu poate per
cepe undele sonore cu o frec
vență care trece de 30.000 de 
vibrații pe secundă.

Activitatea organelor de 
simț este limitată de viteza 
cu care se răspîndește im
pulsul nervos în fibra nervoa
să, viteză care variază între 
2 și 160 de m. pe secundă.

Precizia organelor de simț 
este cu atîf mai mare cu cît 
condițiile de lucru sînt mai 
bune. Factorii de bază ai a- 
cestor condiții externe sînt 
energia luminoasă, folosită la 
locul de muncă, proprietățile 
fizice ale atmosferei înconju
rătoare, calitatea uneltelor și 
materialelor.

Crearea unor condiții psijio- 
fiziologice optime pentru mun
ca omului constituie de aceea 
una dintre preocupările de 
seamă ale cercetătorilor so
vietici care studiază corelația 
dintre organismele vii și ma
șini.

Dr. EM. ROȘIANU

-----•-----

ginii naturale a tuturor speciilor, 
inclusiv a omului, se cristalizează 
în secolul al XlX-lea datorită mai 
ales biologilor Lamarck și Darwin, 
în concepția evoluționistă. în sftr- 
șit, Fr. Engels, în lucrarea sa „Ro
lul muncii In procesul transformă
rii maimuței în om“, explică ori
ginea oamenilor privindu-i în pri
mul rind ca ființe sociale care-și 
pregătesc în comun uneltele cu 
ajutorul cărora muncesc.

Lucrarea prezintă In continuare 
sfructura corpului omenesc, com- 
parînd-o cu aceea a animalelor. 
Totodată cartea subliniază că o- 
mul reprezintă o treapta calitativ 
nouă în evoluția lumii organice.

Partea cea mai importantă a 
lucrării este aceea care prezintă 
însăși evoluția biologică care a 
dus la apariția omului de astăzi. 
Driopitecul, ausfralopifecul, pite
cantropul, sinanfropul, omul de 
Neanderthal, omul de Cro-Mag
non — iată treptele prin care 
aceasta a trecut.

„Strămoșii omului" introduce 
pe cititor în miezul problemelor 
legate de apariția omului pe Pă- 
mînt înfățișînd în mod sugestiv 
cele mai însemnate teorii și cele 
mai recente descoperiri în acest 
domeniu.

I. M. ȘTEFAN

La Institutul de acustică 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. se fac cercetări în 
domeniul unei noi științe 
create în Uniunea Sovieti
că — acustica fiziologică. 
Această nouă știință se 
ocupă de procesele com
plexe legate de felul cum 
recepționează organele de 
auz ale omului zgomotele 
produse de diferite apara
te. în fotografie : experien
țe făcute pe animale dș 
către oameni de știința din 
cadrul Institutului de acu

stică.

Foto : TASS-Moscova

„FABRICA DE OUA" — 
AUTOMATIZATA

La sovhozul Urup, din 
ținutul Krasnodar (U.R.S.S.) 
a fost pusă in funcțiune 
cea mai moderni uni
tate avicolă din lume. Este 
vorba despre o clădire cu o 
lungime de 100 de metri în 
care in cele două părți ale 
coridorului principal sînt așe
zate cuști cu trei etaje. Ali
mentarea păsărilor se face cu 
ajutorul unor benzi rulante, 
care repartizează pentru fie
care cușcă cantitatea de ali
mente corespunzătoare. Pre
pararea și împărțirea alimen
telor se face de șase ori pe 
zi, operațiile fiind complet

automatizate. Ea ora i dimi
neața, îngrijitorul aprinde cele 
20 unități de „soare artificial", 
adică niște lămpi care emit 
raze ultraviolete. Aceste raze 
sporesc rezistența păsărilor 
față de boli și totodată con
tribuie la creșterea producției 
de ouă. Din cuib, ouăle a- 
jung pe o bandă rulantă care 
intră în funcțiune în mod au
tomat cînd pe ea se află apro
ximativ 800 de ouă. De pe 
banda rulantă ouăle ajung țn- 
tr-o instalație de triere și 
ambalare. In această clădire 
se află 12,000 de păsări care 
sînt îngrijite de un singur 
mecanic și un îngrijitor. Pă
sările sînt supravegheate cu 
un aparat de televiziune.

In următorii ani se vor con
strui numeroase astfel de uni
tăți avicole în diferite părți 
ale U.R.S.S.

PENTRU PREÎNTIMPINAP.EA 
înghețării porturilor

In Antarctica au fost ex
perimentate dispozitive 
speciale care permit 

preîntîmpinarea înghețării ca
nalelor, porturilor și a copci
lor pentru luarea de apă. Dis
pozitivul este prevăzut cu o 
elice cu palete de formă spe
cială care se introduce în apă 
printr-un orificiu din gheață 
executat prin explozie. Elicea 
este pusă în mișcare de mo
toare electrice mici montate 
in apă în carcase impermea
bile. Elicea provoacă curenți

locali de mare viteză care îm
piedică înghețarea.

„FENASKOPEN"
— O NOUA penicilina

La Institutul de terapie expe
rimentală din Praga a fost 
produs un preparat de 

penicilină în tablete care a pri
mit denumirea „Fenaskopen“. 
Spre deosebire de alte droguri 
similare, acesta este absorbit 
complet de organul digestiv 
al bolnavului, puțind fi folosit ast
fel foarte bine în locul injecții
lor.

Un grup de oameni de știință 
de |ș institut, efectuează cerce
tări în vederea obținerii unor pre
parate puternice, care să acțio
neze numai asupra acelei părți a 
organismului care este infectată 
de microbi.

FOTOGRAFIEREA VIRUSULUI 
POLIOMIELITEI

j olosind un microscop elec- 
jP tronic s-a putut observa și 

fotografia pentru prima oa
ră virusul poliomielitei în interio
rul unor celule ale corpului ome
nesc. Pînă în prezent, microscopul 
electronic a permis doar fotogra
fierea virusului izolat de celulă.

Cercetătorii au putut constata 
că virusul polio se multiplică cu 
o viteză prodigioasă. Un singur 
vișus dă naștere la 100.000 de 
alte particule virole doar in cîfe- 
va ore. Aceste virusuri sînt însă 
atîf de mici că ar fi necesari a- 
proape yn milion, aliniați unul lin
gă altul, pentru a acoperi o lun
gime de 2,5 cm.

După acest prim succes rămi- 
ne sarcina fotografierii procesului 
creării virusului în interiorul ce
lulei



La un popas... (Pionierii șl școlarii din tabăra de la Păușa, regiunea Argeș, în 
excursie prin împrejurimile taberei).

Foto : AGERPRES

Răspundem la întrebările puse de mai mulți 
tineri cu privire la admiterea 
în învățămîntul profesional 

pe anul școlar 1961-1962 într^adevăr necesară

PIDIȘTA

Bursieri ai Sfatului — 
candidați la studenție

Ion Dumitru — Cîmpina. 
Dorința dumitale de a deveni 
electrician cu o înaltă califi
care poate fi îndeplinită. 
Chiar în orașul Cîmpina 
există o școală profesională 
de ucenici a întreprinderii re
gionale de electricitate, pe 
str. Griviței nr. 1 — telefon 
622 care pregătește muncitori 
calificați în meseriile de elec
tricieni pentru centrale și sta
ții ; electricieni pentru stații 
și rețele ; mecanici pentru ca
zane cu aburi.

Lupu Gh. — satul Ioneasa, 
raionul Fălticeni ; Ancu Tu
dor — Ploiești; Dascălu Mihai 

— Drăgușeni, raionul Săveni; 
Zamfira Ion — București.

în general în școlile profe
sionale se primesc elevi din 
regiunea în care locuiesc. în 
școlile profesionale învață și 
fete și băieți. înscrierile la 
examenul de admitere se fac 
între 15—30 august a.c. la .se
diul școlilor sau al centrelor 
stabilite de ministerul, insti
tuția sau organizația de care 
ele depind. Examenul de ad
mitere va avea loc între 1—10 
septembrie. El constă din pro
be scrise și orale la limba ro- 
mînă și matematici din pro
gramele școlare ale claselor 
V—Vll-a.

Gh. Vișoiu — Galați. Pen
tru meseria de 
tru magazinele 
mese candidați 
litar satisfăcut, 
de 25 ani.

vînzător pen- 
sătești se pri- 
cu stagiul mi- 
pînă la vîrsta

Vlăduță Dumitru — Berea, 
raionul Buzău. înscrierile la 
examenul de admitere se fac 
la sediul școlii respective. în
scrierea se face pe baza unei 
cereri însoțită de următoarele 
acte : certificat de naștere, 
(copie legalizată de școala la 
care te înscrii), certificat de 
studii (în original), certificat 
de sănătate și declarație tip.

Mihai Vintilă — Tg. Mureș. 
Recrutarea candidaților pen
tru examenele de admitere în 
școlile profesionale din secto
rul economiei forestiere se 
face prin întreprinderile apar
ținând Ministerului Economiei 
Forestiere din regiunea res
pectivă. După absolvirea șco
lii, tuturor absolvenților li se 
asigură locul de muncă la în
treprinderile pentru care au 
fost recrutați.

Școlile sînt dotate cu labo
ratoare și ateliere de instruire 
practică în școală, iar practica 
în producție este asigurată în 
unitățile pe lîngă care func
ționează școlile, sau în alte 
unități corespunzătoare aces-

Cinematografe
i,OMUL NU SE PREDA”: 

I. C. Frimu — grădină, Donca 
Simo - grădină ; PESCUI
TORII DE BUREȚI" : Repu
blica, Grădina Progresul; 
„ESCROCII" : Magheru; „CA. 
VALERII TEUTONI”: Patria, 
Elena Pavel, Stadionul Dina
mo; „REVISTA VISURILOR": 
București, Gh. Doja, Al. Sa- 
hia — grădină, 23 August — 
grădină, Stadionul Giuleștl, 
Patinoarul 23 August, Stadio
nul Republicii; „BUFONUL 
REGELUI": Vasile Alecsan- 
dri, V. Roaită — grădină ; „FII 
ATENTĂ BUNICUȚO !” : Nl- 
colae Bălcescu, Arta — gră
dină ; „LIBELULA" : Lumnia, 
Al. Popov, Popular, Grădina 
13 Septembrie; „CULISELE 
VARIETEULUI" : Central;
„DRAGOSTEA ȘI PILOTUL 
SECUND”: Victoria; „BALA
DA EPOCII DE PIATRĂ" : 
Flacăra, Volga; „IMAGINI 
ALE UNUI TRECUT GLO
RIOS" : Maxim Gorki, Mio
rița ; „PLANTE ȘI APĂ":
- „TAINA BĂLȚILOR"
- „PETEA ȘI COCOȘE-
LUL" — „GHANA DE AZI”— 
„CRÎMPEI DE CÎNTEC ȘI 
JOC" : Timpuri noi ; „PRO
GRAM SPECIAL PENTRU 
COPII”: 13 Septembrie; „O- 
MUL CU PANTALONI 
SCURȚI": 13 Septembrie;
„AVIONUL PLEACĂ LA 
ORA 9“ : Tineretului ; „MIS
TERUL FOTOGRAFIEI”: Con
stantin David; „DAMA DE 
PICĂ": Cultural; „FII BUN 
PÎNĂ LA MOARTE" : înfră
țirea între popoare, Grivița, 
T. Vladimirescu — grădină; 
„DUELUL”: 8 Mai, Munca, 
Drumul Serii; „ZBOARĂ CO
CORII" : Unirea — grădină, 
Miorița ; „OAMENI ȘI LUPI": 
B. Delavrancea. 

tui scop, urmărindu-se asigu
rarea unei înalte calificări ca
drelor de muncitori din secto
rul economiei forestire.

Gheorghelaș Mihai — comu
na Aninoasa, raionul Petro
șani.

în școlile profesionale de 
ucenici și în școlile de mese
rii se primesc absolvenți ai 
școlilor de 7 ani în vîrstă de 
14—16 ani împliniți. Pentru 
unele meserii ca operator tra
tamente termice, metalurgist, 
furnale, laminare, trefilare, 
oțelărie, cazangiu, forjor, tur
nător formar, etc. precum și 
în meseriile în care se lucrea
ză subteran se primesc tineri 
în vîrstă de 16—18 ani. De
pășirile de vîrstă peste aceste 
limite se aprobă, de la 
caz la caz, de către ministe
rele sau instituțiile centrale 
tutelare, respectiv secțiile de 
învățămînt și cultură ale sfa
turilor populare regionale.

Ion Vasilescu—Piatra Neamț; 
Șerban Tănăsescu — Dorohoi. 
în anul școlar 1961—1962 în 
cadrul Ministerului Comerțu
lui vor funcționa școli pro
fesionale comerciale de uce
nici pentru meseriile : vîn- 
zători de produse alimentare, 
vînzători de legume și fructe, 
vânzători de produse textile 
și încălțăminte, vînzători de 
produse metalp-chimice, bu
cătari, cofetari, ospătari, bu
fetieri — canagii și vînzători 
măcelari.

Cadru din filmul „Balada epocii de piatră".

„balada epocii de țiiatză
„Balada epocii de piatră" 7 

Nu trebuie să vă mire acest 
titlu, nici una din componen
tele lui. Balada — fiindcă a- 
cest film, ca și altele produse 
în R.D.G. sau de către unii 
cineaști progresiști vest-ger- 
mani („Copiii minune", „Rose
marie", „Hanul din Spessart" 
etc.) abordează un stil nou și 
interesant, inspirat din opera 
dramatică a marelui scriitor 
Bertolt Brecht, un stil care 
se caracterizează printr-o tra
tare agitatorică a temei, în 
care personajele lucrării se a- 
dresează direct spectatorului, 
sugerîndu-i învățămintele care 
se desprind, uneori recitind 
sau cîntînd, în cadrul textului, 
o baladă. Nici restul titlului 
nu este mai puțin firesc deși 
nu aparține unei comedii, cum 
s-ar părea. Este „epoca de pia
tră" - nu numai fiindcă eroii 
filmului se află între ruine, 
moloz, sfărîmături de cără
midă și piatră. Este și conse
cința „epocii de piatră", e- 
pocă a barbariei și neomeniei 
pe care fasciștii au hărăzit-o, 
fără succes, lumii.

Acțiunea filmului începe în
tr-o iarnă grea, după înfrînge- 
rea nazismului, între dărîmă
turi, In mizerie, foamete, su
ferință. Cîteva femei trag ca 
niște vite de povară o jalnică 
hardughie de lemn. Sînt femei 

în „Scînteia tineretului" nr. 
3735 din 19 mai a c. a fost pu
blicat articolul ,.Da, o ședință 
este într-adevăr necesară !“• 
în acest articol era criticat 
comitetul U.T.M. de la între
prinderea „Mătasea populară" 
din Capitală pentru faptul că 
nu generalizează experiența 
bună dobîndită de unele or
ganizații U.T.M. de secție. 
Din această pricină în între
prindere există, alături de 
organizații U.T.M. de secție 
cu o activitate bogată și or
ganizații cu o activitate mai 
slabă care în loc să se ocupe 
de problemele majore ale 
muncii. își pierd vremea cu 
tot felul de mărunțișuri.

Publicarea în ziar a acestui 
articol a constituit pentru co
mitetul U.T.M. și pentru ti
nerii din organizația de secție 
din schimbul C, organizație 
care era criticată, un 
de analiză a activității 
Astfel, articolul publicat 
ziar a fost discutat într-o 
dință de comitet la care 
participat toate birourile 
g^iizațiilor U.T.M. din între
prindere. Aici au fost anali
zate pe larg cauzele care fac 
ca unele organizații de secție 
să desfășoare o slabă activita
te. Printre altele s-a scos în 
evidență faptul că nu toate 
birourile U.T.M. au cîștigat 
suficientă experiență în or
ganizarea muncii de educare 
comunistă a tineretului, că în 

prilej 
lor. 

în 
șe- 
au 

or-

familie și care, 
muri de foame, 
să culeagă din-

rămase fără 
pentru a nu 
s-au angajat 
tre ruine cărămidă pentru un 
afacerist. După cum vedeți, iar 
apare acest cuvînt „ruine". Nu 
întâmplător. S-au ruinat nu nu
mai casele bombardate ci și 
sufletele oamenilor. Acesta es
te cel mai jalnic rezultat al 
barbariei naziste. Unii oameni 
ajunseseră într-o stare semi- 
animalică, se încăierau pentru 
o bucată de piine, uitaseră să 
rîdă, uitaseră să cînte, uita
seră să iubească. Pentru ca oa

CRONICA FILMULUI
menii să învețe din nou să tră
iască demn, să rîdă, să cînte 
și să iubească ei trebuiau să 
înțeleagă ce s-a întâmplat, din 
ce cauză, cine sînt vinovății, 
ce trebuia făcut pentru ca bar
baria nazișță să nu se mai re
pete. Oamenii simpli despre 
care povestește filmul au pri
ceput și, ajutați de comuniști, 
avînd în frunte pe comuniști, 
au început să construiască o 
nouă viață.

Acestui proces de înțelegere, 
greu, dureros dar biruitor îi 
este închinat filmul „Balada 
epocii de piatră" (scenariu: 
Heinz Kahlau, regie: Rolf 
Kristen). Pînă acum am văzut 

îndeplinirea sarcinilor nu sînt 
atrași să muncească toti ute- 
miștii. De aceea, tinerii au 
socotit binevenite sugestiile 
propuse în articol, de a se or
ganiza în acest sens schim
buri de experiență, acordînd 
în felul acesta birourilor or
ganizațiilor U.T.M. un sprijin 
mai direct.

în acest scop, comitetul 
U.T.M. a făcut reinstruirea bi
rourilor organizațiilor de sec
ție cu problemele și sarcinile 
care stau în fața organizații-

Pe urmele 
materialelor publicate

lor U.T.M. din întreprindere. 
Totodată, li s-a explicat cum 
să-și întocmească un plan de 
muncă, cum să muncească 
pentru activizarea tuturor ute- 
miștilor.

Pentru generalizarea expe
rienței pozitive a fost orga
nizată o ședință la care au 
participat membrii tuturor bi
rourilor organizațiilor de 
secție în care tovarășa Clara 
Fiter, secretara organizației 
U.T.M. din schimbul A tesă- 
torie, organizație fruntașă pe 
întreprindere, a vorbit despre 
experiența bună pe care bi
rtul organizației U.T.M. res- 

filme în care, cu ajutorul sti
lului de gen brechtian se de
mască fascismul, imperialis
mul, capitalismul. De data a- 
ceasta avem de-a face cu un 
film care nu numai că de
mască, nu numai că înfierează 
ceea ce e rău, ceea ce trebuie 
distrus, ci și construiește, des
chide perspective spre viitor.

După cum spuneam, cîteva 
femei lucrează între ruine. In 
această muncă grea, obosi
toare, prost plătită, ele găsesc 
o oarecare uitare a suferințe
lor cauzate de război, de ur-

mele tiraniei fasciste, dar mai 
găsesc și altceva. Munca le a- 
propie, le dă demnitate, le în
vață că singure sînt slabe, dar 
împreună puternice, le învață 
să lupte pentru drepturile lor. 
Și de unde la început se cer
tau pentru orice fleac, înțele- 
gînd că nu se mai poate trăi 
ca înainte, că trebuie opus 
fascismului noul umanism 
al societății fără exploatatori, 
devin prietene, tovarășe. Cînd 
își dau seama de nenorocirea 
în care se zbate una din cole
gele lor, rămasă fără nimeni 
pe lume, locuind între niște 
ziduri, gata să cadă, se hotă
răsc să-i construiască o casă. 
Una din ele, Martha îi cedează 

pective a acumulat-o. Printre 
altele ea a arătat că biroul or
ganizației U.T.M. se preocupă 
ca toți utemiștii să aibă sar
cini concrete, se interesează 
de felul cum muncește fiecare 
tînăr, îl controlează și îl aju
tă în mod concret în îndepli
nirea sarcinilor.

Această adunare a consti
tuit un bogat schimb de ex
periență din care birourile 
organizațiilor U.T.M. au tras 
prețioase învățăminte.

învățînd din criticile aduse 
de ziar, biroul organizației de 
secție U.T.M. din schimbul C 
— secretar tovarășul Zaharia 
Ștefan — și-a dat seama că 
este necesar, pentru ca mun
ca de organizație să meargă 
bine, să .antreneze la îndepli
nirea sarcinilor pe toți ute
miștii. în acest scop, au fost 
repartizate sarcini concrete u- 
nui număr mai mare de ute- 
miști. De pildă, tovarășa Ia- 
cob Angela a primit sarcina 
de a munci în colectivul pos
tului utemist de control pe 
secție, iar Alexiu Doina în 
colectivul postului utemist de 
control pe fabrică, care erau 
descompletate.

Totodată, în urma criticii 
aduse, organizația de secție 
U.T.M. din schimbul C a în
ceput să țină cu mai multă 
regularitate adunările gene
rale în care se pun în discu
ție diferite teme educative.

în ultima vreme, în activi
tatea organizațiilor U.T.M. de 
da întreprinderea „Mătasea 
populară" se remarcă o îm
bunătățire. Acest lucru dove
dește că măsurile luate au a- 
vut eficacitate. Trebuie să 
spunem însă că rezultatele 
muncii ar fi fost și mai bune 
dacă comitetul U.T.M. n-ar tă
răgăna îndeplinirea și a altor 
măsuri pe care și le-a propus. 
De pildă, pentru a generaliza 
experiența bună dobîndită în 
muncă de organizația U.T.M.; 
s-a stabilit să se țină. în fie- 
care lună, ziua secretarilor 
organizațiilor U.T.M. din fa
brică. Acest lucru, nu s-a fă
cut însă pînă acum, lipsindu-i 
astfel pe secretarii organiza
țiilor U.T.M. de un sprijin 
concret și eficient, în munca 
de organizație.

C. BĂNCILĂ

Noi drumuri forestiere
de drumuri 

regiunea Olte-
Constructorii 

forestiere din 
nia au dat zilele acestea în fo
losință, cu trei luni mai de
vreme. ultima parte a drumu
lui forestier Dobrota și Hără- 
boru. Prin aceasta s-a creat 

cărămizile sînt 
cimentul al meu", 
terenul e al meu", 

Este aid

o porțiune de teren, celelalte 
aduc materiale recuperate de 
la dărîmături și construiesc 
împreună casa. Bucuria inau
gurării este gata să fie stri
cată de speculantul Scharc- 
hahn care, înfuriat de gestul 
de solidaritate al femeilor, ce 
nu-i prevestește nimic bun, 
spune : „Ați construit cu mate
rialele mele, 
ale mele, 
„Da, dar 
răspunde Martha.
mai mult decît o discuție cu 
caracter administrativ. Obrăz
niciei speculantului care se 
proclamă proprietar al unor 
lucruri jefuite din suferința 
poporului, (simbol al claselor 
exloatatoare care au aruncat 
poporul în război și l-au pră
dat cu cruzime), Martha îi răs
punde cu înțelepciune, rostind 
un mare adevăr : terenul, a- 
dică pământul este al ei. Cu 
alte cuvinte ea este un om din 
popor care a înțeles că este și 
trebuie să fie stăpîn pe pămîn
tul ca și pe destinele patriei, 
nemailăsind-o ia cheremul ca
pitaliștilor și slugilor lor fas
ciste. Este răspunsul unui om 
dintre acei mulți germani care 
au înțeles că trebuie să nu se 
mai lase pradă planurilor răz
boinice ale revanșarzilor și ale 
tuturor celor care profită din 
nenorocirile aduse de războiul 
nedrept poporului.

B. DUMITRESCU
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^a Sfatul popular 
al regiunii Hu
nedoara au sosit 
în ultima vreme 
peste 800 de si
tuații de 1a dife

rite facultăți din țară. Sînt 
consemnate aici rezultatele la 
învățătură ale celor peste 800 
de studenți bursieri ai sfatu
lui popular, trimiși din re
giune la învățătură.

...Savu Maria, din anul II 
al Facultății de chimie in
dustrială din Iași — numai 
note de 9 și 10 ; Ciot Petru, 
din anul I de la Facultatea 
de mecanică din Cluj — nu
mai note de 9 și 10 ; Stanciu 
Elisabeta, anul IV la I.S.E., 
Facultatea de comerț — 
mai note de 9 și 10.

Și asemenea situații 
nenumărate. Iar în anul 

vor fi și mai multe, pen- 
că și numărul bursierilor 
crește cu încă cîteva sute 
tineri. Da, cîteva sute de 
ai siderurgiștilor și 

rilor, ai țăranilor din 
dăriile colective și ai 
oameni ai muncii din 
nea Hunedoara vor intra 
toamna acesta în rîndul stu
denților bursieri ai sfaturilor 
populare.

Aceștia vor urma acele fa
cultăți care pregătesc specia
liști pentru cerințele specifice 
regiunii Hunedoara. Astfel, la 
Institutul politehnic în specia
litatea metalurgie și construc
ții de mașini urmează să in
tre 35 de bursieri ai Sfatului 
popular regional Hunedoara; 
la Facultatea de chimie in
dustrială 10, la institutele pe
dagogice peste 220 etc.

Pentru ca aceste locuri să 
fie ocupate într-adevăr de că
tre cei mai buni tineri, care 
prin întreaga lor activitate 
din școlile medii au dovedit 
o serioasă pregătire, sfatul 
popular și-a propus să mobi
lizeze cît mai mulți candidați 
la concursul de burse. Ac
țiunea pentru recrutarea aces
tora a fost începută de către 
Sfatul popular al regiunii Hu
nedoara încă din luna mai. 
S-a organizat mai întîi o șe
dință lărgită în care s-au 
stabilit măsurile ce vor fi în
treprinse pentru recrutarea 
celor mai merituoși tineri și 
în număr cît mai mare, pen
tru pregătirea acestora în ve
derea examenelor de admi
tere.

Un ajutor în recrutarea ce
lor mai buni tineri pentru 
concursul de bursă l-au adus 
organizațiile U.T.M. din școli, 
întreprinderi, G.A.C., G.A.S. 
etc. Prin adunări generale 
U.T.M. deschise, la care au 
fost invitați toți tinerii elevi,

Bilanț 
rodnic

încheind stagiunea 1960— 
1961, colectivul Teatrului de 
Stat din Brașov a avut satis
facția de a întocmi bilanțul 
unei rodnice activități. In a- 
ceastă stagiune un număr de 
123.654 de spectatori au vi
zionat cele 475 de spectacole 
date de colectivul teatrului. 
Dintre aceștia 69.000 l-au for
mat oamenii muncii de la 
sate, muncitorii fabricilor din 
regiune, care au asistat la 
256 de spectacole date fn de
plasare.

S-au organizat 7 specta
cole urmate de discuții, pen
tru tineret și în cinstea frun
tașilor . ’
menea s-au organizat 6 întîl- 
niri cu 
cui de .

în această stagiune teatrul 
a prezentat un număr de opt 
premiere.

în pioducție. De ase-

oamenii muncii la lo- 
producție.

anual în 
material

conform

posibilitatea de a se lucra din 
plin în două mari bazine fo
restiere greu accesibile din 
care se vor exploata 
plus circa 9.000 mc 
lemnos.

Pînă în anul 1965, 
prevederilor, se vor construi în 
această regiune peste 400 km 
drumuri forestiere. Se pot va
lorifica astfel importante can
tități de lemn care înainte se 
pierdeau.

(Agerpres)

MiLuuiu și uuiospuuisuioi, siupuueu Daineaici ureoagiu-Dai, con-
stitule un punct de atracție preferat de muncitorii hunedo reni. în fotografie, un grup 
de muncitori al Combinatului Siderurgic din Hunedoara sosiți în excursie la Geoaglu.

Foto : I. BODEA

și părinți ai acestora, 
de asemenea, popu- 

condițiile prevăzute

precum 
au fost, 
larizate 
în Hotărîrea partidului și gu
vernului pentru acordarea de 
burse. S-a desfășurat o largă 
muncă politică în rîndul ti
nerilor pentru a-i mobiliza să 
urmeze învățămîntul superior 
la facultățile cu profil 
talurgic, la institutele 
nomice și pedagogice, 
denții aflațl în practică 
treprinderile, minele și 
podăriile agricole colective și 
de stat din regiunea Hune
doara au fost invitați de orga
nizațiile U.T.M. în mijlocul 
elevilor pentru a le vorbi des
pre felul în care se pregătesc 
ei pentru a deveni specialiști, 
despre condițiile minunate de 
învățătură și trai care le sînt 
create în toate institutele de 
învățămînt superior din țara 
noastră.

Tinerii recrutați au fost în
drumați în special către insti
tutele politehnice, agronomi
ce, pedagogice etc.

Paralel cu recrutarea can
didaților, sfatul popular re
gional, prin secția de invăță- 
mînt și cultură urmărește 
desfășurarea în bune condi
ții a cursurilor de pregă
tire, organizate, așa cum pre
văd instrucțiunile Ministeru
lui învățămîntului și Culturii, 
încă de cîteva luni. Astfel de 
cursuri au fost deschise în 
fiecare centru de raion și în

me- 
agro- 
Stu- 

în în- 
gos-

Tînărul Ion Morsa, de la Fa brica de porțelan din Cluj 
este fruntaș în producție. De senele executate de el dau un 

aspect atrăgător produselor de porțelan.
Foto : E. FUNDULEA
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Pregătiri pentru
In timp ce elevii și pionierii 

își petrec vacanja de vară 
— în tabere de odihnă, la 

munte sau la mare, sau colindă 
prin țară — în școli-au început 
intense pregătiri în vederea 
lui an școlar.

Secțiile de tnvăjămînt și 
tură ale sfaturilor populare 
Capitală desfășoară în acest 
o activitate intensă.

Planul secjieî de Invăfămînt și 
cultură a raionului Nicolae Bălces
cu cuprinde prevederi concrete, 
multilaterale în vederea pregătiri
lor ce se vor efectua în școli, 
încă din timpul anului școlar tre
cut, secjia de învăjămînt și cul
tură cunoaște ce reparafii sînt 
necesare în fiecare școală, ce ma
teriale sînt necesare. Contractele 
pentru lucrările respective au fost 
din timp făcute cu I.A.L. și I.R.C.R.

La majoritatea școlilor din raion 
se va face revizia instalațiilor e- 
lectrice iar la unele școli repa- 
rajii curente și capitale.

Pentru elevii și pionierii raio
nului Nicolae Bălcescu noul an 
școlar va aduce cîteva surprize 
plăcute. Unii dintre ei vor învăța 
în cele trei școli noi, două a cîfe 

orașele din regiune, ca șî pe 
lîngă marile întreprinderi cum 
sînt Combinatul siderurgic 
Hunedoara, întreprinderile din 
raionul Orăștie și cele mi
niere din Valea Jiului. La 
cursurile de pregătire — care 
pînă acum funcționau în fie
care duminică, urmînd ca 
timp de aproape două luni 
să funcționeze de mai multe 
ori pe săptămînă — se pre
dau cele mai importante o- 
biecte, care se cer la exame
nele de admitere, de către ca
dre didactice cu experiență 
din învățămîntul mediu.

Cu toate rezultatele obți
nute pînă în prezent este ne- 
cesar ca sfatul popular regio
nal să intensifice ritmul de 
recrutare a candidaților pen
tru concursurile de bursă.

Acum a luat sfîrșit exame
nul de maturitate și există 
posibilitatea ca, din rîndul 
celor mai buni absolvenți ai 
școlilor medii și medii serale/ 
care au încheiat cu bine exa
menul, să fie mobilizați alți 
și alți tineri merituoși. în a- 
cest scop, munca politico- 
organizatorică desfășurată cu 
sprijinul organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderi, gospodării 
și școli, trebuie intensificată 
astfel ca regiunea Hunedoara 
să trimită la concursul de 
burse un număr cît mai mare 
de tineri candidați la stu
denție.

LAL ROMULUS

de

cu 
A-

noul an școlar
16 săli de clasă și una cu 24 
săli de clasă.

Noile școli vor fi înzestrate 
mobilierul și utilajul necesar, 
ceeași preocupare în vederea cre
ării de cît mai bune condiții 
pentru începerea noului an școlar 
există și la secția de învățămînt 
și cultură a raionului Lenin, fn 
această perioadă se fac reparații 
curente și capitale în 22 de uni
tăți școlare.

In multe școli se vor amenaja 
noi laboratoare, iar cele existente 
se vor înzestra cu materialele ne
cesare. In noul an spațiul de în
vățămînt în raionul Lenin se va 
mări, numai în oraș, cu încă 40 
de noi săli de clasă.

Importante acțiuni în vederea 
pregătirii noului an școlar au loc 
și în satele raionului Lenin. în co
muna Cornefu, de pildă, se con
struiește o școală cu 8 săli de 
clasă. Vechea școală devenise 
neîncăpătoare. O contribuție de 
seamă în construcția acestei școli, 
au adus-o părinții elevilor, care 
au efectuat numeroase ore de 
muncă voluntară, aducînd econo
mii în valoare de 190.000 lei.

ILARIA CHIȚIMIA 
MARIA FLOREA



de 3 ori finalist la cam-

Membrii G.A.C. „Victoria
frumoasă recoltă de floarea soarelui.

Socialismului din co muna Poenari Vulpești, au

Campionatul 
mondial 

universitar de sahV

Zi, mîine și poi- 
mîirle velodromul 
Dinamo găzduieș
te o competiție ci
clistă internațio
nală de amploa

re deosebită : „Cupa orașului 
București".

Ținînd seama de valoarea 
componenților loturilor străi
ne participante vom avea pri
lejul unei valoroase experien
țe, de un real folos în vederea 
viitoarelor evoluții ale pistar- 
zilor noștri.

Lotul cicliștilor romini care 
va evolua de-a lungul celor 
trei zile de întreceri, cuprin
de pe lingă cicliști cu expe
riență îndelungată (Tache 
Petre, C. Voicu, M. Voinescu. 
G. Calcișcă, V. Iordache) și o 
serie de elemente tinere — 
în plină dezvoltare — ca Dan 
Popovici, D. Stan, E. Bărbu- 
lescu. D. Rotaru, Dan Penes- 
cu, C. Tudose, M. Bardan, 
C. Stanciu, A. Hîrju și alții. 
Acești tineri iau parte pentru 
prima oară la un examen de 
amploarea celui care începe 
astăzi la ora 17,30.

De altfel, probele pentru 
„Cupa orașului București" 
pot fi considerate „o mare în
trecere a tinereții" dat fiind
că formațiile participante: 
R.S.S. Letonă, Italia, R.D. Ger
mană și R.P. Bul garia .cuprind 
în marea lor majoritate ele
mente tinere: 19—20 ani. De 
notat că atit în componența 
lotului german cît și a celui 
italian intră o serie de ci
cliști de perspectivă, care se 
pregătesc pentru Olimpiada 
de la Tokio (1964). Așa că, pe 
bună dreptate, putem numi 
„Cupa orașului București" 
„drept o veritabilă primă re
petiție generală" pentru To
kio. Afirmația exprimă păre
rea multora dintre antrenorii 
loturilor străine.

Și acum, pe scurt, despre 
oaspeți.

Echipa R.S.S. Letonă este al
cătuită din 7 sportivi, toți din 
Riga. Cei mai tineri sînt 
Imans Bodnieks, 20 ani, căm

pion al R.S.S. Letonia, sprin
ter de 11,6 secunde pe 200 m 
și T 11” 2/10 pe 1.000 m con
tra timp ; Dzinters Lațiș, 20 
ani, a ocupat locul II în fi
nala campionatului U.R.S.S. 
de urmărire individuală 
(5’ 10”). Un alt tînăr, Sergheis 
Darionovs, 22 ani, este poliva
lent : merge excelent la vite
ză, urmărire, semifond și con
tra timp. Ivans Eiduks, 25 de 
ani,

pian de șemifand. Urmează 3 
campioni : Boncio Navatov 
(25 ani) la 1.000 m contra 
timp, Nicola Prodanov (23 
ani) la viteză și Dimitr Ni- 
colov (21 ani) la urmărire in
dividuală cu valorosul timp 
5’06”8/10. record al R.P. Bulga
ria „plutonul" e încheiat de 
Ivan Tihor, valoros în diferite 
probe.

Despre echipa R.D. Germa
ne se spune că este echipa

La start pistarzi din R. S. S. Letonă, 
R. P. Bulgaria, R. D. Germană, 

Italia și R. P. Romină

pionatele U.R.S.S. de urmări
re pe echipe (4’ 59” 7/10); 
Ianis Deisons, 26 ani. Aivars 
Iskovsk, 27- ani, și Faris 
Kucinskis, 24 ani, alcătuiesc 
partea matură a formației, 
ultimul avînd un valoros 
T 11” 0/10 pe 1000 m contra 
timp.

Echipa R.P. Bulgaria 
prinde 6 alergători, doi 
trei ei Stoian Gheorghiev 
ani) și Nicola Filipov (27 ani) 
cunoștințe vechi 
R.P.R." 
Sofia.

cu- 
din-
(29

de„viitorului" in ciclismul 
pistă. O formație de tineret: 
R. Franz 5’10” 7/10 la urmă
rire individuală (unul din cei 
mai buni specialiști ai probei) 
XV. Tertschek (19 ani) un 
sprinter abil și dinamic, rea
lizează frecvent sub 12 sec. pe 
200 m., D. Zuholt și G. Hil
lard, excelenți la urmărire 
individuală, iar F. Nicklitzsch 
posedă un valoros 1’12” pe 
1.000 m, H. Slaps, care a evo
luat recent la noi. e un semi- 
fondist prin excelență.'

Dintre cicliștii italieni

tre 19-21 ani) unul singur e 
mai... bătrin. Carlo Simonigh 
(25 ani). Este campion mondial 
(1957) la urmărire individuală 
cu timpul de 4’50” pe 4000 m, 
ceea ce spune totul. Lionelo 
Feola e un sprinter rapid 
(11’3” pe 200 m) dar și exce
lent la 1.000 m (1’10”). Carlo 
Rancatti e selecționat pentru 
„mondialele" din acest an la 
4000 m. Timp : 4’56”. Ceilalți, 
D. Galanti (viteză șl 4.000 m.), 
G. Turrini (viteză) și L. Zucot- 
te, polivalent au o „carte de 
vizită" de asemenea Valo
roasă.

Iubitorii ciclismului își pot 
da seama din cifrele de mai 
sus că „internaționalele" care 
încep astăzi alcătuiesc un exa
men deosebit, de-a lungul că
ruia vor putea viziona între
ceri între cei mai buni pistarzi 
din 4 țări, unii dintre ei cu 
justificate/aspirații la locuri 
fruntașe la „mondialele" din 
acest an.

Alături de ei, reprezentanții 
noștri, în majoritate tineri în 
ascensiune, vor evolua cu dir- 
zenia și însuflețirea care le 
e caracteristică spre a aduce o 
contribuție efectivă la reușita 
spectacolului și obținerea 
unor rezultate cit mai t 
loroase.

EMIL IONESCU

in urma disputării parti
delor întrerupte, echipa 
U.R.S.S. a învins repre 
zentativa S.U.A. cu 2'/e—lli 
în cadrul campionatului mon 
dial universitar de șah ce 
se desfășoară la Helsinki. 
Alte rezultate înregistrate în 
primele trei runde : R. L 
Germană—Olanda 2l/t—l‘/s
R. P. Bulgaria R. P. Ungară
2Us—l’is; R. S. Cehoslovacă— 
Tunisia : 4—0 ; R. P. Mon
golă—Suedia 2'/i—l'/t ; Da
nemarca Finlanda : 2'/i—DH;
S. U.A.—R. P. Ungară 3—1 ; 
R. P. Bulgaria—R. P. Mongo
lă : 2—2; U.R.S.S.—R. P. 
Bulgaria : 2—1 (1).

★
In runda a patra 

lui internațional de 
Debrețin, marele 
Barcza l-a învins pe Lokvenc, 
Ciocîltea a cîștigat cu negrele 
la Fazekaș, dr. Paoli a pier
dut la Haag, iar trei partide 
s-au terminat remiză : Tar- 
nowski—Suetin, Boleslavski— 
Pogats, Szily—Filip.

Cinci concurenți : Barcza, 
Haag, Pogats, Suetin și Tar- 
nowski au totalizat pînă acum 
cîte 2'/i puncte.

Foto : M. ISTRATE
a turneu- 
șah de la 

maestru

t t

experienței înaintate
(Urmare din pag. I-a) mai mari de la animalele pe 

care le îngrijim.
Am în primire un lot de 

11 vaci din rasa Sură de stepă. 
Tot eu îngrijesc și vițeii pe 
care-i obțin de la ele, pînă 
cînd aceștia împlinesc vîrsta 
de șase luni. La început, cînd 
nu-mi cunoșteam prea bine 
meseria, le hrăneam pe toate 
la fel, le dădeam aceleași rații 
de hrană. Bineînțeles că fura- 
jînd astfel animalele, nu reu
șeam să obțin de la ele atîta 
lapte cît ar fi putut să dea. 
Abia mai tîrziu, cînd am fost 
la școală în G.A.S. am învățat 
și eu importanța întocmirii 
rațiilor în funcție de producția 
pe care o dă fiecare vacă. Și 
de atițnci numai așa procedez. 
La pășune, sau cînd le aduc 
fîn la iesle, nu țin seama de 
cantitate — le dau la discre
ție, fără să fac însă risipă. 
Concentratele. însă, le dau cu 
porția. De pildă, mi se repar
tizează zilnic, ca de altfel și 
celorlalți îngrijitori, cîte un 
kilogram de nutrețuri concen
trate pentru fiecare vacă din 
lot. Pe baza unei analize pe 
care am făcut-o timp de mai 
multe zile, am stabilit rații 
în funcție de producțiile pe 
care le dbțin. Astfel1, am ajuns 
la concluzia că unei „vaci care 
produce zilnic 16 litri de lapte 
trebuie să-i dai 1,4—1,5 kg de 
furaje concentrate în timp ce 
alteia care produce numai. 
8—9 litri îi dau mai puțin, a- 
dică. 0,800—0,900 kg. Toate a- 
cestea le am trecute într-un 
caiet pe care-1 completez me
reu cu noi date. Noi mai ad
ministrăm în hrana vacilor, 
mai ales în timpul gestație!, 
și făină de cretă sau de scoici, 
pe care gospodăria o procură 
de la bazele de aprovizionare 
ale Ministerului Agriculturii. 
Aceasta ajută la buna dezvol
tare a sistemului osos al vi
țelului.

Apoi, o altă condiție esen
țială pentru obținerea unor 
producții sporite este respec
tarea cu strictețe a programu
lui de grajd. Pentru mine, ca 
și pentru ceilalți îngrijitori, 
aceasta este o lege. Am înțe-

cam-

din „Turul
și Cursa București- 

Filipov e de 6 ori (Agerpres)
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de atledsm-juniori
Pe stadionul Republicii în

cep miine întrecerile finale 
ale campionatelor republicane 
de atletism rezervate junio
rilor și junioarelor. Și în a- 
cest an competiția reunește 
pe cei mai valoroși tineri 
atleți din București și din 
alte orașe din țară. Iubitorii 
atletismului pot urmări evo
luția campionilor de anul tre
cut : Mircea Axente, Eugen 
Ducu, Petre Astefei, Rodicn 
Voroneanu, Anca Gurău și al
ții.

La biblioteca 
căminului 

cultural

viști. Cei

n sala căminului 
cultural 
muna 
raionul 
dria, s-au adunat
peste 120 colecti- 

mai mulți dintre ei 
sînt tineri. Aici va avea loc o 
manifestare cu totul deose
bită. Colectivistul Dinu Petre, 
șeful unei echipe de cîmp la 
Gospodăria agricolă colectivă 
„8 Martie", le va povesti ce
lorlalți despre una din 
citite de el și anume 
„Liniștea iernii" de 
Luca. Povestirea lui 
Petre curgea încet ca 
lină, in vreme ce ascultătorii 
se lăsau tot mai mult prinși 
de întâmplările din carte. Ur- 
mind exemplul lui și al ți ță
rani colectiviști, cititori ai bi
bliotecii, s-au oferit să po
vestească din cărțile citite de 
ei. Astfel, Măgureanu Petre, 
Popa Marin, Pavel Paraschiv 
și Dragalina Crăciun au pre
zentat și ei pe scurt subiec
tele cărților citite de ei.

Ca urmare a acestei iniția
tive. cărțile despre care s-a 
vorbit cu acest prilej, au fost 
solicitate imediat de alți ci
titori.

Pe lingă cărți beletristice 
ca : „Bărăgan" de V, Em. Ga
lan, „Desculț" de 
Stancu și altele, au 
zentațe în cadrul 
sătești și alte cărți 
ter agrotehnic cum 
exemplu, 
„Cultura J 
sau au fost organizate dezba
teri pe marginea unor docu
mente de partid și'de stat.

tn comuna Țigănești au mai 
avut loc și alte manifestări 
de masă care i-au atras pe 
țăranii colectiviști spre bi
bliotecă. Astfel a fost organi
zat concursul „Cine știe, ciș- 
tigă" cu temă agrotehnică. La 
acest concurs au participat 
numeroși tineri colectiviști.

Bibliotecara Istrate Elena a 
organizat de asemenea o sea
ră literară pe tema : „Com
baterea misticismului", care 
s-a bucurat de o participare 
masivă : au fost prezente 
peste 450 persoane.

Datorită organizării acestor 
acțiuni biblioteca ÎȘi cîștigă 
pe zi ce trece tot mai mulți 
prieteni

Zaharia 
fost pre- 

bibliotecii 
cu carac- 
sint. de 

„Porumbul siloz", 
porumbului irigat",

MEREU JAN A 
bibliotecară

întrecerile de velodrom sint dinamice, deosebit de specta
culoase.

Orașul Subotița din R.P.F. 
Iugoslavia găzduiește sîmbătă 
și duminică cea de-a IV-a e- 
diție a competiției internațio
nale de lupte clasice „Cupa 
speranțelor olimpice" la care 
vor fi prezenți sportivi tineri, 
din R.P. Romînă, R.P. Unga
ră, R.P. Polonă și din țara 
gazdă. Echipa R.P. Romîne 
are în frunte pe campionul 
balcanic Alexandru Geantă. 
Din echipă mai fac parte spor
tivii N- Martinescu, Nicolae 
Pavel, Simion Popescu. Aii 
Ionescu, C. Turturea, Șt. 
Tampa, Ion Popescu. De sub
liniat că primele trei ediții

Foto : V. RANGA
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sectorul zootehnic 
oameni. Unii din- 
nu cunoșteau însă 
curînd au cerut să

mbrele plopilor 
tins pînă la 
stadionului. Dinspre Jiu 

adie un vînt. răcoros. La Lu
peni este o după-amiază spor
tivă obișnuită. Tribunele sint 
pline de spectatori, iar pe ga
zonul stadionului se întrec zeci 
de sportivi. Fotbaliștii echi
pei „Minerul11 au făcut cerc în 
jurul antrenorului, după o re
priză, iar pe pista de zgu
ră continuă probele de a- 
tletism. In spatele porții de 
fotbal, echipa de volei a secto
rului III de la mina Lu
peni face încălzirea pentru 
meciul oficial cu echipa sec
torului IV A

Preocuparea asociației spor
tive „Minerul", sprijinită ac
tiv de comitetul U.T.M, pen
tru practicarea de către tineri 
a cit mai multe discipline 
sportive, a dat posibilitatea 
antrenării unui mare număr 
de tineri în mișcarea de cul
tură fizică și sport.

Am stat de vorbă în după 
amiaza aceea cu antrenorul 
voluntar Gheorghe Lupaș, e- 
lectrician în mină, care mi-a 
vorbit cu înflăcărare despre 
pregătirea și desfășurarea 
campionatului de atletism 
juniorilor și seniorilor din 
cest an.

— La juniori am ocupat 
cui I pe raion și locul I pe 
giune.

Intr-adevăr, în faza regio
nală a campionatului de atle
tism care s-a desfășurat la 
Deva între 24-25 iunie, Slamm 
Ludovic a alergat 80 m. plat 
în 10” 2, ocupind locul I, Bor- 
zea Radu a ocupat locul I la 
300 in. plat cu 39”6 iar Ciav- 
lovic Margareta locul I. Toți 
trei făceau parte din echipa o- 
rașului Lupeni. Aceasta dove
dește un antrenament consec
vent, îndrumat cu atenție de 
către instructor.

Și în faza raională a cam
pionatului de atletism seniori, 
echipa orașului Lupeni s-a 
clasat pe locul I. Perfor-

manțe deosebite au stabilit ti
nerii mineri Aron Petre, Mo- 
roiu Ion, Petre Fodor și alții.

Antrenarea tinerilor mi
neri la practicarea sportului a 
cunoscut un avînt deosebit 
odată cu începerea concursu
lui cultural-sportiv. La com
petițiile sportive din cadrul 
acestui concurs au fost antre
nați peste 800 tineri de la 
mina Lupeni.

— Fiecare sector din mină 
are o echipă de fotbal și una 
de volei, îmi spune tovarășul 
Stăiculescu, secretar al comi
tetului U.T.M. pe mină. Aceas
ta în afară de sportivi care 
participă la celelalte discipli
ne : șah, tenis, ciclism etc.

— Și cîte întreceri ați 
ganizat pînă acum ?
— Concursul a început 

meciurile de fotbal dintre
toarele IX și VIII și sectoa
rele IV și III și prin cursa 
ciclistă la care au participat 
peste 50 de tineri. In proba 
de cros au luat startul peste 
300 de sportivi.

Numeroși tineri 
peni, după ieșirea 
vin să-și petreacă 
amiază 
Trebuie 
atenția cu 
minei Lupeni privește miș
carea sportivă, legătura strîn- 
să dintre conducere și asocia
ția sportivă „Minerul".

Dar pe teren echipa „Mine
rul" și-a reînceput antrena
mentul iar tovarășul Lupaș 
și-a adunat băieții pentru o 
scurtă analiză a antrenamen
tului.

Lingă mine, un pionier, de 
12-13 ani îl trage pe vecinul 
lui de mînecă :

— Tată să vii și mîine, că... 
jucăm noi piticii !

Ies bine că de furajarea, a- 
dăparea și mulsul la ore fixe 
depinde în mare măsură pro
ducția de lapte pe 
țin de la vacile pe 
în primire.

Iată ce cuprinde 
nostru de grajd :

La ora 5 dimineața, cînd 
încep lucrul, rînesc, fac cu
rățenia corporală a vacilor și 
le dau tainul de concentrate ; 
între 5—6 le mulg ; de la 6 
la 7 le țin la iesle unde le 
aduc lucernă cosită ; între 7 
și 8 le adăp ; între 8 și 11 le 
scot la pășune ; între 11 și 12 
le adăp din nou. De la ora 
,12 la ora 14 im pauza de 
prînz. în timpul acesta vitele 
stau sub umbrare. După aceea 
le adăp : între 15 și 16 le scot 
la plimbare ; între 16 și 17 le 
furajez la iesle, iar între 17 
și 18 le dau concentratele și 
le mulg. Acest program pare 
încărcat, dar am destul timp 
liber pentru că atunci cînd le 
ducem la pășune, la adăpat 
sau în timpu’ pauzei, facem 
de serviciu cu schimbul, prin 
rotație.

Respectînd acest program, a- 
cordînd toată atenția furajării 
raționale a animalelor, sînt 
convins că-mi voi îndeplini 
angajamentul de a obține în 
anul acesta, peste prevederile 
planului, cîte 200 de litri lapte 
pe cap de vacă furajată. Fără 
îndoială că aceasta nu este 
producția limită. Se poate ob
ține mult 
tindem să 
2500—3000 
pe cap de 
va însemna o adevărată bo
găție dacă ținem seama că, 
conform planului de perspec
tivă al gospodăriei, în anul 
1965 vom avea 283 de vaci cu 
lapte, marea lor majoritate 
provenite din prăsilă proprie.

închei scrisoarea transmițîn- 
du-vă, în numele tinerilor noș
tri colectiviști, aceleași urări'- 
de bine pe care ni le-ați a- 
dresat și spor la muncă pen
tru continua înflorire a gos
podăriei colective.

zîu, în toamnă, vom începe să 
desfacem gropile cu porumb- 
siloz din anul 'trecut. După 
cum vedeți, vacile noastre au 
o masă foarte bogată în feluri 
de mîncare. De două ori pe 
zi le dăm și furaje concentral- 
te — dimineața și seara, cînd 
le mulgem. Acestea însă, nu 
mai sînt la discreție, ca cele
lalte. Avem calculate rații pen
tru fiecare vacă în parte, în 
funcție de producția pe care 
o dă.

La baza producțiilor 
de lapte nu stă însă 
hrana, ci și îngrijirea 
lelor. Poți să ai munți
raje ; dacă nu știi cum să le 
folosești raționa.’, dacă nu în
grijești bine animalele nu poți 
obține rezultate bune. Ne-am 
convins de aceasta din pro
pria noastră experiență. După 
cum am mai arătat, pînă acum 
un an și jumătate s-au perin
dat pe la 
mai mulți 
tre aceștia 
meseria și
fie repartizați la alte munci. 
Conducerea gospodăriei era 
preocupată de înlocuirea lor ; 
trebuiau găsiți oamenii cei 
mai corespunzători, îndrăgos
tiți de 
nizația 
tunci 
U.T.M.
tineri. Și într-o seară. în pri-, 
mele zile ale anului 1960, în 
cadru?1 unei adunări generale 
deschise, s-a stabilit ca șase 
tineri, printre care mă numă
ram și eu, să meargă să lu
creze în sectorul zootehnic. 
Mai înainte de asta, membrii 
biroului organizației de bază 
U.T.M. discutaseră cu noi și 
știau că sîntem dornici să îm
brățișăm această meserie. Con
ducerea gospodăriei a fost de 
acord 
Chiar 
ceput 
venea 
să lucrăm, dar am fost aju
tați să învățăm. La propune
rea organizației de bază 
U.T.M., conducerea gospodă
riei colective ne-a trimis cu- 
rînd într-o gospodărie de stat 
vecină unde, timp de 15 zile, 
am învățat din experiența în
grijitorilor de animale de aici. 
Am învățat și teorie și prac
tică. Ziua lucram în grajduri, 
iar seara ne țineau lecții teo
retice specialiștii din gospodă
rie. Multe taine ale meseriei 
ne-au fost lămurite atunci. Și 
acum mai răsfoiesc din cînd 
în cînd caietul cu notițe pe 
care le-am luat la „școala" din 
G.A.S. Firește însă că oricît 
ai învăța, dacă nu repeți, uiți. 
De aceea organizația de bază 
U.T.M. se îngrijește mereu de 
continua îmbogățire a cunoș
tințelor noastre profesionale. 
Ne-a mobilizat la cursurile 
zootehnice din iarnă, ne-a în
demnat să citim broșuri și 
cărți de specialitate, pe care 
s-a îngrijit să le avem la în- 
demînă ?a locul de producție, 
în camerele 
grajduri. De 
anunțați că 
niște cursuri 
la o școală 
comună din
Aceste cursuri sînt organizate 
de sfatul popular regional. 
Sîntem bucuroși. Vom învăța 
lucruri noi care ne vor ajuta 
să obținem producții mereu

această meserie. Orga- 
de partid a cerut a- 
prganizației de bază 
să recomande cîțiva

cu aceste propuneri, 
de a doua zi ne-am în- 
munca la grajduri. Ne 
greu, nu prea știam cum

mai mult. Și noi 
ajungem curînd la 
de litri de lapte 

vacă furajată. Asta

or-

V. TONCEANU

junioritalentați

Foto : R. VASILE

Savin Aîanasie este unul din tre cei mai 
bucureșteni în proba de sări tură cu prăjina.

începind de miine, la cinematograful I. C. FRIMU, 
iar din 24 iulie și la cinematografele

ALEXANDRU SAHIA și 23 AUGUST 
va rula în premieră, noul film cehoslovac

premiat la festivalurile internaționale de la San Sebastian, 
Edinburg, San Francisco, Acapulco și Porretta Terme 

In completare filmul documentar :

o producție a studioului „Al. Sabia”

o
plăcută pe 
sublimată, 

care

de odihnă de la 
curînd am fost 

vom merge la 
de perfecționare 
agricolă dintr-o 

raionul nostru.

ROMEO, JULIETA
ȘI ÎNTUNERICUL

ale acestei competiții au fost 
cîștigate de reprezentanții ță
rii noastre.

★

Selecționata de atletism 
a orașului Milano a întrecut 
cu 63-46 echipa Partizan Bel
grad. Iată cîteva rezultate : 
100 m. : Sardi 10”7/10 ; 200
m. : Berruti 20” 7/10 ; 200 m 
garduri : Morale 23’’ 3/10 ;
(nou record italian) ; 3.000 m 
plat : Ivanovici 8’23” 2/10 : 
înălțime : Fratti 1.85 m.

★
în turneul internațional de 

fotbal de la New York, echi-

pa austriaca Rapid Viena 
obținut prima sa victorie în- 
trecînd cu 3—1 (2—0) forma
ția irlandeză Shamrock Ro
vers Dublin. Un alt meci dis
putat între Steaua Roșie Bel
grad și Petah Tikva s-a în
cheiat cu scorul de 7—0 în fa
voarea primei echipe.

★

Echipa selecționată de bas
chet a sindicatelor din Cipru 
și-a început turneul în 
U.R.S.S. jucînd la Odesa cu 
formâția locală Avangard. Au 
cîștigat baschetbaliștii din 
Odesa cu scorul de 79—41.

JTOFE DE PA1TOANE 
’ FEMEI

^OSTAVld DE

PRODUSE ALE FABRICII DE POSTAV



Pentru of el ariile
patriei

Brigăzi fruntașe
In orașul ploiești 

sînt numeroase bri
găzi utemiste de 
muncă patriotică 

■țj care și-au îndepli
nit și depășit anga
jamentele luate 
pentru acest an pri
vind colectarea me
talelor vechi. De 
pildă, brigada ute- 
mistă de muncă 
patriotică nr. 108, 
condusă de utemis- 
tul Stan Iordan, de 
la secția ulei a Ra
finăriei nr. 1 a co
lectat 5.B00 kg fler 
vechi. Pe întreaga 
rafinărie tinerii au 
colectat și au pre
dat la I.C.M., în 
circa două luni,

aproape 9 va-
soane metale vechi. 
Succese tot atît de 
însemnate au mai 
obținut și tinerii de 
la Rafinăria nr. 3 
Teleajen. ței de la 
Uzinele „1 Mai“, 
■,,24 Ianuarie", ti-

nerti constructori 
de la Complexul de 
șantiere Brazi, cei 
de la Atelierele 
C.F.R., Uzina meca
nică Ploiești și al
tele. O întrecere 
viu disputată pen
tru colectarea me
talelor vechi are 
loc între tinerii 
muncitori de la U- 
zina mecanică și cei 
de la 
C.F.R.. 
colectat 
aproape 
fier vechi iar 
de la
C.F.R.: 13 vagoane 
fier vechi. In urma 
ședinței de analiză 
făcută recent de 
către biroul Comi
tetului orășenesc 
U.T.M. Ploiești pri
vind felul cum par
ticipă tineretul din 
orașul Ploiești la 
colectarea fierului 
vechi, a reieșit că 
pe întregul oraș

Atelierele 
Primii au 
și predat 

15 vagoane 
cei 

Atelierele

numai in luna iunie 
brigăzile utemiste 
de munci patrioti
că au colectat și 
predat la I.C.M. o 
cantitate de peste 
100 vagoane de fier 
vechi, 
putui 
pînă 
lunii 
au colectat și pre
dat oțelăriilor o 
cantitate de peste 
400 vagoane fier 
vechi. Cu prilejul 
analizei, biroul Co
mitetului orășenesc 
U.T.M. Ploiești a și 
stabilit brigăzile 
fruntașe pe oraș în 
acțiunea de colec
tare a fierului ve
chi. Locul I a fost 
cucerit de tinerii de 
la Uzina Mecanică, 
iar locul II de eli
tre tinerii de la A- 
telierele C.F.R.

De la înce- 
anului și 

la începutul 
iulie, tinerii

N. PUIU

(Agerpres)

Președintele Institutului ita
lian pentru comerțul exterior, 
Giuseppe Dall Oglio, a oferit 
joi după-amiază un cocteil cu 
prilejul deschiderii la Bucu
rești a expoziției industriale 
italiene.

Au luat parte Gogu Radu
lescu, ministrul Comerțului, 
membri ai conducerii unor mi
nistere economice și ai Came
rei de Comerț a R. P. Romine, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
directori ai întreprinderilor de 
stat pentru comerțul exterior, 
oameni de cultură, ziariști.

Au participat dr. Alberto 
Paveil Fontana, ministrul Ita
liei la București, și alți șefi ai 
unor misiuni diplomatice, pre
cum și membri ai delegației 
italiene și grupului de oameni 
de afaceri, industriași și eco
nomiști, reprezentanți ai fir
melor participante la expo
ziție.

Spectacol de gală 
cu filmul polonez 
„Cavalerii teutoni“

O întrecere rodnică

Gdynia este orașul și portul cel mai tînăr din R. P. Polonă. 
Șantierele navale din Gdynia construite în anii democrației 
populare au produs în I960 un număr de 24 nave cu un to
naj global de 26.000 tone.

Orașul Gdynia a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare ra
pidă. Pînă în anul 1965, în Gdynia se vor construi peste 
18.000 noi camere de locuit.

In fotografie : Blocuri noi de locuit pentru oamenii muncii 
pe strada Czolgistow.

Succese ale constructorilor 
comunismului

Rezultatele îndeplinirii planului dc dezvoltare 
a cconnmici naționale a l.D.S.S. pc primul 

al anului 1961
semestru

Luna trecută, înueg orga
nizațiile U.T.M. din i0- 
munele Izvoru și Rece^ 

raionul Costești, s-a desfășu
rat o însuflețită 
pentru colectarea 
vechi. Chemarea la 
pentru colectarea 
vechi a porhit de la finer.: 
din comuna Izvoru. Ținerii 
din ambele comune au reușit 
să colecteze o cantitate de 11 
tone fier vechi. Cei care au 
inițiat întrecerea au și dști- 
gat-o. Ei au colectat și predat 
la I.C.M. 11 tone fier vech-

Experiența aeestei întreceri 
a fost larg generalizata ce 
către comitetul raional în or-

întrecere 
fierului 

întrecere 
fierului

ganizațiile de bază U.T.M, 
între numeroase comune ale 
raionului s-au organizat astfel 
întreceri pentru colectarea 
unei cantități sporite de me
tale vechi. Astfel, tinerii din 
comunele Hresești. Ungheni și 
toulte altele au colectat în 
*^astă perioadă dze 4-5 tone 
■"^ale vechi, iar tinerii de 
“ *M.T. Miroșj au eaiaaM 
39 tone.

,e țțreg cupriMUÎ 
regiunea A-.rș 

e-.J _<x reușit să ciec:ez» 
" a în acest aa IaK: vecVea de 181

D- Prepelița

Curio L ități.,.
• Dialogyl de mai ia» ăi.-’ 

loc deunăzi în incinta decsz •- . 
I.T.B.-Giulești, între ingîeend A- 
postal de la I.T.B. ți tovarăș, de 
la I.C.M.

— Ce faceți cu acere d»-« 
autocamioane vechi ? Doar 
casate. Nu le preda’

— Intr-adevăr, țint casare ear 
nu le putem preda. C«e . « 
poate mai avem re.ae •» • 
țaibă-două sau o peAA Be 
unde să le iau, dacă s-ec*. 
ținile l

Ața gospodar mai va pem- • 
un țurub să zacă ’-e‘o c: « 
tone de fier vechi I

intre ei
Zice unul cu o voce de ba; 

că're altul alăturat, mai pirpiriu.
— Am înțepenit frățioare de 

c nd stăm aici, plini de rugină ca 
va> de noi.

Fădad un ultim efort, stllpul 
. tzi iio.-se cu graiul

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a poporului polonez - 
aniversarea a 17 ani de la eli
berarea țării — joi seara a 
avut loc la cinematcgraiul 
Patria din Capitală un specta
col de gală cu filmul „Cava
lerii teutoni", o producție a 
studiourilor poloneze.

La spectacol au asistat re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, Ministerul 
învățămîntului și Culturii, 
Institutului Romîn pentru Re- 
-Vide Culturale cu Străinăta
tea. oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au test de față Janusz
Șț a-, .^sadorjl R.P. 

? -e _> Ex. -e»::; membri

membri a. ear>«riui dip'.ema-

Tov. I. Lascu, «Erect» sâ- 
junct al Direcției rețelei r.ne- 
matografice și difuzării filme
lor, după ce a prezentat pu
blicului pe regizorul Aleksan
der Ford, realizatorul filmului 
„Cavalerii teutoni", și pe Emil 
Karewicz, unul din principa
lii interpreți, oaspeți ai țării 
"'lastre, a vorbit despre dez- 
V 'area cinematografiei din 
r' ? Polonă

lui sp< • - - puohcu- 
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Agresiunea colonialiștilor francezi 
în regiunea BizertaA

• Bombardarea pozițiilor tunisiene e Franfa folosește nave, crucișătoare, 
avioane de vînătoare care au atacat cu rachete și bombe e Carele 
blindate au deschis focul împotriva demonstranților • 33 tunisieni 
au fost uciși • Guvernul Tunisiei a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate și a hotărît să rupă relațiile 

diplomatice ou Franța

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova 
a fost dat publicității comu
nicatul Direcției centrale de 
statistică de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. cu 
privire la rezultatele îndepli
nirii planului de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
pe primul semestru al anului 
1961, în care se arată că pla
nul semestrial al producției 
industriale a fost îndeplinit in 
proporție de 102 la sută. După 
cum se subliniază în comuni
cat, in comparație cu primul 
semestru al anului trecut, vo
lumul producției industriale 
sovietice a crescut cu 8,4 la 
sută, iar producția medie zil
nică cu 9 la sută-

in primii doi ani și jumă
tate ai septenalului (1959—1965) 
în Uniunea Sovietică s-a obți
nut o producție industrială va
lorică cu 15 miliarde ruble 
mai mare decit era prevăzută 
in plan pentru această perioa
dă. în același interval a-a rea
lizat o producție industrială 
egală cu cea realizată în tot 
cursul celui de-al cincilea cin
cinal.

în comparație cu primul se
mestru al anului trecut pro-

ducția de fontă a 
2,1 milioane tone,
2,8 milioane torțe, laminate — 
cu 2 milioane tone, țevi de o- 
țel — cu 293.000 tone, petrol
— cu 9,1 milioane tone, gaze
— cu 6,4 miliarde mc, iar pro
ductivitatea muncii a crescut 
in industrie comparativ cu a- 
ceeași perioadă cu 3,5 la sută 
in condițiile reducerii duratei 
zilei de muncă în toate ramu
rile industriei. Ținind seama 
de această reducere, produc
tivitatea orară a muncii a 
crescut cu 11 la sută.

A fost depășit planul insă- 
mințărilor la culturile de pri
măvară. Suprafețele insămin- 
țate cu toate culturile agrico
le inclusiv cele de toamnă 
(pentru recolta anului 1961) 
au fost de 204 milioane ha.

In comunicat se subliniază 
că în primul semestru al anu
lui 1961 statul sovietic a chel
tuit pentru invățămîntul pu
blic, asistența medicală, asi
gurările sociale, plata conce
diilor precum și pentru alte 
diferite plăți și Înlesniri suma 
de peste 13 miliarde ruble, a- 
dică cu 1 miliard de ruble 
mai mult decit in primul se
mestru al anului trecut.

crescut cu 
oțel — cu

• Cică in deoez •- 
T.R.E.B. s-a petrecu» .
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Puterile occidentale trebuieTUNIS 20 (Agerpres). — 
După cum anunță corespon- 
dentul agenției France Presse, 
avioanele militare franceze au 
bombardat pozițiile tunisiene 
din apropierea bazei militare 
aeriene și maritime Bizerta. 
!a dimineața zilei de 20 iulie, 
. A espcndentul agen- 
țAt Aoeoclatad, Press, trupele 
taaMM wiasate la baza 
aeriaaă S*- Ihwnl au des- 
ehis f«e«i taHtmz unei pa
trule tunhif» TModală aces
te trupe au arujM.u ia aer in 
apropiere de Sidi-Ahaod Raia 
ferată Tunis—Bizerta. PmmI 
de radio Tunis anunță că ■>- 
vele franceze de război . Che
valier Paul" și „Bouvet” pre
cum și crucișătorul „Colberi” 
au sosit la Bizerta și „au in
trat în acțiune",

Trupele franceze uzează in 
această luptă de întreaga Iar 
experiență a războaielor eole- 
■iale. cuie traasKiiie a-
gacua R*»ver sxAdaț:: francezi 
au eater s faasl împotriva 

sizi.îîre îLânis.c- 
emhiema Se

operațiuni in fața coastelor 
tunisiene. Avioane de vînătoa
re atacă in valuri succesive, 
eu racheta și bombe, barajele, 
eivitti și garda națională a 
căror sarcină este să interzică 
circulația forțelor armate 
franceze... Biindateie deschid 
focul împotriva demonstranți
lor și înaintează pe șoselele 
care duc spre Bizerta”.

Președintele Tunisiei a pre
cizat că pînă în prezent tru
pele franceze au ornant in re
giunea Bizerta 33 de tunisieni.

Referindu-se la nota oficia
lă adresată de Franța guver-
* -iui tunisian, Burghiba a 
ce.tarat că această notă a 
: *t concepută în spiritul pe

ed colonialismul era
ia p. ai înflorire.

Fra^fri iikle a arătat că în
• .......te toate de-
clarațu.e ... de Gaulle cu 
Pr • -- decolonizare apar
ca fațam.ce. E a declarat de 
aseiBaaea că Tunisia nu va 
eowăBți niciodată să accepte 
neocdonzalismul sub orice 
formă ar fi el.

întregul popor tunisian con
damnă cu minie agresiunea 
iranceză. După cum transmit 
corespondenții agențiilor de 
presă. :n dimineața zilei de 20 
:ul.e. in întreaga țară au avut 

mitinguri si demonstrații 
țn spr-.jvtul polit.cii guvernu-

„Nu vom da colonialiștilor 
nici o palmă din pămîntul 
nostru". „Evacuare !“, „Sîntem 
gata să murim pentru Bizer- 
ta“ — sub aceste lozinci s-a 
desfășurat joi dimineața la 
Bizerta o mare demonstrație 
de protest împotriva agresiu
nii franceze.

încâlcind în mod flagrant 
suveranitatea Tunisiei, nume
roase avioane franceze au de
colat de pe baza din apropie
re și au inceput să zboare 
deasupra demonstranților, des- 
chizind foc de mitralieră.

în dimineața aceleiași zile, 
in orașul Bizerta a fost decla- 
ra:ă o grevă generală de pro
test împotriva acțiunilor co
loniali?: il or.

In aceeaș. zi, mii de de
monstranți au ieșit pe străzile 
capitalei țării — Tunis, în- 
dreptîndu-se spre ambasada 
franceză, unde și-au exprimat 
indignarea în legătură cu ac
țiunile guvernului de Gaulle.

★

TUNIS 20 (Agerpres). — 
După cum transmite Agenția 
Reuter, președintele Tunisiei, 
Burghiba, luînd cuvîntul la 20 
iulie în cadrul unei conferințe 
de presă, a anunțat că guver
nul Tunisiei a hotărît să ru. 
pă relațiile diphji»* 
Franțg,
rwns

Agenția
T A-P. a ...____
ța că guvernul 
cerut convocare» 
a Consiliului de 
pentru a lua in di. 
nile agresive ale 
potriva Tunisiei.

să renunțe la pozițiile lor
nerealiste in problema germană

LONDRA 20 (Agerpres). 
Lordul Boothby, membru 
Camerei Lorzilor, președintele 
grupului parlamentar englez 
pentru dezvoltarea comerțului 
dintre Est și Vest, semnează 
în ultimul număr al săptămi- 
nalului londonez „Sunday Ti
mes" un articol în care preco
nizează tratative pentru solu
ționarea problemei Berlinului.

Ideea generală a articolului 
său este că politica „dură" a 
Occidentului în problema ger
mană și în problema Berlinu
lui trebuie schimbată. Politi
ca de îheurajare a militaris
mului vest german, și de spri
jinire a Bonnului — constată 
autorul articolului din „Sun
day Times" — este compromi
să in ochii opiniei publice eu
ropene. ale cărei amintiri des
pre ororile săvirșite 
riile cotropit ârtico-

al
Boothby consideră că, în po

litica lor în această problemă 
de mare importanță, puterile 
occidentale ar zîebui să renun
țe la pozițiile lor nerealiste, 
eu neputință de apărat. In ar
ticol se preconizează în acest 
sens, „recunoașterea de facto 
a guvernului Germaniei răsă
ritene și acceptarea fermă a 
frontierei Oder-Neisse".

O asemenea schimbare a po
liticii occidentale, consideră 
semnatarul articolului, este cu 
atit mai necesară cu cîi ță
rile care au avut mai mult de 
suferit de pe urma fascismu
lui german în perioada dinain
tea și din timpul celui de-al 
doilea război mondial. 
din Europa centr^- a
teana. «■'-enunțată in repetatele 

memorandumuri și note ale 
guvernului sovietic și în de
clarațiile președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov.

Cineaștii polonez^ r^,loscu_ 
tul regizor Alexander } .. . j 
actorul Emil Karewia' '.?e 
•e vizitează țara cu 
F’-'_ .erei de gală a filmLȚ,. 
.Caewlerii teutoni", s-au înflu] 
• c dimineața la Athenee 
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• Acțiunea de naiimre a 
fierului vech: a gâait ub larg 
ecou în nodurile prwilor c * 
raionul ~* cs. Capca-i. 
De U taeep-”z-l ar£3B » pteă 
în presea\ pe tarer-i 
tineri» au eniera: • car 
de 4.796 tone soeiale veci:.

Cele mai bur* rezulUte 
țe-au i-rer„ de ’.a
Uzinele metalurpice -Dealul 
Spirii*. -LB-UJL* 
metalica* care a. 
nar între 3O-4d de

• In unna a at 
țiate de otgatuzaaa ie sxzs 
U.T.M. tinerii din bâțAzile 
utemiste de ntuneâ ptrttelicâ 
de la întrec:.z:t:s a r.saăra 
roșie" din Capitali •« etrina 
și predat la I.C.VL. d* !• 
începutul anului ș: 
acum, peste îî 2C9 ne’ 
vechi.

• La începutul 
cesta, brigăzile utemate 
muncă patriotică din razos 
Brăila s-au angajat ea pioi ■- 
sfirșitul anului să coleeteze o 
cantitate de 200 tone fier 
vechi. Participind cu e-ru- 
ziasm la acțiunile pentru co
lectarea fierului vechi, inițiate 
de organizațiile U.T.M. d ” 
raion, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au reușit să 
colecteze pină în prezent 150 
de tone.

în acțiunea patriotică de 
colectare a fierului vechi s-au 
evidențiat brigăzile utemiste 
de muncă patriotică de la 
G.A.S. „Dunărea", de la S.M.T. 
Roman, G.A.C. „Cuza Vodă" 
și altele, care au colectat can
tități însemnate de fier vechi.

20 tAgerpre 
de presă nu 
anunțai

T) aza militară o» 
Z5 la Bizerta, si

tuată în nordul 
’.-siei, a fost con- 

.:ă de coloniaiiș- 
ncezi cu 80 de 
> urmă, pentru 
e: gura controlul 

■■■ coastelor Afri- 
cotropite 
iucat un 

pri- 
de-al 
mon- 

c a D»pă infringerea 
Germaniei hiileriste, 
Bizerta a devenit una 
din prnicipalele baze 
militare franceze în 
'•‘s-ea Mediferană.

După proclamarea 
- zependenței 

în martie 
teritoriul

0S wd
it a

C4I
îi rizbo

legară a - : ■. ■;, 
'Mjului ifa-:e»
Wjltă Mrte.
' - ’unisian a

unor r.. a --t 
pre» ai\ din oj- A 
Sfaie • unite 
gliei pewtu a re-.- 
fa la nuendică- a 
sale.

Bombară*», 
loriului tun s*n
către aviația »*nceză, 
în februare 
la Sakhle 
set, find i 
79 de tir» 
din nou c 
ascuțime 
prezer-

rapid, ««fel vom
Franța să evacve- 
eceastă bază, de- 

xiu prezența tru
pe cr ștră ne consti- 

e o violare a suve-
a

in-

joi a.mmea- 
Tunisie: a 
de urgență 
securitate 

iscuție aețiu- 
Franței îm-

incă ywr’are : „Mie mi se 
pire* că astăzi există prea 
puțin realism in atitudinea 
noastră față de Germania in 
general și față de Berlin în 
special".

Pe această cale nu vom a- 
junge la nimic — observă au
torul articolului. Singura cale 
o constituie tratativele asidue 
bazate pe recunoașterea reali
tăților politice ale situației ac
tuale.,.".

Festivalul 
international 
al lilmului

___ _. . un- an. C1,e p( o 
H se spriji- 

’» circa V4 t pe 
se află , fcală 
o bază sv z- 

de subrr.t_ 
de arfile- 

z-e subte
rane re c-orectile, 
precum ș» nacroase 
nstalați, are. în 
z-ezent pe e- ‘oriul 
bazei se a*â sesfe 
6X0 de ca-*- Ba-

cu-
■ant 
Shre 
O-

? 'iri au fast men- za ce la Bize-a o:cW raroz a interve
- e o serie de oi ax loc in^artni ax ecard pentru

'•J’iceze cu un evK.»-ea trupelor : -jrile i_
ee; • de peste L-ar.ceze pe la bazele aâe Wocului N.A*
:; de oameni. din Tuakm o. excep

ția celor de la baza 
Bizerta. A:-e' Bizerta

. - . ■. e un p_
-c de o rr• '957, după

■ = - inciden- pen
•ro.nfiers «I- 

iă, gu- 
« ce- 

«upelor 
se teri-

a rimas s "ș-'a bait 
mililaTă frenceză oe 
pe teritoriu/ Ttmrsie». 
în februe-.e I9J9, 
președinte e Tunisiei, 
Bughiba, a declarat: 
„Prțblema Bizertei 
trebuie și ea rezolva-

\

::--ro‘ul părții apu- 
reie a Mării Medite
ze. Nu este deci în- 

timplător că celelalte 
puteri occidentale, 
deși se abțin de la 
comentarii ofic.'e, 
sprijină Franța.

Supoziția tineiil&t picdoti bulqati
ntrînd într-o expo
ziție a pictorilor no
ștri cauți dintr-o pri
vire să sesizezi ceea 
ce îi deosebește în- 
trei ei, semnul per

sonalității fiecăruia; în fața unei 
colecții de opere străine, cauți în- 
tîi să sesizezi ceea ce au comun, 
semnul orientării artei naționale. 
Sub această perspectivă de an
samblu, expoziția tinerilor artiști 
plastici bulgari vădește un rea
lism autentic, izvorît din firea vi
guroasă a poporului și hrănit cu 
observația directă a naturii și vie
ții. Grafica energică, fratind as
pecte ale cotidianului, e suges
tivă și proaspătă. Linia și com
poziția au o expresivitate care re
flectă necesitatea de a exprima 
un conținut vital. Fără să recurgă 
la stilizări rafinate, desenul este 
concis și explicit, construcția ima
ginii este solidă. Jana Kosturkova 
în „Termocentrala Republica" ori 
Vladislav Paskalov în „Hidrocen
trala Kărdjali“ izbutesc, de pildă, 
să coordoneze într-o imagine cla
ră priveliștea complexă a aces

tor impunătoare cens’r.c; soc « 
liste. Todor Panaitov în c,c . 
portret „Odihnă" exprimă preg
nant ideea în imaginea m’ ■> - 
lor destinse, accentuată prin • •- 
mul paralelelor pe care șînt com
puse. Păstrăm în memorie și „Cap-I 
de țărancă’1 simplu, cu desenul fi» 
și viguros, de Todor Panaitov, pre
cum și decorativitatea de inspi
rație folclorică din „Cîntărețe” 
și „Țărăncuțe" de Mana Parpu- 
lova.

Pictura e pigmentată cu accen
te vii de culoare, relevînd o 
natură generoasă, luminată intens, 
plină de sevă, care influențează 
optica pictorilor în sensul intensi
tății tonurilor. Aceste caractere 
se valorifică în peisaj, care pre
domină în expoziție prin număr 
și valoare artistică. Observăm 
că peisajul e aici mai întotdeauna 
animat. Prezența omului, directă 
ori evocată prin construcțiile sale, 
dă cheag liric priveliștilor. Re
marcabil^ este pictura de pe jăr- 
mul mării de Ivan Kirkov, pentru 
atmosfere plin? de poezie, obți-

caiariiul luminos și din 
—e s Lete proiectate 

ia pasat Krâm mai infim 
aoga.a — ca r -■ -i construită în 
p ao-r se : : “c -z-e inspirată, 
de Cri Soaoeno* Tabloul din 
ce. .locro' se Vama Daceva 
— cel ca p'cj ae așe
zat în poea -u—o — notează 
cu vervă et>'ors-ca g -O-Wic.f lo
cului, OCO -c d->ceoara o- —--o 
decorativria'e c ca gno-4. Ga
brovo" ce N oa h x»o» e o 
imagine venrbcf ți daeeect da 
acest oraș vioi s- acae** -ie - 
cicul” de N zc a 2 a; ■ a : i ■ 
o lumină intensă, care dec-oeaza 
parcă obiectele în aimere-â 
serarea" scăldată în Iuti — î
și fluidă a neonului este •*-« 
liric-citadipă a peisaje.. ce 
Violeta Maslarova. Dar poa-e ce 
rnai frumos peisaj este oge-- 
pictat de Gh. Baev: verdele -- 
tens al patrulaterului cultivat se 
alătură brunului din pămîntul pe 
care lucrează agricultorul, într-un 
acord de culori patetic care evo
că patria, direct, emoționant de

simplu. Peisagistic; • -»• o- 
bulgari e însuflețită c« ca- 
triotism, pătrunsă de necssta- 
tea sufletească a exprimăm ices- 
tui sentiment major; imbold spi
ritual care determină în pictura 
lor o sinceritate cuceritoare. Con
secința ei imediată e caracerul 
original, autentic simțit al fiecărui 
peisagist. Opera acestora e total 
' osită de afectare, de crispată 
căutare a modernității. Aici e în- 
vă’ătura cea mai utilă pe caie o 
c eju'ește tinerilor noștri artiști, 
•-ă-a p ctură bulgară.

- • —© ce peisajul e astfel re- 
v»!a*o- pentru specificul natural 
ei țării și pentru capacitatea de 
»ă -e -că a artiștilor, natura u- 
—ară ș> -ea tatea socială e mult 
ma c.rtn comun cată în expozi
ție. Ic p*ea p-r oe e portrete și 
io compoz - e pe teme de mun
că și Ce v așă cot id ană omul 
contemporan o n țara prietenă e 
greu de cunoscut- Comooz ’a se 
dezvoltă in două drec” ; una, in 
prelungirea trad r.e rea sie o n 
pictura clasică buigară, dă o deo
sebită atenție grupării persona.e- 
tor și psihologiei individuale, n 
acest sens prețuim portretele din

cadrul compoziției „Mineri" de 
Hristo Simeonov. Alta, in direcția 
modernă, decorativă, folosind o 
regie a mișcării și o stilizare a 
formelor care artificializează ima
ginea fără să-i dea rîvnita expre
sivitate sntetică. în acest sens tre
buie prvită critic compoziția 
„Conversase” de Daria Vasilean- 
ska. Tema țroică insuflă mai—- 'ă 
energie uny piciori decit ‘e.—a 
cotidianului. „Protobulca- ~ :
„Trecut de toge” sînt — a c ne 
susținute pictral, pr n-a pr.nrr-o 
dinamică pl’lș de romantism, 
a doua prin hf-motivul roșu — 
simbol al șîngfui.

Sculptura, în sumar mic expu
să, are o tendiță spre stilizare, 
prin care însă f»e să obțină e- 
fecte mai mult 'ecorative decit 
expresive.

Prin specificul pbleme -• ar
tistice pe care lep_-.e ei coz- 
Jia tinerilor artiști Ugj- es-e jt 
foarte util schimb ș eu» er-» 
Iar pudicului larg e o-eră sa- 
t sfacția unui conta» nerr oc-rt 
cu tînăr» generație art>r o n 
țara prietenă.

ANCA AfcGHIR

pa scurfȚEL Pp scurt
VARȘOVIA. — Aproxima

tiv 8.000 de locuitori ai capi
talei poîonrze au venit la 20 
iulie pe aeroportul Okecie 
pentru a saluta pe cosmonau
tul sovietic I A Gagarin, care 
a sosit in R P. Polonă la i*i" 
vitația guvernului polonez.

Iuri Gagarin va rămîne >n 
Pronia două zile, iar apoi va 
plee» in Cuba, unde va lua 
parte festivitățile consa
crate CHn de a 8-a aniversări 
a revoluțwa.

GENEVA. — La 20 iulie a 
avut loc, sub președinția lui 
G. M. Pușkin (B.M.S.S.) o șe
dință restrinsă a conferinței 
pentru reglementare* proble
mei laoțiene.

PARIS. — Joi la amiază au 
fost reluate la castelul Lu- 
grin. in apropiere de Evian, 
tratativele fTanco-algeriene.

PARIS. — Locuitorii cîtorva 
arood tsmente ale Parisului au 
fost treziți miercuri noaptea 
de detunăturile exploziilor a- 
proape concomitente ale unor 
bombe de mare calibru care 
au fost puse de către ultraco- 
lonialiști in fața locuințelor

unor personalități care se 
pronunță pentru reglementa
rea pașnică a problemei alge
riene. O bombă a exploadat in 
fața casei lui Alain Savary, 
fost deputat in Adunarea Na
țională franceză, membru al 
Partidului socialist unificat 
din Franța, iar alta în fața 
cunoscutului scriitor francez 
Jean-Paul Sartre.

LONDRA. - Cinci specia
liști sovietici in domeniul fi
zicii atomice au sosit Ia Lon
dra într-a vizită de 10 zile.

Potrivit acordului semnat la 
Moscova anul acesta 
sovietici vor vizita 
de cercetări nucleare 
Harwell.

oaspeții
Centrul 
de la

relatea- 
Seul al

SEUL. — După cum 
ză corespondentul din 
agenției Associated Press, Co
mitetul sud-coreean de ajuto 
rare a victimelor inundațiilor 
a declarat la 19 iulie că potri
vit datelor oficiale, in Coreea 
de Sud au murit 119 persoane, 
iar 130 au dispărut fără urmă 
după recentele ploi torențiale 
și inundatele care le-au ur- 
mat.

MOSCOVA 20 — Cores
pondentul Agerpres transmite: 
La Moscova continuă 
desfășoare cel de-al 
Festival internațional 
mului. In cursul zilei 
au fost prezentate în 
concursului mai multe filme 
decumentare. printre care rea
lizări ale tinerei cinematogra
fii din Africa.

De o bună primire s-a bucu
rat joi după-amiază în cadrul 
concursului filmul documen
tar rominesc „Cintecui Birza- 
vei“, realizat după scenariul 
lui Toma George Maiorescu.

Tot la 20 iulie delegația ro- 
mină la cel de-al II-lea Festi
val internațional al filmului 
a organizat o conferință de 
presă la care au luat parte 
numeroși ziariști sovietici și 
străini. Gheorghe Paisie, di
rector general al Cinematogra
fiei, șeful delegației, și Paul 
Cornea, directorul Studioului 
București, au vorbit despre 
dezvoltarea cinematografiei în 
țara noastră. Apoi scriitorii 
loan Grigorescu, și Titus Po
povich au vorbit despre noile 
filme care vor fi realizate in 
R. P. R. Artiștii Flavia Buref 
și Colea Răutu, ■ interpreții 
principali ai filmului „Setea", 
au relatat ziariștilor despre 
munca lor de creație.

să ae 
IM 6(1 
al fii- 
de joi 
cadrul

Din Republica jhana a sosit în U.R.S.S. nn gzup de at'.ișii. Iată-I viziiind orașul 
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DIN LUMEA 

CAPITALULU l|
FLAGELUL MIZERIEI

„Foametea — un oaspete permanent" — 
sub acest titlu în săptămînalul american 
„Worker" a apărut zilele trecute un articol al 
scriitorului Michael Newberry. Autorul artico
lului relatează ceea ce a văzut el cu proprii 
săi ochi în timpul călătoriei in statul Pennsyl
vania. Scriitorul înfățișează acea parte a vie
ții din S.U.A. despre care presa burgheză 
pred eră să tacă: tragedia milioanelor de fa- 
miln americane, mizeria și foametea pe care 
Ie aduce șomajul — acest flagel îngrozitor al 
capitalismului.

Publicăm mai jos extrase din articolul lui 
M. Newberry:

... ★

U n burghez enervat dintr-una din suburbiile 
Carlyle a trimis postului de radio local o 
scrisoare în care s-a plîns împotriva oame

nilor care cer de pomană. Acești oameni merg din 
cată în casă în cartierele în care locuiește o popu
lație mai mult sau mai pufin avută și „otrăvesc" 
viața locuitorilor sătui. După părerea autorului scri

sorii, a face foamete în 
suburbii constituie un 
simptom al unui „ton 
nelalocul lui".

Eram pe punctul de 
a pleca spre apus, tn 
regiunile carbonifere 
ale Virginiei de vesf, 
Pennsylvaniei și Ken
tucky, atunci cînd crai
nicul a citit această scri
soare, scrisă de un om 
care a fost șocat de ta
bloul pe care l-a văzut 
din fereastra casei sale 
bine amenajate și 
m-am gîndit cu amără
ciune ta cuvintele spu
se foarte recent de 
președinte: „Înflorirea 
s-a întors". Desigur că 
familiile nevoite să 
ceară de pomană n-au 
putut auzi aceste cu
vinte ale președintelui.

O dată am văzut un

rile acestei regiuni deluroase, mi s-a înfățișat o 
imagine îngrozitoare. A fost o imagine pe care 
n-am avut prilejul s-o văd de mulți, de foarte 
mulți ani. Bărbați de toate vîrsfele îmbrăcați în 
combinezoane sau haine de lucru stăteau de-a 
lungul drumului. Nu unul sau doi, ci zeci de oa
meni stăteau de-a lungul fiecărui drum pe care 
l-am parcurs.

Unii țineau tn mîini geamantane ieftine. Alții — 
cutii de carton său boccele, legate cu sfoară. După 
cum am aflat, în acesfe boccele se afla tot avutul 
lor personal : o pereche de bocanci, un schimb 
de rufe, poate, o pereche de pantaloni. Cu acest 
avut jalnic ei înaintau împleficindu-se pe drum, 
lăsînd în urma lor așezări -miniere care mureau și 
îndreptîndu-se spre orașe.

l-am întrebat: „Încotro mergeți î“. Și de obicei 
auzeam răspunsul : „Nu știu". Am întrebat mai de- -- • ,r* -   — • —— —kl>. ranrttnaparte : „De ce plecați atunci „Nu pot rămîne 
aici“ — urma răspunsul. „De ce?" - ___
„Nu este de lucru" — 
bafii cu un asemenea

FOAMETEA - 
UN OASPETE 
PERMANENT

Relatările zguduitoare 
ale scriitorului american 

Michael Newberry

_ ___ _... ___ bărbaf și o femeie care
m-au rugat să-i iau cu mine. Ea era însărcinată și, 
judecind după chipul și starea ei, urirp, după cît 
se pare, să nască curînd. El era tot atîf de tinăr 
ca și dînsa. Ei aveau asupra lor un singur geaman
tan mic, ros.

Ei nu puteau să-mi spună cît timp au fost ne
voiți să aștepte pe șoseaua din împrejurimile ora
șului Morgantown, deoarece în aceste regiuni 
muntoase ale Virginiei de vest trec rar automobile, 
și această pereche avea o înfățișare epuizată, așa 
cum o au deobicei pietonii care merg în căldură, 
în praf și sînt obosiți. La fel ca și alți zeci de 
bărbați și femei, noii mei cunoscuți încercau să 
fugă de foamete și șomaj.

Viitoarea fînără mamă voia numai să găsească 
un locușor liniștit și un acoperiș sub care să poată 
naște copilul ei. Soțul ei voia să găsească „orice 
muncă".

Ce-i așteaptă ? — mă gîndeam. Nu-i așteaptă 
oare o „primire caldă" din partea unui grup de 
locuitori ai suburbiilor tot atîț de amabili ca și 
cetățeanul enervat din Carlyle ?

Se observă o scurgere înceată, dar în masă, a 
oamenilor, din așezările carbonifere, așezări pe 
care am avut ocazia să le vizitez. In această re
giune, șomajul a lovit cîteva suie de mii de oa
meni încă cu cîțiva ani înainte ca pseudosavanții 
din Washington să fi descoperit „recesiunea" eco
nomică. Și nici un fel de promisiuni și programe 
ale guvernelor — al celui actual și ale celor be
euj.’l-'n-au fost în stare să micșoreze cituși de 

mit cornel"'. . comerțul lincezește în-
Ohio, am cerut lapie, - mai poate fi denu-
o privire întrebătoare, mută. —- - șesu' 

„Nu mai avem de mult lapte" — a spoe«-*«„_ • 
„Nu aveți lapte ?“ — am întrebat cu uimire. 
„Da, — a răspuns el, dînd trist din cap. Nu 

se cere. Vă pot oferi lapte praf".
Astfel a început cunoștința mea cu foametea 

în regiunile carbonifere ale țării.
Trecînd pe șoselele și pe drumurile din așeză-

___ — întrebam. 1 
răspundeau de obicei băr- 

ton parcă acest adevăr 
este atît de bine cu
noscut îneît nu mai cere 
nici un fel de explica
ție. „Credeți că veți 
reuși să găsiți de lu
cru?" — întrebam. „Nu" 
— mi-a răspuns indife
rent un tînăr, parcă a- 
cest lucru s-ar înțelege 
de la sine.

Laptele nu este sin
gurul produs alimentar 
care a dispărut din ra
ția multor familii din 
regiunile carbonifere. 
Carnea se mănîncă 
numai o dată pe lună, 
iar unii nici nu-i cu
nosc gustul. Cea mai 
simplă mîncare devine 
repede un lux atunci 
cînd șomajul durează 
luni de zile, iar uneori 
și ani.

Capii de familie părăsesc casa nu numai pentru 
a căuta de lucru, ci și pentru că ei nu pot privi 
cum sub ochii lor copiii se transformă în sche
lete vii.

Dacă familiile se destramă, de aceasta este 
vinovată foametea care smulge inima din pieptul 
lor. Acei „bărbați singuri" pe care i-am văzut pe 
drumuri, au fost singuri numai datorită faptului că 
și-au părăsit familiile, sperînd că atunci cînd vor 
găsi de luțru, își vor aduce soția și copiii.

Atunci cînd în orașele din Ohio și Pennsylvania, 
unde există întreprinderi metalurgice, se mai gă
sea de lucru, viața era suportabilă. După scurt 
timp însă, „recesiunea", a învăluit, ca o ceață, in
dustria metalurgică. In . întreprinderile metalurgice 
Sra; creat o situație asemănătoare cu cea din m - 
nele de cărbune : potrivit aprecierii sindicatuLl 
muncitorilor din industria metalurgică, pes‘e 
200.000 de muncitori au fost aruncați in s- j-ci

Foametea a devenit un oaspete permanent - 
casele multora.

Ministrul comerțului, Luther Hodges, 
dintr-o lungă călătorie din Europa. » :f
primit de magnații bursei, a puful declara ce w- 
selie că „recesiunea" s-a terminat in S.UA. Pre
ședintele Kennedy poate dec a-a c. e—ss~, 
printre banchete, că „recesiunea" s-a tereanat. 
Economiștii pot proclama cu înte'epc u-e că -e- 
cesiuneâ" s-a terminat. Index, procvc-e o- 
nale poate crește, demo~s"’-d că -e-ces -rea" s-a 
terminat.

Ei au omis însă să corrw« aceeri »ere bună 
copiilor flămînzi, miner lor s me*a -j-ș r or șo
meri.

După cît se pare cuv’.r-. ..-ecesj^e* î-seamnă 
lucru diferit pentru oa—Os^er- 9us:ness-ul 
poate înflori, și totuși oa~e- cc* face foame. 
Totul depinde in al cărui burjnar se varsă profi- 
^rJe, înde frăifi și c ne sink _

drurmJWe ‘ ‘ » afaraetația insuficientă a
care-i tipăreșTFW* ■- > «"9^? marginea
menea profituri care perm.Y^' . ja8”*'1'
businessmen,' să mănînce pe ;?.a
dorf-Asforia" ?

•e-

Iată-1 aci pe Ionathan Kimbach, d» : — - zsrau:----- semer Kimba-'- Portage,
de lingă Iohnstown, S.U.A. Palid și r»»s**C d «pre tatăl caie 0 data

po lună, primește mizerul a;- :: x. = «-. « t:::dat fcr.‘:-Zt.
- Ityists americană „Life")

Ei trăiesc în cocioabe...
r ț nul din reporte-
U rii ziarului en

glez „Obser
ver" a publicat un 
reportaj cu privire 
la viața în r-.z-r 
centru indus:- — z 
S.iverpooL D tucrie 
una dr» locuințele 
ormenilor muncii pe 
cere i-a vizitat și 
care se găsesc în 
vecinătatea locurilor 
de muncă ale aces
tora. Astfel, poves
tește că în Field
street" la nr. 153 
urcînd la primul e- 
taj a pătruns în- 
tr-una din încăperi, 
ce era lipsită de 
geamuri. Singura 
pată luminoasă, ce 
își aruncă licăririle-i 
palide pe zidurile 
coșcovite provenea 
de la focul ce ardea 
sub o plită improvi
zată utilizată pentru 
gătit. In această o- 
daie, scrie el printre 
altele, se mai afla 
un pat mare în cure 
se odihnesc claie 
peste grămadă trei 
generații de oameni :

Caroline s-, r- 
de ani. ‘
garct Rrzrt șz cei 
^cr-x. eopu <; aces
te» dzntre care cel 
-za. tinăr abia a îm
plinit un an.

Din discuțiile pe 
care le-au avut îm
preună a reieșit fap
tul că această fami
lie ca yi nenumărate 
altele este nevoită 
să trăiască în case 
cărora li s-ar potrivi 
mai curînd denumi
rea de ruine și care 
sint lipsite de apă și 
de canalizare.

— Nu avem nici 
apă. nici curent elec
tric. Noi folosim o 
lampă cu gaz. Pentru 
toate celelalte nevoi 
sîntem nevoiți să 
apelăm la vecini, a 
relatat Margaret Ro
te en.

Chiriile sînt exce
siv de mari în An
glia iar veniturile 
scăzute ale oameni
lor muncii nu le per
mit acestora „luxul" 
de-a duce un trai 
omenesc.

Ir* ”*iS» noastre, sene cu tronie „rya- 
mI sindicatului na. 
penal al feroviarilor, 
„muncitorii nu mor 
de inaniție tn șanțu
rile orașelor. Ei sint 
„numai" slabi și de 
o paloare cadaveri
că, iar soțiile lor sint 
în majoritate bolna
ve ca urmare a lip
surilor, a proastei 
alimentații și a con
dițiilor insalubre în 
care locuiesc". Nu a- 
celași lucru se poate 
spune despre domnul 
Richard ~ 
directorul 
concern 
Chemical 
tries" care a 
numit în funcția de 
președinte al Comi
siei britanice pentru 
transporturi și care 
cîștigă un salariu 
uriaș de 24.000 de li
re sterline anual!

Pe de altă parte 
făclnd apologia mo
dului capitalist de 
viață cercurile gu
vernante din Anglia 
declară că desființa-

Beeching, 
marelui 

„Imperial 
Indus- 

fost

rea cocioabelor s-ar 
desfășura din pl-.-. 
Cît de adevă'—z 
este această afirma
ție ne putem 
seama din declc— c 
datorului B-c- —. 
Ronan d#wnr-n. 
Direcției <
din Liverpoa. 
ceasta a af-.-nat ci 
datele privitoare la 
dărîmarea rxioabe- 
lort date ce au fost 
citate în Casiera Co
munelor Jac numai 
în eroare opinia pu
blică". Semnificativ 
pentru - mul în care 
se aer • i tară lucră
rile și asplicit pen
tru ?- : autorităților 
enjlc față de ne- 

-zselor de oa- 
mex. . muncii este 
ft:-, ti la Liver- 
-::. ieși dărîmarea 
::: : ibelor a început 

lin 1864 mai 
e . â 80.000 de case 
_=^roprii pentru a 
* jcuite și a căror 
- -talare se impune

- urgență.
GH. C.

La marginea 
înfometării —.
154100-000
de iranieni

Mizeria în care trăiesc 
masele populare din 
Iran este de mult timp 

bine cunoscută. Iată cum este 
descrisă ea de către revista 
vest-germană „Der Stern". în 
Iran „trăiesc la marginea în
fometării 15.000.000 de oameni. 
15.000.000 de iranieni care 
poate odată pe săptămînă mă- 
nîncă o mîncare caldă și care 
în mod obișnuit se hrănesc 
cu pîine și ceapă; oameni 
care nu au fost niciodată con
sultați de medic; copii din 
care fiecare al doilea moare 
din cauza subalimentației, iar 
acei care supraviețuiesc nu 
știu ce înseamnă copilărie, ei 
încep să lucreze la vîrsta de 
8 ani".

în ziarul „Istahr" a apărut 
nu demult un articol despre 
situația grea a muncitoarelor 
de țesut covoare din Iran. Au
torul articolului scrie: „Nu 
pot să-mi amintesc fără să mă 
cutremur, fețele palide și figu
rile osoase ale fetelor care țe- 
seau covoare în subsoluri în
tunecate, pline de praf și no
roi".

Iranul nu este o țară săra
că. Dimpotrivă. Dar masele 
populare trăiesc într-o mize
rie nemaipomenită din cauză 
că bogățiile țării se află toate 
în mîinile monopolurilor stră
ine, americane și engleze.

renul se apropie 
de Argeles. în ra
zele soarelui de 
dimineață apare 
un turn pătrat de 

•----------  culoarea șofranu-
lui și a mierii. Migdalii sînt 
în floare — de necuprins este 
cîmpul. Marea sclipește prin
tre stînci alburii. Argeles...

îmi amintesc de un vechi 
prieten spaniol, care mi-a po
vestit cîndva 
din Argeles.

...Picăturile 
acoperișurile 
prejmuite cu

despre lagărul

de ploaie lovesc 
barăcilor, îm- 

_______ sîrmă ghimpată- 
Jandarmii francezi păzesc la
gărul. în el se află refugiați 
din Spania. Mă gîndesc la 
trecut.

Anul 1931. Republica și 
tot ceea ce făgăduiește ea 
Spaniei. Iar anul 1936, 18 iu
lie. în acea zi Franco a che
mat la rebeliune. Postul de 
radio Cența a difuzat parola 
complotiștilor. Războiul, apă
rarea Madridului, bătălia de 
pe malurile fluviului Elro... 
Un milion de victime.

...Și din nou cîmpuri ae 
migdali înfloriți, crînguri de 
piersici în floare.

Am pășit pe pămîntul Spa
niei.

Calea ferată se întinde de-a 
lungul unor pădurici de platan

însemnări despre Spania 
ale ziaristului francez Pierre Gamarra

orașul industriei textile și al 
industrii tipografice, un oraș 
al comerțului. Aici există 
blocuri și instituții, locuințe 
ultramoderne, neobișnuit de 
confortabile, vitrine luxoase.

La fiecare zece metri întîl- 
nești în acest oraș un orb. El 
cîntă, strigă, imploră pe tre
cători: „Cumpărați un bilet!“. 
Numărul acestor orbi care 
vînd bilete de loterie aducă
toare de noroc este foarte 
mare în întreaga Spanie. Ei 
vin din Andaluzia. Acolo au 
cules o anumită plantă fibroa
să veninoasă pentru industria 
textilă și și-au pierdut vede
rea. La poarta hotelului în 
care locuim, o femeie bătrî- 
nă. oarbă se plîngea amar
nic :
- Nimeni nu cumpără de 

la mine! Toate îmi rămîn 
mie. Ah ! Ce cîștig astăzi ?...

Am stat mult timp alături 
de ea. o fată nemișcată, ochi 
morți. Ea îndemna cu voce 
stridentă pe trecători. Toate 
biletele le prinsese cu ace da 
rochia el. de umeri, de bas-

înjghebate din pietre spon
gioase, fixate cu seînduri, pe
ticite cu tablă veche. Și aici 
există „străzi", „piețe".

Cartierul Moro. Aici tră
iesc familii de oameni ai 
muncii. Șase pînă la zece oa
meni se înghesuie pe patru 
metri patrați. Poate chiar pe 
un spațiu mai mic! Oare poți 
măsura cu precizie 7 Pereții 
sînt acoperiți cu var, așa cum 
se obișnuiește în Andaluzia. 
Majoritatea celor ce stau 
aici vin de acolo, din sud. 
Cartierul Moro este locuit de 
zidari, metalurgiști, țesători. 
De aici. spre oraș, circulă un 
vechi tramvai hodorogit. Lo
cuitorii cartierului Moro ciș- 
tigă între 6.000-8000 frână 
vechi lunar. în Spania, nu păți 
trăi cu acești bani. Ce rămîne 
de făcut ?

numai ceea ce li se permite. 
Poliția este pretutindeni pre
zentă. Cei săraci au numai 
un singur drept — să tacă. Eu, 
domnul meu, sînt republican. 
Nu pot să proclam aceasta ca 
pe clopotniță. Dar ideea acea
sta nu mi-o va scoate nicioda
tă nimeni din cap. Fără re
publică există numai durere.

Zidarul 
din Valencia

Țara în care 
înfloresc 
portocali

ri pe
ca. Trec^ 
de-a
_V^ra- 

ydniei.
e aici ten DdW" spre

*■/nrtosa... Aiă, 
133 bătă- 
n>ai aici, 
cea de-a
oat: anală fh.-iul
îse boar- 
'.r a;-teze

q ^omenea imert» •■at, care cerșescfoarte ■_ :
o coq* * șfe*

=as ia urmă. 
:ăsz stă o fe- 
sărăcăcas îm- 
~-'~ă ține un 

nde ceo
â. Ea este încă 
ii dă o jumă-

:»-sar-ri a început să se 
treptat. Apare marea 

-țri c; roșie a cringurilor 
—:<alL Ea își poartă 

tarile monotone pînă-n ori-

Vecnul meu îmi dă expli
cații :

— Orezul și portocalele con
stituie bogăția acestor locuri.

Omul își împreunează sprîn- 
cenele. se gindețte un pic și 
adaugă, zâmbind :
- Pentru acei, desigur, care 

le posedă.
Dincolo de ferestre alunecă 

lin suprafața ondulată a șe
sului. Fără de sfîrșit se în
tind crîngurile de portocali.

- Cît cîștigă un munător 
agricoL

tavernă gălăgioa
să, prost ilumina
tă, învăluită toată 
în fum.

Mănătorul, ca-*e 
stătea alătur. bău

se probabil combinado. Ar. in
trat in vorbă Cu eL

El mi-a povestit că es*® 
dar de profesie, că ar= 50 de 
ani. Ziua de astăzi n-a foșt 
ușoară pentru el. B3 Ș-a hotă- 
rit să se distrez® puțin, a in
trat să bea ut- Păhărel înainte 
de culcare. JO de ani ! Fără să 
inâ oi^desc prea mult i-aș fi 
dat el 10—15 ani mai mult- 
q f;(ă slabă, nerasă, în gură 
-yiape nici un dinte.

A. început să-mi povestească 
espre o mare clădire, la con

strucția căreia lucrează el în- 
tr-un cartier necunoscut mie.

— Și cît cîștigi pe zi ?
— 27 de pesete.
N-am putut să-mi rețin ui

mirea și am dat din cap. Pa
tronul s-a aplecat spre mine 
și mi-a explicat că numai in 
cazuri rare se întîlnesc câști
guri mai mari la muncitori 
de această profesiune: 35 de 
pesete sau ceva mai mult 
poate cîștiga un zidar experi
mentat.

Omul însă care stătea ală
turi de mine a repetat: 27
pesete. El a cîștigat în cursul 
întregii zile 27 de pesete.

Acum cîteva clipe am cum
părat un pachet de țigări, 
cîteva ziare și am cheltuit 25 
de pesete.

27 de pesete ! Un kilogram 
de pline costă 8 pesete.

Un om care stătea alături a 
intervenit în discuție:

— Ei, cavalero, în Spania se 
cîștigă foarte puțin. Un mun
citor primește un salariu foar
te mic. Iar funcționarii au 
1000—1500 pesete pe lună.

— Iar învățătorii ?
Cineva a început să rîdă :
— Nu cunoașteți zicala spa

niolă ? „Sărac ca un învăță
tor..."

— Depinde de sezee. Cam 
^erjar- de pesete pe i. îs 
teră ranr~>cr. ciad g-aba 
esae mare. zena poate da 
* de pesete pe xL

Vecnnd mea a tăcut o

— îa sud veți întîlni o să
răcie îngrozitoare. Andalu- 
zienii își părăsesc așezările. 
Ei emigrează, în orașe. în 
nord.

Șoseaua, acoperită ea ri—se
re albă, aleargă tn urma tre
nului. Pe margine* ei ae fe
tind palisade desede 
chin. Trec szr-

Pasagerul în «oortate» că-

TRAGEDIA 
ȘOMAJULUI
111.684. - aceasta și-o

amintesc i rroază munci
torii ac5=~— eni. Este Cifra 
șomer: " Bineînțeles, cea 
proveru- din surse oficiale 
pen.—; câ in realitate nu- 
mi- șomerilor este cu 
m-i nai mare. Statisticile 
a_.T .îfilor nu țin seama 

-aerii parțiali și de 
< - care în disperarea lor 
nc nu se mai înregistrea- 

I x* la bursa muncii. Șoma- 
.«1 a devenit grija nr.. 1 
* muncitorului australian. 
Grija aceasta este chinui
toare mai ales pratr* eu
ropenii care înșelați te 
reclamele din br**w_^ 
frumos ilustrate desprt 
„raiul australian" s-*a tre
zit pe această insulă fără 
posibilitatea de a mooa 
A implicit, de a duce • 
viață omenească. Ziară 

Jin Sidney a publi- 
«m reeeat declarația pres- 
mtat Freeser care arău 
er. 4e enwpi tă este trage
dia mu —mi. El e- 
lata că JMJGKANTn O- 
MERI BATACESC PE 
STRĂZI DORM NOAFEA 
ÎN PARCURI. TRAESC 
DIN FARFURIA DE £’pA 
OBȚINUTĂ DELACtGA- 
NIZATIILE DE BlEFA- 
CERI ȘI UNEORI CAD 
TREPTAT SUB INtUEN- 
ȚA UNOR ELlAENTE 
CRIMINALE".

în ultimele zii șomerii 
au ieșit în stradjmanifes- 
tînd. Poliția a inirvenit și 
au fost operate arestări. 
Arestațiî au o s<urâ mîn- 
giiere : deocamdtă au re
zolvat problem adăpostu
lui... Dar dincto de toate 
aceste fapte s conturează 
proporțiile înorătoare ale 
mizeriei.

și

— Eu — a spus un altul — 
am venit din sud, din Sevilla. 
Imaginați-vă că am cunoscut 
o fată care cîștiga 100 pesete 
pe zi ! Ea n-avea decît 17 ani.

— Ce palavragești aici! A- 
ceasta nu este adevărat!

— Ba, este adevărat. O sută 
de pesete pe zi într-o fabrică 
de piper conservat. Numai că 
a fost constrînsă să lucreze 
cite 17 ore pe zL Și a înnebu
nit. Acont ae afli lntr-un os-
r

— Cît cîștigă un muncitor 
agricol — am întrebat 7

— 30 pesete pe zi, senior. în 
Spania nu te îmbogățești de 
pe urma mundi.

Acești oameni sint slabi, 
prost imbrăcați. Mă gindesc 
la p:werb:ala sobrietate a 
sfMrioiflor. El sînt sobri da
tor, tă puterii lor de voință. Ei 
fac foame.

D privesc pe bătrinul zidar:
— Spuneți, vă rog, știți să 

citiți 7 Să scrieți 7
El se încruntă, și-mi răs

punde, neintîrziat:
— Nu senior.
El n-a mers niciodată la 

școală. A lucrat toată viața. 
Din copilărie. El știe că repu
blica a manifestat interes 
față de școli, dar nu i s-a dat 
posibilitatea să se ocupe pînă 
la capăt de alfabetizare. Nu, 
el nu știe nici să citească, 
nici să scrie.

O noapte liniștită, caldă. 
Valurile de neon au inundat 
centrul orașului. Adierea vîn- 
tului leagănă coroanele palmie
rilor din piețe și frunzișul de 
colorit închis al portocalilor, 
în cafenele stau perechi ele
gante. Doarme șesul în jurul 
Valenciei t- pămînt neînchi
puit de bogat, darnic.

Lumina 
și umbrele 
Granadei

1 este mă foarte bogat, dar 
lorii sint mereu flămînzi_

alei ce plopi. Soarele se a- 
tlă la zenit. In acest an pri- 

’■ ......... La
u

măvara se arăta grăbită. 1 
San Hoidi trenul a făcut 
oprire ltngă. In Spania t" - 

nu se grăbesc.

Barcelona

aată că am sosit la 
Barcelona - no
bila, bogata și 
frumoasa capitală 
a Cataloniei, care 
se întinde de-a 

lungul mării de la monumen
tul lui Columb și pînă la co
linele dimprejur. Ea a etalat 
în fața mea comorile 
vechi și noile bogății.

stră- 
Este

in țară este lipsă de învățători, în 
schimb pe „păzitorii ordinei" îi în- 

tîlnești la orice pas.
Desene de pictorul spaniol VASQUEZ DE SOLA

maua neagră ce acoperea pă
rul ei de nea.

Este suficient însă ca privi
rea ta s-o părăsească pentru 
o clipă, să ridici capul și — 
citești anunțurile Misiunii ge
nerale (o instituție iezuită 
— n. t.), scrise cu vopsea ver
de „Dios te ayudara" 
te ajute dumnezeu !“.

...Dacă te duci de-a 
țărmului mării pînă la 
rul Moro, acolo nu mai întîl- 
nești nici monumente, nici vi
trine luxoase. Un cimitir uriaș 
s-a cățărat pe o colină, de 
unde parcă pîndește marea. 
Iar ceva mai jos — un cartier 
de cocioabe. Unele dintre ele 
nu ating nici înălțimea de un 
metru și jumătate. Ele sînt

— „Să

lungu! 
cârti e-

ruia am călătorit în acest 
tren, care mergea la Valen
cia, mi-a pus multe întrebări 
despre Franța, despre puterea 
gaullistă și despre războiul 
din Algeria. Problemele țării 
mele îl interesau în mod deo
sebit.

El mi-a pus mîna pe umăr 
si a spus:

— Atunci cînd în Spania 
epublica a fost doborîtă, 
ni-am dat perfect seama, că 
ea va fi doborîtă și în alte , 
țări. Voi nu trebuie să uitați 
îceasta. Nefericirea noastră 
poate să constituie o lecție 
pentru voi !...

El s-a aplecat la urechea 
mea și a șoptit :

— Aici, la noi, ziarele spun

5. trăbat pe jos Gra
nada, unde s-au 
aprins deja lumi
nile de neon. Bu
levardele străjuite 

■----------  de
piețe uriașe și
luxoase, cafenele mari, multe 
taverne, cîteva cazinouri pen
tru un cerc restrins de privile- 
giați. Dincolo de geamurile vi
trinelor, nemanifestînd nici 
un pic de sfială față de cu
riozitatea mulțimii, discută și 
beau fără de sfîrșit,înfundați în 
balansoare, doamne elegante 
și domni distinși. Aceștia sînt 
bogătașii — aristocrați, comer- 
cianți, mari proprietari. Ce 
posedă ei ? Totul.

Pe tot parcursul călătoriei 
mele prin Spania m-am pptut 
convinge că actualii seniori, la 
fel ca și cei din trecut, stă- 
pînesc castele ca în basme, iar 
omul sărac n-are pîine. n-are 

•ă, nici masă.

(va urma)

palmieri, 
magazine
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