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Duminică, ia Helsinki, 
se deschide 

Festivalul Mondial 
a! Tineretului 
și Studenților

După cum s-a anunțat, în unele regiuni din sudul țării recoltatul pă
ioaselor s-a terminat. Acum aici se lucrează intens la întreținierea cul
turilor;, la arături și la însămînfarea plantelor furajere în miriște. Se
cerișul este în foi în celelelate regiuni ale țării. Buna organizare a 
muncii, folosirea rațională a tractoarelor și a mașinilor au făcut ca în 
multe unități agricole socialiste viteza zilnică de lucru planificată să 
poată fi depășită, stadiul de efectuare a întregului complex de lucrări 
din actuala campanie fiind avansat. în altele însă, deși au existat și 
există posibilități asemănătoare, secerișul, treierișul, arăturile, însă- 
mînțările în miriște sînt rămase în urmă.

lată ce ne relatează, în această privință, corespondan/ții noștri din 
regiunile Crișana, Bacău, Hunedoara și Maramureș.

Viteza de lucru
poate fi sporită

FRUNTAȘI PE REGIUNE
Colectiviștii din 

raionul Criș au ter
minat secerișul pă
ioaselor. Ajutați de 
mecanizatori, folo
sind întreaga capa
citate de lucru a a- 
telajelor, ei 
strîns recolta de 
aproape 23 000 
hectare cultivate
grîu, 1 735 de hec
tare cu orz și 749 
de hectare cu ovăz. 
Pentru 
bob să 
dă, în

au 
pe 
de 
cu

ca nici un 
nu se piar- 
toate gospo-

dăriile colective 
treierișul se desfă
șoară din plin. 
Pînă
zile, în întregul ra
ion s-au treierat 
8165 tone cereale 
care au fost trans
portate în magazii 
sau la bazele de re- 
cepție. Gospodăria 
agricolă colectivă 
„Viață nouă” din 
Sîntana, de pildă, a 
treierat 
de pe

din plin, 
acum două

cerealele 
suprafața de

Pînă în ziua de 24 iulie, colec
tiviștii din raionul Bacău au strîns 
recolta de pe mai bine de jumă
tate din suprafaja însămînfată cu 
grlu. Fruntașe sînt gospodăriile 
agricole colective din comunele 
Faraoani și din Berești — Bistrița, 
care în prezent recoltează griul 
de pe ultimele hectare. Primele 
suprafețe pe care s-a terminat re
coltatul păioaselor au și iost arate 
și însămînfate cu culturi' furajere. 
Colectiviștii din Faraoani, de pil
dă. au însămîntat pînă acum su- 
prafaja de 40 de hectare.

Nu peste tot însă munca este

1 050 hectare, apro- 
piindu-se astfel de 
sfîrșit cu această 
lucrare.

în același timp, 
toate gospodăriile 
colective din raio
nul 
ritmul
de vară 
mînțării 
furajere
Au fost însămînțate
pînă acum peste
2 000 de hectare.

Criș grăbesc 
arăturilor 

și al însă- 
culturilor 

în miriște.

bine organizată. In comunele Mă- 
rășli și Odobeșli, de exemplu, su
prafața recoltată putea fi mult 
mai mare dacă se folosea fiecare 
zi bună de lucru, dacă recoltatul 
era început pe acele parcele în 
care griul era bun de secerat.

Viteza zilnică planificată pe 
raion este de 2 014 hectare. Fap
tul că această viteză a putut fi 
depășită cu aproape 300 hectare 
în ziua de 23 iulie și cu 336 hec
tare în ziua de 24 iulie dovedește 
că în raionul Bacău există toate 
condițiile terminării recoltatului 
încă la sfîrșitul săptămînii în curs.

— Rauha
Niciodată 

prin minte 
stantin sau 
că vor învăța să pronunțe a- 
ceste trei cuvinte — și altele 
— în graiul unui îndepărtat 
popor nordic, din țara cu 
nopți albe și lacuri adinei, de 
o frumusețe tulburătoare. Și 
totuși, pentru că la mii de ki
lometri de locurile de obîr- 
șie ale acestui muncitor și ale 
acestei colectiviste, oamenii 
tineri din țara gazdă a Festi
valului doresc să trăiască în 
pace și prietenie, întocmai ca 
și tînăra generație a patriei 
noastre — iată, solii tineretu
lui romîn vor ști să dea glas 
și în limba finlandeză mesa
jului arzător al timpurilor 
noastre. Cuvîntul „rauha“ în
seamnă pace, „ystăve“ în
seamnă prieten, să țineți min
te, tovarăși delegați; îl veți

ja ystäbys !
nu i-ar fi trecut 
lui Nicolae Con- 
Olimpiei Zugravu

auzi, de altfel, de sute, de mii 
de ori acolo, rostit sub cerul 
Finlandei de către fiii tutu
ror popoarelor lumii. Acestor 
nenumărați prieteni de pe toa
te meridianele le veți duce 
voi imaginile calde din viața 
fericită a tineretului Republi
cii Populare Romine.

Că va fi nevoie să se ape
leze la serviciul translatori
lor ? Se înțelege. Că vor fi 
mult solicitate dicționarele ? 
Fără îndoială. Dar tind Nico
lae Constantin, modelist la U- 
zinele de utilaj greu „Pro
gresul“ din Brăila se va în- 
tîlni cu tineri muncitori din 
țări și continente îndepărtate, 
expresia sa de om tînăr că
ruia nu-i este refuzată nici 
una din bucuriile vieții va fi 
mai elocventă decît orice. 
Bineînțeles, el se pregătește 
să le spună tuturor, prin viu 
grai, cum trăiesc tinerii mun-

Proletari

Muncitor
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maiștri mecanici agricoli 
și a școlilor tehnice agri
cole).

comunele 
au recol- 
pe 2 507 
3 154 de

Folosind din plin timpul priel
nic și întreaga capacitate de 
lucru a tractoarelor și mașini
lor, numeroase gospodării agri
cole colective din regiunea Hu
nedoara au obținut rezultate 
bune la seceriș. în raionul Orăș- 
tie, de exemplu, viteza zilnică de 
lucru fiind în continuă creștere, 
s-a reușit ca pînă la 25 iulie să 
se recolteze grîul și orzul de 
pe mai mult de 70 la sută din 
suprafața ocupată cu aceste cul
turi. Colectiviștii din 
din raza orașului Deva 
tat grîul și orzul de 
hectare din totalul de
hectare, iar cei din raionul Sebeș 

. au executat această lucrare în 
proporție de 60 la sută.

în alte raioane însă, ca Alba, 
Iiia, Hațeg, secerișul este mult 
rămas în urmă. Pînă la 25 iulie 
în raionul Alba s-a strîns re
colta de pe numai 5 600 de hec
tare din cele aproape 14 000, 
iar în raionul Ilia de pe 4 770 
de hectare din 9 913 hectare. 
Aceste întîrzieri st datoresc pe 
de o parte insuficientei preocu
pări față de antrenarea tuturor 
colectiviștilor la muncă și 
parti?area lor judicioasă pe 
turi de lucru, iar pe de 
parte nefolosirii raționale a

citori din patria noastră so
cialistă. E în măsură s-o facă. 
Mîndria pentru o muncă de 
înaltă calificare, prețuită așa 
cum se cuvine, aspirația către 
un nivel superior la producti
vitate și calitate, tenacitatea 
în urmărirea acestui țel și fo
losirea tuturor condițiilor 
create pentru aceasta —■ iată 
cîteva trăsături esențiale în
truchipate în acest tînăr care, 
plecat de pe malurile Dună
rii, poposește azi pe țărmul 
golfului Finic. De altfel, sem
nătura sa a și apărut în di
ferite colțuri ale lumii. Cum, 
veți întreba. Un modelist ? Da, 
o semnătură înscrisă în însuși 
materialul metalic al agrega
telor produse la „Progresul“- 
Brăila care a ajuns înaintea 
lui în țări îndepărtate...

Olimpia Zugravu s-a pregă
tit și ea pentru minunata că
lătorie. Milioane de fibre o

tor lega de cei de acasă. Cînd 
se va întîlni cu- tinerii din în
treaga lume, tocmai acolo, la 
Helsinki, la ea acasă, în gos
podăria agricolă colectivi din 
Șieu-Odorhei, se va termina 
recoltatul în cel dintîi an cu 
agricultura în întregime colec
tivizată. Pentru Olimpia acea
sta nu mai este o surpriză. 
Nici veniturile mari, nici ca
sele noi, din cărămidă și pia
tră, arătoase și încăpătoare, 
răsărind în fiecare an, mobi
late frumos, răsunînd de va
lurile sonore ale radioului. 
Trebuie, trebuie numaidecît 
să găsească mijlocul de a le 
istorisi prietenilor de departe 
cum se înfățișează astăzi sa
tul romînesc. Măcar despre lu
crurile întîmplate de curînd 
va trebui să istorisească : ra
cordarea comunei la sistemul 
energetic național ori prernie- 
ra ultimei piese pe scena că
minului cultural nou, unde și 
ea, Olimpia Zugravu, joacă, 
cîntă și dansează, alături de 
sute de alți tineri, bucurîn- 
du-se de viață, de tinerețe, de 
pace. Da, ea simte - datoria să 
prezinte celor veniți la Festi
val din toate colțurile pămîn- 
tului pe tovarășii ei din bri
gada de cîmp la Șieu-Odorhei 
— muncitorii unui pămînt li
ber și dăruit cu toate como-

Iată, acesta este gîndul care 
preocupă pe toți delegații în
vestiți de tineretul patriei 
noastre cu cinstea și răspun
derea de a-l reprezenta la 
Festival. Să înfățișeze 
rul vieții noastre noi, 
iradiată de anii pe 
trăim, drumul drept 
deschis în fața fiecăruia din
tre noi. Maria Berceanu, stu
dentă în 
în Cluj, 
evoca la 
versitară 
nor colectiviști din 
Almașului, raionul 
învață.

— Voi încerca să 
prietenilor Clujul 
mele. Un vechi oraș 
sub ochii noștri, cu 
mente gotice datînd de opt 
secole alături de cartiere noi, 
cu un palat de cultură, cu o 
grădină botanică vestită, cu 
uzine mari, cu multe școli în 
cartierele muncitorești Herbac, 
Iris, Dîmbul rotund. Și, bine-

ȘTEFAN IUREȘ

adevă- 
lumina 

care-i 
și larg

anul V la Filologie 
se gîndește cum va 
Helsinki cetatea uni- 
în care ea, fiica u- 

Sincraiul 
Huedin,

reprezint 
studenției 

înnoit 
monu-

(Continuare în pag. a Vl-a)

La furnalul nr, 1 al Combinatului siderurgic Reșița se elaborează o nouă șarjă de fontă
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Aproape 4 milioane 
lei economii

(Continuare în pag. a V-a)

3 978 000 lei — aceasta este valoarea economiilor suplimentare 
realizate pînă acum de minerii din unitățile trustului „Ardealul", 
prin reducerea prețului de cost al cărbunelui. De asemenea de 
la începutul anului și pînă la 25 iulie ei au extras peste plan 
35 600 tone cărbune și lignit și aproape 500 tone de bitum.

Producția realizată a fost de bună calitate procentul de ce
nușă fiind redus față de prevederi 
nit, iar la cărbune cu 1,5 la sută.

fRACTOARE IN MUNTI
a

de film din

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Iar 
un

de per
de obicei 
cutie de

fel de drum. Carevasăzică, 
care te adusese a- 
după sine nu chiar

de pe Valea Vaserului
ÎNSEMNĂRI

A

Practica studenților

Foto : AGERPRES

5 000 spectatorizile —In patru

orașul Suceava Foto .; AGERPRESy. GRIGORESCU

spectacolelor 
odihnă

Institutului politehnic din Timișoara la Uzinele 
de vagoane din Arad

dioului 
702“ și 
au fost 
de cei 
lori.

București — „Celebrul 
„Omul de lingă tine" — 
vizionate cu mult interes 

aproape 5 000 de specta

e Valea Vaserului nu 
se află nici un fel de 
drum pentru căruțe 
sau camioane. Numai 
din loc în loc, 
în dreptul stațiilor 
C.F.F., răsare ca 

din pămînt cîte o fîșie mai netedă, 
orizontală, înconjurînd prudent 
poalele rășchirate ale muntelui. 
Legătura între Vișeu și gurile de 
exploatare a lemnului se face în 
exclusivitate cu trenul forestier. 
Pe măsură ce Vaserul, pe lingă 
malurile căruia terasamentul se 
strecoară cu abilitate, se trage 
înapoi spre Izvorul Boului, pier- 
zînd în munți, pe văi mai mărunte, 
afluent după afluent, trenurile 
care urcă într-acolo se fac și ele 
din ce în ce mai mici.

Din Vișeu, trenul pleacă de obi
cei cu 15-25 de „vagoane“, în
tre care unele, simple boghiuri, 
perechi-perechi, vor încărca buș
tenii, de-a dreptul între furcile 
laterale. Cînd pleacă spre Ște
vioara, Comanul Mare sau Be- 
tigi, trenul nu măsoară mai mult 
de 50 de metri. La întoarcere are 
însă cit două-trei tușe de teren 
de fotbal puse cap la cap.

Cîndva, pe locul terasamentului 
a existat un drum. Dar șarpele du
blu al șinelor l-a acoperit defini
tiv. Lin alt drum n-a mai fost loc 
pe unde să se traseze.

în vagoanele scunde 
soane, căci trenul e 
mixt, te simți ca intr-o 
chibrituri sau ca într-un tramvai

din cele care circulau odinioară la 
Oradea. Dimensiunea vagonului 
ar frece neobservată dacă, ajuns 
la capătul liniei, la Ștevioara, de 
pildă, nu fe-ai afla dintr-o dată 
față în față cu... tractoare. Cum 
or fi ajuns aici 7 — te întrebi ne
dumerit, că doar nu zăriseși nici

pe Valea Vaserului nu se mai a- 
fumă la opaif sau lampă de 
petrol. Lumină limpede, con
stanta, odihnitoare. Cartea, șahul, 
o carte poștală — către cei de 
acasă — te îmbie altfel. In ase
menea lumină, nu poți să nu te 
apropii de ele. Seara trece altcum-

cu aproape 2 la sută la lig-

(Agerpres)

Peste 500 de noi agenții

Pentru iubitorii 
cinematografice aflați la 
în frumoasa stațiune Sinaia, Direc
ția difuzării filmelor le-a pregătit 
o surpriză: un „Festival a| filmu
lui romînesc“. Dintre filmele pre
zentate, noile producții ale Sfu-

un 
locomotiva 
colo trăgea 
un tren din cutii de chibrituri...

Așadar, tractoare în munți.
Cu depozit de carburanți, remi

ze și tractoriști.
Cu sarcini de plan, și, după 

cum se poate ușor afla, cu multe 
depășiri.

Tractoare în munți. Le auzi du
duind de departe, dar sunetul lor 
nu e singur. 11 însoțește păcănitul 
ferăstraielor mecanice, al „druj- 
belor". Iar seara, c'md totul se 
liniștește în colonia cabanelor, 
„glasul" unui tractor tot nu ați
pește. O curea de transmisie îl 
leagă de un generator electric. 
Și iată,pentru prima dată prin a- 
cești munți, butinarii pădurilor de

va, mai plină, mai frumoasă, 
cînd vei adormi, vei avea 
somn tihnit. Mîine te vei simți 
odihnit, ager.

O ramificație a căii ferate își 
are capătul aici, la Ștevioara. Mai 
departe, unde traversele, șina și 
„ghezeșul“ n-au mai putut să se 
cațere, au lăsat aceasta în grija tot 
a metalului, a mașinii.

Dar mașinile singure n-ar fi 
răzbit. Dacă îi auzi pe tractoriști 
vorbind despre încordarea și aten
ția cu care lucrează, înțelegi de 
departe că nimic din spusele lor 
nu miroase a laudă. Felicitări căl
duroase mecanizatorilor din Bă
răgan, Banat, și din toate părțile, 
care dau, hantri peste hantri, 
arătură de calitate, chezășie a bel-

șugului colectivist. Dar, pe lingă 
acești „călători" prin șesuri — a- 
vînd, ce e drept, în muncă, rezul
tate dintre cete mai demne de 
prețuire — avem tot temeiul să-i 
socotim pe tractoriștii pădurilor 
adevărați alpiniști.

Alpinismul mecanic e un „sport" 
din cele mai noi pe meleagurile 
maramureșene, deși în ultimii ani 
s-a creat deja o adevărată tradi
ție. „Stilpul" acestei tradiții pe 
Valea Ștevioarei e șeful brigăzii, 
comunistul Ștefan Guntner. „Vete
ranul" — cum îl numesc cu dra
goste tovarășii mai tineri, n-are 
mai mult de treizeci de ani, dar 
dintre aceștia mai bine de o 
treime și i-a petrecut în pădurile 
Vaserului și ale Borșei.

E, bineînțeles, un excelent cu
noscător al meseriei. Ochiul apre
ciază cu exactitate panta. Mintea 
tace rapid zeci de operații arit
metice și algebrice. Sau poate 
s-au stabilit deja reflexe. între 
pantă, încărcătură și viteză, făp
tura lui e un nucleu viu care ob
servă, calculează, comandă. Văile, 
pantele, serpentinele îi par o 
arenă deosebită, în care pășește 
în fiecare dimineață cu emoție, 
deși știe că împrejur nu se află 
nici un fel de tribune, din care 
să primească aplauze și aclamații.

Stăpînirea de sine, împreună cu 
stăpînirea mașinii, fac ca în miș-

și ghișee C. E. C.
mai 
nu
mai

Pentru o 
bună servire 
mărului tot 
mare de oameni ai 
muncii care își păs
trează economiile 
la C.E.C. în prima 
jumătate a acestui 
an au fost înființa
re în întreaga țară

încă 524 de agenții 
și ghișee. Majorita
tea acestora au luat 
ființă în întreprin
deri, instituții și u- 
nități agricole so
cialiste pentru a fi 
astfel la îndemâna 
depunătorilor la lo-

cui lor de muncă. 
Astfel aproape toate 
cele 50 de noi uni
tăți deschise anul 
acesta în București 
funcționează în în
treprinderi și insti
tuții.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției „Scenografia
U. R. S. S.“

Sub auspiciile Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, joi 
la amiază s-a deschis în sala 
Dalles expoziția „Scenografia de 
film din U.R.S.S.".

Au participat Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru cultură și artă, AI. 
Buican, vicepreședinte al Institu
tului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, O. Livezea- 
nu, membru al Biroului Consiliu
lui General A.R.L.U.S., artistul 
poporului I. Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, pictori 
scenografi și al ți oameni de artă 
și cultură, ziariști romîni și 
străini.

Au fost de față reprezentanți

ai 'Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Asistenta a vizitat apoi expozi
ția , care constituie o succintă tre
cere în revistă a scenografiei so
vietice de tilm. Ea cuprinde crea
țiile a trei generații de artiști. 
Sînt expuse schite de decor pen
tru filme artistice, de păpuși, de 
desen animat și numeroase schite 
de costume.

(Ager preș)

Gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Verești, care a luat 
ființă în acest an, a reușit să 
obțină într-un timp scurt un 
venit de 1100 000 lei. Aceasta 
se datorește și faptului că co
lectiviștii de aici s-au îngrijit 
de crearea unui puternic sector 
zootehnic; ei au acum 185 de 
vaci, vițele și juninci, 1 000 de 
oi, un însemnat număr de scroa
fe de prăsilă și o îngrășătorie 
cu 116 porci.

Veniturile bănești realizate au 
fost folosite pentru dezvoltarea 
în continuare a averii obștești. 
Restul de peste 400 000 lei au 
fost repartizați colectiviștilor ca 
avans pentru zilele-muncă. Re
cent colectiviștii au ridi
cat de la casieria gospodăriei cel 
de al doilea avans bănesc din 
acest an în valoare de 7 lei la 
zi-muncă.

(Agerpres)



CASA DE CULTURĂ SI TOUCATIA 
ȘTIINIIHCA A TINERETULUI

ANCHETA NOASTRĂ LA SEBEȘ
uiți tineri vin la 
casele raionale de 
cultură pentru a 
găsi răspuns la 
întrebări științifi
ce și tehnice. A-
ceasta impune ca

selor raionale de cultură să
desfășoare o activitate cu te
matică foarte largă, foatte 
variată, precum și folosirea 
unor forme accesibile celor 
cărora li se adresează aceste 
activități.

Reușește să-și îndeplinească 
această îndatorire Casa raio
nală de cultură din Sebeș, re
giunea Hunedoara ? Un bun 
răspuns pot da înșiși tinerii 
muncitori care caută în acti
vitatea Casei de cultură po
sibilități de a-și îmbogăți cu
noștințele științifice și tehni
ce, un sprijin în munca lor 
de fiecare zi.

nici o expoziție cu cărți teh
nice sau cu noutăți științifice 
tehnice, nici simpozioane, nici 
seri de întrebări și răspun
suri. S-au epuizat oare te
mele ? Iată cîteva teme care 
m-ar interesa : „Folosirea pre
fabricatelor în construcții", 
„Materialele plastice și între
buințarea lor“, „Realizările chi
miei romînești“ etc. Avînd în 
vedere că la casa de cultură 
există aparat de proiecție, s-ar 
putea organiza și vizionări de 
jurnale de actualități și filme 
tehnico-științifice.
---------------------------- ------------------------

Elena Zahan —
muncitoare 

Ia secția încheiat 
Fabrica „Sebeșul"

Să le dăm cuvin tul:

Cutean Nicolae —
muncitor

Fabrica „Simion Bărnuțiu"

— Am participat la nu
meroase acțiuni care s-au or
ganizat anul trecut la Casa 
raională de cultură. Printre 
acestea, rețin în mod deosebit 
conferința: „Dezvoltarea speo- 
logiei romînești“ prezentată de 
un lector universitar de la 
Cluj, și întîlnirea cu Ștefan 
Tripșa, Eroul muncii socialiste 
de la Combinatul Siderurgic 
Hunedoara. Au mai fost 
multe alte acțiuni de acest 
fel. Poate de aceea, la fel ca 
alți tineri, în timpul liber mă 
îndrept spre casa de cultură 
dorind să aflu noutăți științi
fice și tehnice. Dar în ultimul 
timp în afară de filmul care 
rulează aîci. nici o recenzie,

Printre cei care au urmat 
cursurile Universității popu
lare m-am numărat și eu. în 
cadrul acesteia s-au făcut ex
puneri pe marginea evenimen
telor politice interne și inter
naționale, pe teme de istorie, 
medicină, astronomie. Dar, ca 
și alți tineri, aș fi dorit să as
cult și conferințe pe teme de 
tehnică. Am crezut că la casa 
de cultură voi avea această 
posibilitate. Aici însă, o sin
gură conferință „Utilizarea in
dustrială a televiziunii“, ținută 
de prof. Drăghiță Constantin 
a dat răspuns la puține între
bări din cele care mă preocu
pau. Aș dori mai multe con
ferințe de acest fel și în spe
cial, privind dezvoltarea și 
perfecționarea mașinilor, or
ganizarea și modernizarea în
treprinderilor din țara noa
stră.

Vuku Tiius —
dispecer 

Fabrica „1 Mai“ 
L------- ---

Mașini de frezat
gigantice

Constructorii de tfiâȘihi ăih Le
ningrad au început iabricarea 
unei serii de mașini de Irezat gi
gantice pentru prelucrarea unbr 
ștanțe cu o supraiată variind in
tre 6 și 40 mp.

La Uzina „Sverdlov" se apro
pie de ȘflrȘlt asamblarea celui 
mal mare agregat ce nu-șl are 
egal pină în prezent.

Un element nou în construcția 
de mașini mondiale 11 constituie 
mașina pentru irezăted matrițelor 
de presat ale protectoarelor de 
anvelope pentru automobilele de 
mare tonaj. Ea este de 2.5 ori mai 
productivă In raport cu vechile 
mașini record ale firmelor ameri
cane „Bridgewater" și „Briten
stein".

Sprijinită de cabinetul teh
nic al fabricii, casa raională 
de cultură ar putea iniția nu
meroase acțiuni care să vină 
în ajutorul nostru. în primul 
rînd, prin organizarea unor 
manifestări în care tinerii 
să-și poată însuși cunoștințe 
privind realizările obținute în 
domeniul chimiei industriale, 
al folosirii de noi materii pri
me în industrie etc. Am vrea 
ca la casa raională de cul
tură. așa cum se obișnuiește 
în alte locuri, să funcționeze 
cercuri de studiere a limbi
lor străine. Mulți tineri din 
fabrică doresc să urmeze ase
menea cursuri pentru că nu
meroase publicații privind in
dustria hîrtiei și celulozei 
apar în limbi străine.

Trebuie continuate, de ase
menea, acele acțiuni intere
sante de prezentare a unor 
cărți noi. Cit de binevenită a 
fost, de pildă, prezentarea 
cărții „Călăuza ateistului".

Ispas Gh. —
membru al gospodăriei 

agricole colective din Sebeș

— E lesne de înțeles cît 
de mult i-au interesat pe co
lectiviștii care lucrează în 
brigada viticolă și pe cei care 
lucrează la grădină, expune
rile „Prevederea și combate-

rea bolilor viței de vie“ și res
pectiv „Roșiile timpurii și cul
tivarea lor" ținute de prof. 
Elena Marcu și Denghel Gun- 
hardt. Din aceste expuneri 
am învățat multe lucruri pe 
care în prezent le și punem 
în practică.

Membrii gospodăriei noas
tre sînt dornici să afle me
tode de muncă avansate pen
tru diverse culturi, pentru 
creșterea și îngrijirea anima
lelor. Și nu numai aceste lu
cruri. în cadrul casei raionale 
funcționează două brigăzi ști
ințifice. Acestea au făcut de
plasări în numeroase sate din 
raion, unde au răspuns la în
trebările țăranilor colectiviști. 
Și noi, colectiviștii din Sebeș 
am avea multe de întrebat 
dacă ne-am întîlni cu profe
sori, medici, ingineri, cu bri
găzile științifice ale casei ra
ionale de cultură.

★
Lucruri asemănătoare au 

declarat Elena Burță, Ioan 
Borza și alți tineri care au 
mai răspuns la ancheta noa
stră.

Din răspunsurile lor reiese 
că, în ceea ce privește răspîn- 
direa cunoștințelor științifice 
și tehnice, activitatea casei 
raionale de cultură din Sebeș 
a rămas în urma cerințelor 
crescînde ale tinerilor mun
citori și colectiviști.

în cadrul casei raionale de 
cultură se muncește. Se fac 
repetiții la cor, la dansuri, la 
teatru, fanfară, teatru de pă
puși. Se lucrează în cercul 
plastic și în cercul coregrafic. 
Se organizează spectacole. în 
lunile februarie, martie și a- 
prilie s-au ținut în cadrul 
casei de cultură cinci confe
rințe. Dar activitatea casei 
raionale de cultură nu se poa
te limita la atît.

Activitatea unei case raio
nale de cultură nu poate să 
conste numai în programe ar
tistice, distractive, ci, în pri
mul rînd în organizarea de 
acțiuni și manifestări care să 
contribuie la educația comu
nistă, la formarea concepției 
științifice a tinerilor.

E adevărat că în planul de 
activitate al casei raionale de 
cultură din Sebeș au fost pre
văzute și astfel de acțiuni. De 
exemplu: jurnal vorbit pe 
tema : „Ultimele realizări în 
știință", seară științifică, „Ato
mul în slujba omului“, confe
rințele „Cum putem obține 
5 000 de kg de porumb la hec
tar pe terenuri neirigate", 
„Folosirea îngrășămintelor“, 
seri de discuții, convorbiri, 
consultații date de ingineri, 
seri cultural-științifice pentru 
colectiviștii din Sebeș și alte 
forme de răspîiîdire a cunoș
tințelor științifice.

Lucruri utile, frumoase. 
Dar toate acestea au rămas 
pe hîrtle,

Printr-o strînsă colaborare 
a conducerii casei raionale de 
cultură cu ceilalți factori care 
se ocupă de răspîndirea cu
noștințelor în rîndul maselor 
se va reuși să se îmbunătă
țească activitatea casei raio
nale de cultură din Sebeș, 
astfel îneît aceasta să devină 
într-adevăr un lăcaș al știin
ței și culturii spre care să se 
îndrepte cu încredere tinerii, 
dornici șă-și lărgească orizon
tul cultural-științific.

Prof. NICOLAE ARSENIE

și geografii
romîni la lucru

„Solul, viața 
și însușirile lui"

Despre sol, despre iertilitatea l 
pămintului ca și despre cele mai : 
multe dintre problemele științelor 
agricole se pot scrie și savante 
prelegeri dar și lucrări de popu
larizare, atractive, pe Înțelesul 
celor mal largi mase de tineri.

Redactind broșura „Solul, viața 
și însușirile lui" pentru colec/la 
„Cunoștințe folositoare" ing. Pulu 
D. Ștelan, candidat In științe a-

Zilele acestea se desfășoară 
la Moscova, Congresul mon
dial de oncologie. Cu acest
prilej tehnicienii sovietici au 
prezentat o serie de noi și in
teresante aparate medicale. 
Printre acestea se găsește și 
aparatul Roentgen RUM-17 fo
losit în tratamentul inflamajii- 

lor canceroase.
Folo : TASS-MOSCOVA

„Căutăm cu tot mai multă in- 
sistenjă ca rezultatele cercetări
lor noastre să capete cit mai re
pede o valorificare practică“ — 
a declarat de curînd academicia
nul Al. Codarcea, președintele 
seefiei de geologie și geografie 
a Academiei R.P. Romîne.

Echipele de geologi, speciali
zați în diferite probleme, scor
monesc neobosifi solul țării obți- 
nind noi rezultate interesante. 
Una din zonele spre care se în
dreaptă atenta cercetătorilor o 
reprezintă Carpajii orientali. Cu
noașterea din ce în ce mai amă
nunțită a structurii lor de adîn- 
cime la care au contribuit cerce
tările geofizice în mare măsură, 
are o mare importanță pentru o- 
rientarea lucrărilor de explorare 
a substanțelor minerale utile. Cer
cetări amănunțite de sedimenlo- 
logie și tectonică, precum și pre
cizarea unor zone reper au per
mis să se stabilească fazele evo
luției tectonice ale geosinclinalu- 
iui carpatic și au ajutat la corela
rea formațiunilor din Carpații ro
mînești cu cele din U.R.S.S. și 
R.P. Polonă.

Lucrările oamenilor de știință 
romîni cu privire la geologia Car- 
paților orientali, meridionali, a 
Dobrogei au fost călduros apre
ciate cu ocazia celui de al V-lea 
Congres al Asociației geologice 
carpato-balcanice care a avui 
loc, nu de mult, în țara noastră.

Carpații meridionali au fost su
puși în ultimii ani unor intense 
studii geologice complexe. Aceste 
studii au dus la un șir de rezul
tate foarte interesante între care, 
pe primul plan se situează de
monstrarea existentei pînzei de 
șarlaj — mult timp pusă la îndo
ială. Cercetări care au durat ani

îndelungați au permis să se do
vedească faptul că în cursul ere
lor geologice s-au declanșat forțe 
interioare foarte puternice care 
au tăcui ca straturi mai vechi să 
ajungă, prin alunecare, deasupra 
altora mai noi. In alară de im
portanța teoretică incontestabilă 
a acestei demonstrații, apreciată 
în mod elogios de foruri științifi
ca internaționale, ea are și o 
mare importanță pentru economia 
națională. intr-adevăr, straturile 
mai noi, care prin alunecare ajung 
în străfunduri, la adîncimi de mii 
de metri, sînt de obicei purtă
toare de substan(e minerale 
utile.

Cercetările romînești în dome
niul mineralogiei, stratigrafiei, pa
leontologiei Carpaților meridio
nali au demonstrat că fundamen
tul acestora este mai vechi cu 
100—200 milioane de ani decif 
se credea pină acum. Acest re
zultat aruncă o lumină nouă asu
pra evoluției geologice a Carpa- 
ților meridionali.

Pe de altă parte, cercetarea 
formațiunilor sedimentare Care 
formează învelișul fundamentului 
vechi al acestor munți a făcut po
sibilă cunoașterea diferitelor as
pecte ale rocilor, explicarea con
dițiilor In care s-au format. Toate 
acestea au o mare însemnătate 
pentru identificarea și determina
rea repartiției în scoarța terestră 
a unor substanțe minerale utile.

Lucrările in domeniul paleo- 
geolermomefriei — Un domeniu 
de mare actualitate științifică și 
practică — au prilejuit unul co
lectiv de cercetători să determine 
temperaturile de formare a cuar- 
țului, un mineral care însoțește 
de cele mai multe ori aurul și 
alte metale neferoase. Stabilirea

gricole, a avut o grijă deosebită 
pentru caracterul popularizator al 
lucrării, pentru elaborarea unei 
cărți care să explice cititorilor 
—In special țăranilor colectiviști— 
componentele solului, Însușirile 
sale, concepția științei moderne 
asupra solului, măsurile care tre
buie luate pentru continua sa Îm
bunătățire.

O scurlă trecere in revistă a cl- 
torva dintre titlurile lucrării — 
„Tainele solului pot fi cunoscute", 
„Pe seama cui s-a format și se 
formează solul „Solul nu arată 
la fel pe toate adlnclmile lui", 
„Solul un fel de CEC al plante
lor", „Slngelo solului", „Care sini 
solurile din /ara noastră" — de
monstrează nu numai larga 
gamă de probleme abordate in a- 
ceastă lucrare, ci și grija pentru 
atractivitate, pentru plasticizarea 
explicațiilor.

temperaturii de formate a cusrfu» 
lui înlesnește cercetarea geologi
că în profunzime a zăcămintelor 
filoniene de minereuri.

Ridicarea calitativă a nivelului 
de cercetare în domeniul geolo
giei și în special al mineralogiei 
și geochimiei se face pe scară 
largă lolosindu-se metode moder
ne de lucru și o aparatură cit mai 
sensibilă și mai perfecționată. 
Pentru aceasta, laboratoarele Co
mitetului geologic au fost dotate 
cu spedografe moderne, care e- 
lectuează analize de serie, cu o 
înaltă productivitate și ajută la 
descoperirea și dozarea calitativă 
și cantitativă a diferitelor ele
mente rare In vederea valorificării 
complexe a minereurilor ce se 
exploatează în prezent, cît fi la 
descoperirea de noi substanțe mi» 
nerale utile, necesare îmbunătă
țirii calitative continue a produc» 
jiei de aliaje.

in domeniul geografiei, recent, 
a fost definitivată partea a doua 
a celui de al ll-lea volum al Mo
nografiei geografice a Republi
cii Populare Romîne — lucrare 
de mari proporții, elaborată in 
comun de oamenii de știință ro
mîni și sovietici.

Lucrare geografică de sinteză 
privind natura, economia și popu
lația țării — monografia prezintă 
factorii fizico și economico-geo- 
grafici, reparfifia teritorială a re
surselor naturale și a producției 
sociale, raionarea economică etc.

Concomitent cu încheierea lu
crărilor de elaborare a monogra
fiei, geografii și-au intensificat 
colaborarea cu organizațiile eco
nomice în vederea realizării 
obiectivelor dezvoltării multila
terale a economiei naționale a 
Romîniei. Astfel, s-a studiat din 
punct de vedere geografic Delta 
Dunării în vederea sistematizării 
ei, au fost întocmite hărți de de
taliu pentru nevoile industriei chi
mice, industriilor alimentare și 
forestiere, ale cercetărilor agri
cole ele. Dezvoltarea viitoare a 
orașelor București, Galați, Brăila 
va li legată și de studiile fizico 
și economico-geogralice Între
prinse anul trecut de specialiști 
in zonele respective.

In ce privește cercetările în do
meniul geografiei, ele continuă 
prin studiul Văii Dunării In direc
ția sprijinirii rezolvării probleme
lor legate de dezvoltarea econo
miei naționale.

ADRIAN COSTA

La Institutul de Fizică al Aca
demiei R. S. Cehoslovace : 
Studiind suprafața unor fni- 
crocristale de fier cu ajutorul 

unui microscop electronic

Foto : CTK-PRAGA

„S1D-1“
La Uzina de locomotive Piesei 

din Kolomna (U.R.S.S.) s-a reali
zat un aparat special pentru în
registrarea modificărilor de presi
une în cilindrii motoarelor cu 
ardere internă în funcție de un
ghiul de TOtire a arborelui cotit. 
Este vorba de un indicator elec- 
trono-pneumatic de presiune, de
numit „SÎD-1”. El se bazează pe 
măsurarea presiunii prin compara
ție cu un etalon.

Non material | 
refractar

La uzina de magnezit din Si- 
lezia de jos (R.P. Polonă) a 
fost pusă la punct producția 
unor cărămizi refractare din 
magnezit-dolomit-cromat. Că
rămida se obține din dolomit, 
magnezit și fosforiți. După 
comasarea materiei prime, a- 
mestecul este ars la o tempe
ratură de peste 1 600° C. A- 
ceastă cărămidă se folosește 
lă căptușirea cuptoarelor ro
tative din fabricile de ciment.
Originală infervenjie 
chirurgicală la limbă
Stomatologul sovietic Isai Lif- 

șiț din Vladivostok a efectuat 
o operație dificilă.

Pacientul său, Vililor Viat- 
kovskit a suferit un accident 
prin cădere, în urma căruia și-a 
tăiat, limba de la rădăcină. El a 
fost adus de urgență la spital 
unde i s-a grefat o limbă nouă. 
Stomatologul hai Lifșiț a format 
„tija" limbii pe abdomenul bol
navului, apoi a efectuat opera
ția hotărîtoare — grefarea „ti
jei" în cavitatea bucală. Ope
rația s-a desfășurat cu succes. 
Cînd „tija" s-a prins, medicul a 
pregătit „carcasa" exact după 
formatul limbii.

Peste cîfva timp, Viktor Viat- 
kovski a început să învețe să 
vorbească. Curînd după aceea, 
vorbirea lui a devenit cu totul 
clară.

Celulele vii „emit“ raze ultraviolete...
Ce este fenomenul de luminiscență ? • O nouă metodă de diagnostic „precoce“

• Misterele celulei vii la lumina microscopului

Oamenii de știință sovietici au reușit din 
nou să determine ,,invizibilul1' să devină 
„vizibil". Încă în urmă cu ctfiva ani, cer
cetătorul sovietic Evgheni Brumberg din 
Leningrad, a încercat să transforme prive
liștea de „natură moartă" pe care țesutu
rile organice o oferă microscopului in
tr-o „natură vie".

E| a pornit de la ideea că luminîhd cu 
raze ultraviolete fesului viu, acesta trébuie 
să „răspundă" la rîndul său printr-o emi
siune slabă de ultraviolete. Studiile bio
chimice au arătat că într-adevăr în Com
poziția organismelor vii există unele sub
stanțe capabile de a „străluci” în cazul ira
dierii lor cu raze ultraviolete. Au fost chiar 
identificate o serie de „combinații bio
chimice" care prezintă o „luminiscență 
naturală".

Problema era însă de a găsi o metodă 
pentru a se face vizibilă radiația „obscu
ră" a țesuturilor organice. Omul de știință 
sovietic a adaptat în acest scop unui 
microscop puternic o lampă specială de 
mercur care dă un fascicul îngust de raze 
ultraviolete și un aparat „cromoscopul" 
pentru înregistrarea radiațiilor și transfor
marea lor în imagini colorate vizibile.

în acest mod, celulele vii emit o ra
diație ultravioletă care variază în func
ție de originea lor. Celulele din piele 
emit o radiație da culoare albastră (cele 
„conjucfive") sau verde deschis (cele 
„epiteliale"). Celulele musculare apar lu
minate în portocaliu, fibrele nervoase in 
galben ș.a.m.d.

Studierea celulelor cu ajutorul micro-

rilor să observe nemijlocit formarea și dez
voltarea organelor la ființele vii.

★
Cercetarea influenței unor agenli fizici 

externi asupra organismului a dus, de ase
menea, la concluzii interesante. Pină acutn 
se considera, de pildă, că dozele mici de 
raze Roentgen nu au nici un efect asupra

scopiei luminiscenfe a permis descifrarea 
multor taine ale materiei vii. S-a precizat 
astfel modul de diviziune „anarhică" a ce
lulelor canceroase, care este caracterizat 
prinfr-un „efect de luminiscență” crescut. 
Această descoperire este menită să pună 
la dispoziția medicilor o tehnică prețioasă 
pentru diagnosticul „precoce" al tumorilor 
maligne.

La Institutul de biologie experimentală 
din Moscova a fost studiată, prin aceeași 
metodă, structura și funcțiile embrionului 
de pui. Noua metodă a permis cercetăto-

slngelui — și analizele biochimice confir
mau acest lucru.

Utilizarea microscopiei luminiscenle a 
demonstrat Insă că sîngele animalelor ira
diate cu doze oriei t de mici, suferă modifi
cări. In asemenea situație globulele albe 
și mai ales limfocilele își intensifică lumi- 
niscenfa. Această strălucire crescută se 
menjine mult timp după ce globulele ira
diate au fost distruse. Mai mult chiar, 
electele unor doze mari de radiații ionizan
te se pot transmite ereditar celulelor san
guine viitoare. Animalul este de aceea ur

mărit pină la sllrșitul vieții de efectul 
nociv al iradierii.

Descoperirea acestui fapt elucidează 
mulie din fenomenele patologice cate se 
produc In „boala de itadiete".

Un alt domeniu în care s-a experimen
tat metoda luminisccnței este cel al pro
ducției industriale a algelor. Tu prezent, 
numeroși oameni de știință acordă un 
interes deosebit algelor verzi din ordinul 
Protacoccales ce constituie o sursă bo
gată de substanțe

Cultivate în lumină artificială, algele 
prezintă modificări ale luminiscenței 
celulelor la cea mai mică tulburare sur
venită în condițiile de dezvoltare.

Experiențele au arătat, de asemenea, 
că luminiscență clorofilei poate fi folo
sită pentru determinarea concentrației 
acestui pigment în extracțiile de plante 
sau pentru depistarea unor plante micro
scopice (peridireae) care, dezvoltîndu-se 
în cantități masive, infectează apa.

Noua metodă de cercetare se află abia 
la primii „pași” dar, nu încape îndoială 
că ea va mai aduce multe descoperiri 
importante în cunoașterea naturii vii.

Dr. I. ROȘIANU

„SIRII S"
„Sirius“ — aceasta este denu

mirea sistemului de informare, 
calcul, măsurare, comandă și 
semnalizare creat în prezent de 
oamenii de știință și proieefanții 
ucraineni pentru agregate ener
getice de 200 000 kW, instalate 
actualmente în mulfe termocen
trale din U.R.S.S. (dinfr-un astfel 
de agregat face parte un cazan 
de mare productivitate, o turbi
nă cu abur și un generator).

Potrivit concepției autorilor, 
sistemul „Sirius“, care va cu
prinde o mașină electronică de 
calculat, va asigura controlul con
tinuu asupra tuturor subansam- 
blurilor agregatului' energetic, Va 
putea calcula indicii tehnico-eco- 
nomici și va putea alege reginiul 
cel mai avantajos de funcționare 
a agregatelor. Sisfemul va pu
tea, de asemenea, să-l avertizeze 
pe operator despre eventualele 
devieri de la regimul de funcțio
nare ales.

După punerea în funcțiune a 
întregului sistem, el își va «su
ma întreaga comandă după pro
gram a unui bloc de 200 000 kW.

Metodă noua de vindecare 
a reumatismului

După ăni de experiențe, la spitalul din Greiz fR.D.G.ț a fost elabo
rată o metoda de vindecare a diferitelor lorme de reumatism cronic. 

Dacă pină ăcum în tratamentul reumatismului cronic se foloseau, în 
primul tind, băile de nămol, acum se ob/in rezultate excepționale cu 
băile C, elaborate la Greiz. Aceste bSi care sînt denumite C, după 
carbon, constau inlr-0 masă gelatinoasă Întunecată, care se introduce 
în cantitate de 100—200 grame în apa de baie.

Acest nou preparai este produs de Fabrica de pteparate fizicalotera- 
peutice din Molkău, regiunea Leipzig. Băile C pot li folosite la tot felul 
de instalații pentru băi reci și la domiciliu.

Avantajele economice ale băilor C față de băile cu nămol sini con
siderabile. Nu mai sini necesare pregătirile voluminoase necesare la 
băile de nămol, nu mai este nevoie de strlnsul nămolului, de transpor
tul șl lărîmilarea lui, de prepararea și umplerea căzilor speciale. De 
asemenea, nu mai sînt necesare nici băile de curățenie, se reduce ma
rele consum de lenjerie de baie și nu mai e nevoie de transportul nă
molului consumat.

O parte a instalației „Ogra" de la Institutul de fizică atomică 
„I. V. Kurceatov" din Moscova

Foto i TASS-MOSCOVA

Ofensiva împotriva 

encefalitei
Etistă speranța să se obțină un 

vaccin eficient împotriva virusu
lui encefalitei. In acest domeniu 
lucrează specialiști de la Institu
tul de poliomielită și encefalite 
virotice al Academiei de Științe 
Mediqale a U.R.S.S.

Acum se folosește ca mijloc 
profilactic împotriva encefalitei 
numai vaccinul din creier, care 
esf.e greu suportat de către cCi 
imunizați.

'Anul trecut s-a procedat îa vac
cinarea în masă cu vaccin de țe
suturi împotriva encefalitei în Si
beria de vest. Printre cei vacci
nați în primăvara anului 1961 nu 
s-au constatat cazuri de îmbolnă
vire, ceea ce dovedește marea e- 
ficacitate a noului preparat.

Există temei să se creadă că tn 
anii următori vaccinul neactivizat 
de țesuturi va înlocui pe deplin 
vaccinul din creier în combaterea 
encefalitei.

La uzina de pompe dih Telino» 
grad. Studiul unei piese cu aju

torul lupei
Foto : TASS-MOSCOVA



Petre Draciuc povestește...

■
 u prea departe 

de tîrgul Podu-lloa- 
iei, undeva pe dru
mul ce duce spre 
Hîrlău, se află a- 
șezat satul Toto- 
ieșfi. Întemeiat cu 

vreo cinci veacuri în urmă, pe 
linia străvechiului șleah voievodal 
ce ducea către cetatea Suceavei, 
cătunul de odinioară, pricăjit, cu 
bordeiele lui ghemuite și mizere, 

mîncate de tină și necazuri, cu 
plugarii lui fără de stare, bătuți 
de amarurile și restriștile vremu
rilor duse, nu mai e. In noua iui 
înfățișare gospodărească, cu case 
bine întemeiate, noi și surîzătoa- 
re, cu acareturi în jur, colectiviștii 
care îl alcătuiesc n-au mai păs
trat din cele vechimi decît nu
mele de legendă.

— Demult, tare — prinse a is
torisi ce| cu care aveam, nu da 
mult, cinstea de a sta la cuvînt 
— trecea pe-aici cu fală, întor- 
cîndu-se din bătălii, însuși Ștefan 
cel Mare. Se ducea acasă, la Su
ceava, dar se vede lucru că mai 
zăbovea puțin și pe ila Hîrlău, 
pe-aproape, pe la frumoasa pes- 
căriță cea cu sprîncenele îmbina
te — Răreșoaia, mama lui Petru 
Rareș. An de ap se abătea prin 
partea locului. Aici, la noi, pe 
movila asta, găsea mereu, cocoțat 
pe gurguiul dealului, pe-un bă- 
trîn pămîntean care avea sub 
strașnică priveghere, cîtu-i de în
tinsă, cîmpia. Domnitorul îl știa 
tncă din tinerețe, și-l vedea astfel 
veșnic de strajă, la datorie, gata- 
gata să aprindă focul pe culme 
în caz că ar fi zărit pe undeva 
pilcuri de vrăjmași. „Tot fu ești?" 
— î| întreba, minunîndu-se, Ște
fan ce| Mare. Și, iaca așa, ani 
de ani, mereu... „tot tu ești ?, 
lot tu ești ?“, îneît i-a rămas sa
tului numele pînă-n ziua de azi 
— Totoieștil

Cel care-mi povestea astfel era 
un bătrîn în putere, scund, ușor, 
însurit la tîmple, cu fața rotundă, 
roșie și zîmbitoare și avea două 
smocuri de musteți colorate ca 
mătasea păpușoiului pîrlită de 
brumă, înțepoșate aprig și zbur
lite parcă a țîfnă.

De felul lui însă, omul nu-i 
supărăcios și nu-i nici iute la 
vorbă ori mînios, cum am fi ispi
tiți să bănuim din pricina muste- 
ților. Nu, tovarășul Petre Draciuc, 
președintele gospodăriei agricole 
colective din Totoiești, de curînd 
cinstit cu înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste, e un țăran 
tru, cu ochii vii, scăpărători 
puțin șugubeți parcă, și are 
fel la vorbă care te cucerește 
Îndată.

Ion I s t r o t i

— Ce să zic eu ? — făcu el cu 
glas simplu și înveselit parcă, bla
jin, căutînd cuvintele trebuitoare. 
Am avut cinstea, ca, nu mult îna
inte de sesiunea extraordinară a 
Mari; Adunări 
poftit la 
D.T.M. lași.

— Te-am

Naționale, să fiu 
Conferința regională

ascultat, tovarășe Dra-

fiviștii ieșiseră la prășit, apoi 
continuă.

Am început să nu mai ținem de 
hatîrul timpului. Că dacă 
treabă după știință, dacă-i 
porumbului, să zicem, prașili cîte 
îi trebuie, crește ca din apă. Că 
noi și anul trecut, am scos o re
coltă de 1 700 de kg grîu la hec-

faci 
dai

— De-acum înainte, însă, 
gospodărie decorată cu Ordinul 
Muncii clasa I, cînd sîntem cu 
toții 700 de familii, trebuie să 
fim și la mai mare înălțime, să 
devenim pildă. Ne-am legat toți, 
într-o inimă în fața partidului 
că vom pune tot sufletul ca să 
aducem la frumoasă îndeplinire 

sesiu- 
Adu- 

să că- 
mai

ca

ciuci — 
aminte.

— Păi

i-am spus, adueîndu-mi

hî-
Și

un 
de-

asta... reluă el potolit. 
Măcar că am 51 de ani, eu, 
unul, încă mă simțesc tînăr și de 
asta, să nu fie cuiva cu bănat, 
ori cu supărare, aș zice cîteva 
vorbe și mai așa și mai așa. Am 
auzit acolo, la lași — știu și fap
te care merită toată lauda — că 
mai sînt, pe ici pe colo, prin 
unele gospodării și tineri care nu 
prea vin la treabă, cum a fost 
cazul chiar și la noi, la colectivă. 
Că la noi am avut, într-un timp, 
și niște de-aieștea — se poticni 
el, negăsind cuvîntul potrivit — 
nu fructuații, dar fluctuații în pro
ducție. Eee — se înverșună el 
— dar noi, organizația de partid 
și de U.T.M., i-am lămurit cum 
se cuvine pe cei ce se mai lăsau 
pe tînjeală. Spunea și tovarășa 
care-a fost delegată la Conferin
ța regională U.T.M., cum anul tre
cut, datorită celor tineri, am de
pășit producția de lapte planifi
cată cu 300 de litri P9 fiecare 
vacă furajată. Pentru că la noi, 
tineretul nu umblă teleleu pe 
drumuri, pune umărul la treabă, 
zdravăn. Aproape 90 de utemiști 
avem în organizație, și toți ca
pătă azi bună educație. Nu ca 
mine, pe timpuri, cînd mă trime
tea mama în sat și-mi da de 
grijă : „Petrache, bagă de seamă, 
strigă să trăiți jandarului, că alt
fel ne mîncăm leftereaual Să 
spui „sărut mîna“ lui Conu Va- 
sile și să pupi mîna părintelui I" 
lată cele trei verigi de... „învă- 
țămînt“ pe care le-am urmat la 
școalăl

Tăcu un răstimp, învăluind 
ochii îmbucurați întinsoarea 
verde închis a lanurilor de 
rumb de-a curmezișul cărora, în
șirați ca mărgelele pe ață, colec

far, 3 500 de kg păpușoi, iar 
pe 80 de hectare cîte 4 500 
kg de boabe, cîte 34 000 de 
sfeclă de zahăr... Și așa am îm
pletit noi, una cu alta, cultura de 
cereale cu cea de legume și cu 
creșterea vitelor, că am dobîndit 
venituri de a ajuns valoarea zilei- 
muncă la 40,30 lei, din care vreo 
16 lei, nu șagă, parale în mînă. 
Că avem azi peste 250 taurine, 
1 000 oi, 81 de porcine.

îmi înșiră mai departe ce anu
me mai au azi în proprietate ob
ștească, îmi vorbi de buna frec
vență a tineretului la cursurile 
agrozootehnice, de orele de mun
că patriotică efectuate de 
miști, după care adăugă:

de 
de 
kg

ute-

toate hotărîrile luate la 
nea extraordinară a Marii 
nări Naționale. Vom căuta 
pătăm, de pe o suprafață 
mare, cîte 5 000 kg porumb boa
be la hectar în cultură neirigată, 
vom spori recolta și la celelalte 
culturi, om vinde din surplusurile 
pe bază de contract și, la sfîrși
tul anului ista, vom realiza un 
Venit de aproape .3 milioane de 
lei, ajungînd cu fondul de bază 
la 2 400 000 de lei. Nu mai spun 
ce planuri avem pînă în 1965. 
Atunci vom dovedi să creștem 
800 de taurine, din care 450 vaci, 
2 000 porcine, 4 500 ovine, 14 000 
de păsări.

Tși frecă, cu nodul unui deget, 
musteața îmbîrligată, strînse din 
coada ochiului și surise.

— Nu de alfa, zise el, dar ca 
Erou al Muncii Socialiste am de 
gînd să trăiesc să le văd pe toate, 
In bună rînduială și fericire la 
gospodărie nu numai pînă-n '965, 
dar chiar pînă în anul 2 000 I Să 
vie, bunăoară, atunci — ca pe 
vremuri Ștefan-Vodă — un înalt 
și cinstit oaspete și să mă-ntre- 
be: „Tot tu ești ?
pot răspunde, fiindcă dacă-s mi
lionar, cu toți tofoieșfenii laolaltă, 
dacă-s sănătos și-s cu inima bună, 
fericit, e fiindcă așa m-a povățuit 
partidul.

„Tot eu" să

poezii

cu 
de 
po-

Au sosit ziarele. Pentru cîteva clipe tăietorii de lemne de la Ex

ploatarea forestieră Arva-Sova a Ocolului Silvic Focșani s-au 

adunat să citească ultimele știri
Foto : N. STELORIAN

înărul Nicolae 
Georgescu pare as
tăzi mai preocupat 
ca de obicei. Punc
tual pînă acum 
la întîlnirea cu 
arta, a întîrziat cu

o jumătate de oră, spre nemul
țumirea prietenilor săi. Cu 
toții, de altfel, dau semne de 
nerăbdare. Dimitriu notează 
ceva intr-un jurnal. înainte 
de a începe vizita-lecție prin 
muzeu, băieții schimbă impre
sii, își verifică cunoștințele 
despre o lucrare, un artist, un 
curent. Strungarul Teodor Ene 
a fost impresionat de tabloul 
lui Rembrandt, aflat în mu
zeul nostru.

Firesc, firul călătoriei noa
stre este astfel refăcut. Pă
trundem în sala de artă rusă 
și sovietică și, în continuare, 
privim lucrări aparținînd di
verselor școli ale artei france
ze. Urmărim același proces de 
evoluție a artei întîlnit și la 
pînzele aparținînd pictorilor 
italieni, spanioli sau flamanzi 
și anume preocuparea pentru 
chipul omului, pentru psiho
logia sa. Ne oprim îndelung 
în sălile ce adăpostesc como
rile artei ruse. Este știut fap
tul că încă de la sfîrșitul se
colului 18, arta plastică rusă 
cunoaște un avînt deosebit, 
realizările ei stînd alături de 
cele mai de seamă capodope
re artistice ale vremii. De 
la dramatismul pînzelor lui 
Franz Rubo (,.Haltă la cazaci“, 
„Cazaci șarjînd") și apoi la 
complexitatea artei lui Repin 
și Levitan, pictura rusă cu
noaște un drum ascendent pe 
calea reflectării vieții, mari
lor frămîntări ale epocii.

Revoluția din Octombrie re
voluționează întreaga artă, im-

Eu sînt un bob de aur din spicele 
bogate 

Și m-am născut din rouă seninei 
dimineți.

Ca slova bucuriei depline s-o înveți 
Citește versul slobod cu vis și realitate 
In care trec comoara întregii mele 

vieți.

N-am apucat pecetea robiei peste 
țară.

Sînt om și simt mîndrie de tot ce-i 
omenesc. 

Cu harnica natură mă-ntrec 
și construiesc

Șl m-a născut un August cu iz
de primăvară, 

De-atunci înilăcărate, avînturile-mi 
cresc.

Zîmbetele păcii îți aprind obrazul. 
Plug de bogăție cîmpul tău ți-1 ară. 
Din baraj de ape scapără Bicazul 
Ploaie de luceferi peste-ntreaga țară.

E o schelă nouă iiecare oră
Ce o dăm mistriei să înalțe case 
Chiuind, flăcăii, în vîrtej de horă 
yin să-ți cînte astăzi doinele frumoase.

înălțăm din inimi steaguri
și pridvoare.

A

...Mușc din pîine ca un copil, 
surîzînd : 

pîinea are gust de pămînt.
Mușc, mă bucur și știu că prin pîinea 

cea bună 
spre zodia mea se-nfurtună 
durerile vechi ale celor ce ară 
acum cu tractoare-ntre soare și lună. 
Mușc din pîine și vă laud pe voi, 

înfrățiți ai cîmpiilor, 
cu fiorul dragostei sincere, 
întoreîndu-vă bucuria nepotolită

In tabăra de pionieri și șco

lari de Ia Brănești

Din razele lui August mi-am împletit 
cosiță 

Și steaua sîngerie o simt svîcnind 
în piept 

Cînd sorb cu însetate cuvîntul 
înțelept. 

Mi-au înflorit obrajii de-a soarelui 
arșiță 

Și rid de bucurie, căci știu că drumu-i 
drept.

Eu dăruiesc partidului — o inimă 
pulsînd 

Și cìntecele mele, cu fiecare rînd. 
Din holdele bogate se naște poezia 
Și crește către soare întîiul meu 

cuvînt.

MARIANA COSTESCU 
studentă — Iași

Cînturile noastre, viu să se ridice 
Peste brazi și sonde cînd surîd în zare 
Munții cu minerii, holdele cu spice..

Bună dimineața, patrie bogată 1 
Azi, în anii tineri, crești ca o făclie. 
Și-fi aducem daruri, munca noastră 

toată, 
Cu oțel, cu pîine și cu poezie.

DAMIAN URECHE
Timișoara

In tremurul rapsodiilor !... 
...Mușc din pîine — 
bucurîndu-mă 
pîinea e mare și albă și bună 
ca la vremea aratului 
ca la vremea culesului.

— Oameni, veniți să cîntăm împreună 
istoria nouă a satului
ce-și tremură luminile în pîine 1...

GHEORGHE CHIRILĂ 
student — Iași

În fața comorilor artei
plicit și plastica. Viața nouă 
descătușează pe artist; în pic
tură și sculptură apar o mul
titudine de genuri, de tema
tici, înflorește arta multora 
din popoarele (uzbec, kirghiz, 
osetin etc.) ținute veacuri 
într-o cruntă înapoiere spiritu
ală. Muzeul de Artă al R.P.R. 
oglindește această diversitate și 
dă posibilitatea vizitatorului 
să-și formeze o imagine exac
tă asupra înfloririi artei so
vietice. Privim „Muncitorul și 
colhoznica“ al Verei Muhina, 
și excelentul portret tăiat în 
piatră al vestitului aviator 
Gastello, datorat lui A. O. 
Bembel. Admirăm lucrările 
lui Gherasimov, ale lui Soko- 
lov — Skalea, Joganson, Ciui- 
kov. Eroismul omului sovietic, 
viața fericită a poporului, 
peisajul îmbogățit continuu de 
mîna omului, marile bătălii 
ale oamenilor sovietici pe șan
tierele construcției socialismu
lui și comunismului — iată 
cîteva din temele pînzelor și 
sculpturilor întîlnite în acea
stă sală a muzeului.

După ce vizităm pe îndele
te sălile dedicate artei fran
ceze și apoi sălile ce cuprind 
nemuritoarele comori ale artei 
Orientului îndepărtat, mae
strul Maxy ne așteaptă în bi
roul său. E ultima întîl- 
nire a acestui grup de tineri 
de la Uzinele „Grivița roșie“ 
cu directorul muzeului și, de
sigur, impresiile după patru 
duminici prin fața comorilor 
artei sînt bogate, diverse.

Și de data aceasta Nicolae 
Georgescu, turnător la „Grivi
ța roșie", elev în clasa a X-a 
a cursului seral deschide seria 
întrebărilor.

— Noi sîntem turnători, dar 
nu am reușit să ne lămurim 
cum se toarnă copiile de pe

ne Dimitriu, s-a pomenit foar
te des despre școala de la 
Barbizon. Nu era un nume 
nou, fiindcă l-am auzit și în- 
tr-una din duminicile trecute 
la muzeu. Vă rog să ne spu
neți cîteva cuvinte despre a- 
portul acestei școli la dezvol
tarea artei.

tonuri sînt practic infinite. 
Schimbarea condițiilor de lu
cru a adus modificări atît în 
optica artistului cît și în teh
nica lui.

Și întrebările nu mai con
tenesc. Nicolae Georgescu 
vrea să cunoască etapele re
voluționare în artă, punctele

Cu tineri muncitori prin sălile
Muzeului de Artă al R. P. Romîne

statui, dar mai ales cum se 
obține luciul, petele de lumină 
și de mat de pe sculptură?

Maestrul Maxy vorbește 
despre atelierul de turnăto
rie al Fondului Plastic și apoi 
despre modul în care sînt tra
tate sculpturile în atelierul 
Muzeului pentru a căpăta pa
tină.

— Folosim diverse săruri. 
Dacă vă interesează vă putem 
da rețete.

Pe tineri îi interesează și 
vor neapărat să învețe și a- 
cest meșteșug.

Al. Dimitriu a urmărit cu o 
seară înainte la televizor o 
emisiune închinată lui Nicolae 
Grigorescu. A ascultat în mod 
intenționat, pentru a-și îmbo
găți cunoștințele despre ma
rele nostru pictor, dar și ca 
să-și confrunte impresiile.

— în cadrul emisiunii, spu-

— în epoca Barbizon, picto
rii părăsesc atelierul cu tot 
ceea ce însemna el: lu
mină dirijată, model fix și 
poziții limitate. Pînă atunci, 
pictorii lucrau fie portrete, fie 
scene închipuite. Cu toate că 
chipul omului fusese de mult 
introdus în tablouri, el era 
privit oarecum static, fără 
prea multă legătură cu me
diul de viață înconjurător. Or, 
tocmai în acest domeniu a- 
duce schimbări școala de la 
Barbizon, cunoscută și sub nu
mele de „plin aer“. Prezența 
omului în aer liber impune 
unele modificări. Atmosfera 
nu mai e statică, lumina e di
namică, ca și aerul, în conti
nuă mișcare. Un obiect din 
natură e văzut în funcție de 
această perpetuă mișcare, de 
tonurile de culoare și lumină 
ce derivă din ea. Variațiile de

de cotitură, ce este cu adevă
rat revoluționar, și ce este 
fals, pseudoinovație. Alexan
dru Dimitriu ar vrea să 
cunoască mai multe lucrări ale 
lui Repin, deoarece cele două 
peisaje văzute în Muzeu, nu 
i se par de loc reprezentative 
pentru pictorul „Edecarilor“ 
și al „Cazacilor zaporojeni". 
Toți primesc din partea picto
rului Maxy răspunsuri, preci
zări și recomandări de studii 
de specialitate care să-i ajute 
în înțelegerea fenomenului 
artistic.

— Cine dorește să se ocupe 
și în continuare de cunoaș
terea operelor artistice, să 
vadă și alte lucrări decît cele 
expuse în galerii — le spune 
pictorul Maxy — va găsi în
totdeauna ușa noastră deschi
să. Vă putem conduce în de
pozitele noastre, unde avem co

0 SĂRBĂEOARE IKEERXAJIONALĂ

A AREE! POPULARE
Istoricii artelor consemnează 

adeseori dragostea cu care 
marii maeștri ai. arcușului, 
claviaturii sau dansului s-au 
apropiat de-a lungul activității 
lor de fermecătoarele frumu
seți ale artei populare.

Cutreierînd meleagurile Mol
dovei sau Transilvaniei, Liszt 
sau Enescu, de pildă, nu s-au 
sfiit, după ce au atins cele 
mai înalte culmi ale măiestriei 
artistice, cucerind publicul ce
lor mai mari săli de concerta 
ale lumii, să asculte ore în 
șir fiecare sunet scos din vioa
ra unui bătrîn lăutar dintr-un 
sat îndepărtat.

îmi amintesc aceste lucruri, 
aici, în camera de lucru a 
maestrului Tiberiu Brediceanu, 
unul din renumîții folcloriști 
ai țării noastre, artistul care 
și-a închinat viața culegerii, 
armonizării, răspândirii cînte- 
cului popular, culegînd în a- 
proape 7 decenii, peste 2 000 de 
melodii populare.

Invitat la un mic colocviu 
despre Festivalul folcloric al 
țărilor balcanice și din zona 
Mării Adriatice, Tiberiu Bre
diceanu, membru în Comitetul 
național romîn pentru Consi
liul internațional de muzică 
populară, discută despre acea
stă manifestare artistică dor
nic de a fi cît mai repede mar
torul acestei reale sărbători a 
artei populare.

— Vreți să-mi dați cîteva 
detalii despre seminificația a- 
cestei manifestări ?

—■ Conform rezoluției adop
tate anul trecut de către cea 
de a 14-a conferință interna
țională de muzică populară 
de la Quebec, Comitetul Na
țional Romîn organizează la 
București între 27 iulie și 4 
august a.c. un Festival de fol
clor dl țărilor balcanice și din 
zona Mării Adriatice. Festiva
lul va facilita cunoașterea re
ciprocă a fenomenului folclo
ric autentic din țările partici
pante, oferind specialiștilor 
prilejul de a studia compara
tiv producția folclorică din a- 
ceste țări.

Festivalul nostru s-a bucurat 
de un deosebit răsunet în 
rîndurile țărilor invitate, ln- 
cepînd de mîine seară, timp de

opt zile, bucureștenii vor pu
tea întîlni în sălile de spec
tacol din București, în afara 
unei minunate echipe folclori
ce romînești formate din 200 
de persoane, interesante for
mații folclorice ca : Ansamblul 
folcloric „Canterini Romag
noli”, și grupul folcloric „Scur
tă înfățișare a mișcării munci
torești din Italia în perioada 
1900—1962 din Italia”, „U- 
niunea Asociațiilor folclo
riștilor” din R. P. F. Iugosla-

Interviul nostru 
cu maestrul 

Tiberiu Brediceanu, 
Artist al Poporului

ția, Ansamblul folcloric din 
Grecia, 
„Edon” 
folcloric din R. P.
Spectacolele vor avea loc - în 
grădina de vară „Boema”, Tea
trul de vară din Parcul „He
răstrău”, Teatrul de vară „23 
August”, Teatrul de vară „N. 
Bălcescu”, Sala C.C.S., Sala 
Circului de Stat, iar închiderea 
festivă a Festivalului va avea 
loc vineri, 3 august, în Sala 
Palatului R.P.R.

— Reuniunea folclorică de 
la București se bucură de o 
largă popularitate nu numai 
în țările din zona balcano-a- 
driatică ci și în multe alte 
țări ale lumii. Vreți să-mi dați

Ansamblul folcloric 
(Cipru), Ansamblul 

Albania.

numele cîtorva din personali
tățile străine care și-au anun
țat participarea la Festivalul 
nostru ?

— Lista aceasta este, spre 
bucuria noastră, foarte mare. 
Printre cei care au răspuns 
invitației Consiliului de orga
nizare enumerăm pe dr. Al- 
bert Marinus, vicepreședinte al 
Consiliului Internațional de 
Muzică Populară (C.I.M.P.) — 
Belgia, dr. A. E. Cherbuliez, 
vicepreședinte al C.I.M.P. — 
Elveția, D. O’Sullivan, vice
președinte al C. I. M. P. — 
Irlanda, Nicola Văile, fdclo- 
rist-Italia, Willard Rhodes, 
membru al Comitetului Exe
cutiv C.I.M.P.-S.U.A., Mand 
Karpeles, secretar al Comite
tului Executiv C.I.M.P.-Lon- 
dra, și mulți alții.

— In sfîrșit, cîteva amănun
te despre manifestările Fes
tivalului care vor avea loc în 
afara spectacolelor obișnuite.

— Programul se anunță și 
aici foarte interesant. Un ci
clu de conferințe „Folclorul și 
cercetarea sa”, vizite la marile 
muzee folcloristice ale Capita
lei, o paradă a costumelor na
ționale, o culegere experimen
tală de folclor la care vor fi 
invitați oaspeții străini, și 
multe alte manifestări vor în
tregi filmul Festivalului de 
folclor ce va constitui, fără în
doială, unul din cele 
teresante manifestări
gen.

mai in
de acest

IOSIF SAVA

După prima etapă 
a întrecerii bibliotecarilor

Prima fază a celui de-al 
II-lea concurs bienal „Bi
blioteca în slujba construi

rii socialismului” s-a încheiat. în 
aula bibliotecii centrale univer
sitare „C. I. Parhon” din Bucu
rești s-au adunat responsabilii 
celor 900 de biblioteci de pe în
tinsul regiunii București,

pii după lucrările marilor ma
eștri. în oazul lui Repin, pose
dăm cinci copii executate la 
Muzeul Tretiakov. Vă stăm la 
dispoziție, vă putem arăta al
bume sau proiecta filme dă
ruite de numeroase muzee din 
lume. E suficient un telefon. 
De altfel în toamnă vom în
ființa cercul de „Prieteni ai 
Muzeului de Artă al R.P.R.“, 
la care vă invităm să luați 
parte, ca adevărați pionieri în 
materie.

— Vom rămîne prieteni ai 
muzeului, spune unul din 
tinerii vizitatori; nu vrem să 
pierdem contactul cu arta, vom 
mai veni și altă dată.

— Vom veni și noi în uzină, 
adaugă H. Maxy. Există nu
meroase posibilități să men
ținem contactul. O conferință, 
o proiecție, o răsfoire de al
bum, o discuție, de pildă, pe 
tema „Revoluția în pictură“, 
în cadrul Clubului, vă va a- 
juta să înțelegeți mai bine 
arta.

N. Georgescu ezită să pună 
o întrebare care, se pare, l-a 
preocupat tot timpul. își în- 
frînge totuși timiditatea :

— în sport, de pildă, poți 
învăța înotul chiar dacă nu 
faci sport de performanță ci 
numai așa, pentru tine. In 
arta, plastică e același lucru ? 
Poți învăța pictura ?

Maxy îl privește zîmbind.
— Nu cumva vrei să pic

tezi ?
— Ba da, răspunde timid 

Georgescu,

■— Unii afirmă că nu există 
om care să nu poată învăța 
price. Și în ce privește arta 
noastră această idee este va
labilă. Poți învăța să pictezi, 
poți cunoaște anumite reguli 
și tehnici. Dar dacă teo
retic există această posi
bilitate ca oricine să de
vină pictor, practic depinde 
de capacitatea, de pasiunea și 
energia fiecăruia. Și în plus 
de ceea ce se numește 
talent. Au existat în is
toria picturii artiști de un 
real talent care n-au avut 
studii speciale, ci doar marea 
lor dragoste pentru artă. Ni
mic nu-ți stă în cale, dacă vrei 
să înveți pictura, dragul meu. 
Poți s-o faci ca amator, sau 
cînd vei termina școala me
die să te înscrii la Institutul 
de arte plastice. Depinde de 
dumneata. Poți să înveți pic
tura, să lucrezi numai pentru 
mulțumirea dumitale sufle
tească, sau să devii un profe
sionist al penelului.

Vizita noastră se apropie de 
sfîrșit. Dimitriu desface pa
chetul și o dată cu maestrul 
Maxy, avem surpriza să des
coperim o lucrare realizată de 
tinerii turnători de la „Grivi
ța roșie“. După tabloul lui 
Miklosy „Grivița 1933“ ei au 
turnat în bronz, un mic baso
relief. Chiar dacă execuția nu 
este la un mare nivel artistic, 
gestul ne emoționează pe toți 
deopotrivă, pe cei ce primesc 
darul și pe cei ce dăruiesc.

Așa au mulțumit tinerii de 
la „Grivița roșie“ tovarășilor 
de la Muzeul de Artă al 
R.P.R. pentru explicațiile date, 
pentru ajutorul oferit în înțe
legerea operelor de artă.

AL. GlRNEAȚĂ

S-a prezentat un referat ana- 
lizînd cum s-a desfășurat prima 
etapă a concursului, după care 
s-au purtat discuții. în încheiere 
au fost împărțite premii celor 
mai bune biblioteci și bibliotei 
cari.

Premiul I a fost acordat bi’ 
bliotecii raionale din Giurgiu, 
pentru bogata activitate desfă^ 
șurată la centru cît și în îndru
marea bibliotecilor comunale și 
sătești. Au mai fost atribuite 
premii raioanelor Roșiori și Ră- 
cari.

Dintre bibliotecarii fruntași au 
primit premii tovarășii Virginia 
Lăzărescu, biblioteca raională 
Giurgiu, Ilie Staicu, bibliotecar 
comuna Peretu, raionul Roșiori, 
Cornel Dincuță, bibliotecar ra
ional Răcari, și mulți alții.

ANTON PEAGU

Elevi ai școlii de artă plastică din 
Cluj în practică pe șantier

Foto : SZABO TAMAȘ
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Vă prezentăm rețeaua școlilor profesionale
de mecanici agricoli, a școlilor tehnice de maiștri

mecanici agricoli și a școlilor tehnice agricole

Regiunea Crișana Regiunea Oltenia
Școala profesională de_ me

canici agricoli S.M.T, 
nău-Criș

— mecanici agricoli
Școala profesională 

canici agricoli S.M.T. 
pia Bihorului

— mecanici agricoli

Chiși-

t

de me- 
Episco-

Școala profesională de me
canici agricoli S.M.T. Săcueni

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Ghiorac
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Nușfalău
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Marghita
— meoanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Sîntana
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Sicula
—• mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. 
lui Mihai

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me. 

canici agricoli S.M.T. Tileagd
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Cernei 
(în lichidare)

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Săcueni 
(în lichidare)

.Valea

— mecanici agricoli;
Centrul școlar agricol Ora

dea
a) Școala profesională de 

mecanici agricoli (în lichidare)
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică de maiștri
— maiștri mecanici agricoli
c) Școala tehnică
— contabili agricoli;
Centrul școlar agricol 

lonta
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri zootehnicieni
— maiștri mecanici agricoli;
Centrul școlar agricol Șim- 

leul Silvaniei
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri zootehnicieni ;
Centrul școlar agricol Diosig
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;
Centrul școlar agricol Valea 

lui Mihai
a) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
b) Școala profesională
— mecanici agricoli.

Sa-

Școala profesională de me
canici agricoli S.M.T. Birca

— mecanici agricoli;
Școala profesională

canici agricoli S.M.T. I
— mecanici agricoli ;
Școala profesională

canici agricoli S.M.T.
— mecanici agricoli ;
Școala profesională

canici agricoli S.M.T. i
— mecanici agricoli;
Școala profesională

canici agricoli S.M.T.
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Obîrșia 
de Cîmp

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Olari- 
Balș

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Poiana 
Mare

— mecanici agricoli
Școala profesională

canici agricoli S.M.T.
— mecanici agricoli,
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Vînju 
Mare

—• mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Zănoaga
— mecanici agricoli ;

de me- 
Bechet

de me-
Caracal

de me- 
Corabia

de me- 
Filiași

de me- 
Simian

Regiunea Cluj
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Aiud
— mecanici agricoli
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Huedin
— mecanici agricoli
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Zalău
— mecanici agricoli
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Bistrița
— mecanici agricoli
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Beclean
— mecanici agricoli
Centrul școlar agricol nr. 1 

Turda
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri zootehnicieni
Centrul școlar agricol nr. 2

Turda
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
— contabili agricoli

b) Școala tehnică de maiștri 
(în lichidare)

— maiștri horticultori
Centrul școlar agricol Cium. 

brud
a) Școala tehnică , '
— tehnicieni horticultori
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri viticoli
Centrul școlar agricol Bis

trița
a) Școala tehnică ’
— tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri horticoli
Centrul școlar agricol Le- 

chința
a) Școala tehnică (în lichi

dare)
— tehnicieni horticultori
Centrul școlar agricol Be- 

cleșn
a) Școala tehnică
—- tehnicieni veterinari
Centrul școlar agricol Gilău ' 
a) Școala tehnică
— contabili agricoli.

Regiunea Ploiești
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Bărcă- 
nești

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Buda 
Filipești Tîrg

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Pogoa
nele

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Stîlpu
— mecanici agricoli;
Centrul școlar agricol Nucet
a) Școala profesională
— mecanici agricoli ;
b) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Bu

zău
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
— tehnicieni agronomi (in 

lichidare)
c) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri mecanici agricoli
d) Școala tehnică cu absol

venți de școală medie (în li
chidare)

— contabili agricoli ;
Centrul școlar agricol Hm. 

Sărat
a) Școala tehnică

— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri zootehniști;
Centrul școlar agricol Mizil
a) Școala tehnică
— contabili agricoli
— tehnicieni agronomi (in 

lichidare)
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli;
Centrul Școlar agricol Va

lea Călugărească
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri viticultori;
Centrul școlar agricol Pie

troasele
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori (în

lichidare)
Centrul școlar agricol Voi- 

nești
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori;
Centrul școlar agricol Tîrg- 

șorul Nou
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri horticoli.

Regiunea
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Codăești
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Frumu
șica

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Holboca
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Huși
— mecanici agricoii;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Negrești
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Podu 
Iloaie

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Tg. Fru
mos

■— mecanici agricoli;
Școala profesională de^ me

canici agricoli S.M.T. yiădeni

de me- 
Băilești 

»
de me- 
Plenița

(în

Școala profesională
canici agricoli G.A.S.

— mecanici agricoli
Școala profesională

canici agricoli G.A.S.
— mecanici agricoli
Centrul școlar agricol Poia

na Mare
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari 

lichidare) ;
Centrul școlar agricol Cra

iova
a) Școala profesională
— mecanici agricoli (in li

chidare)
b) Școala tehnică de maiștri
— maiștri mecanici agricoli
c) Școala tehnică
— contabili agricoli ;
Centrul școlar agricol 

racal
a) Școala tehnică
—tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli;
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri zootehnicieni;
Centrul școlar agricol 

lafat
a) Școala tehnică
—tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli ;

Regiunea Mureș -
MaghiarăAutonomă

Școala profesională de me
canici agricoli S.M.T. Lazărea

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Miercu
rea Ciuc

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli. SÎM.T. Odorhei
— mecanici agricoli
Școala profesională

canici agricoli S.M.T.
— mecanici agricoli
Școala profesională

canici agricoli S.M.T.
— mecanici agricoli
Școala profesională de 

canici agricoli SțM.T. Tg. 
reș

— mecanici agricoli ;
Școala, profesională de 

canici agricoli S.M.T. ~ 
veni

— mecanici agricoli

de me-
Reghin

de me- 
Sărmaș

me-
Mu-

me.
Tîrnă-

>

Școala profesională
canici agricoli G.A.S.

— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol Cris- 

tur (G.A.S. Filiaș)
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari 

lichidare) ;

de me- 
Reghin

(in

Regiunea
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Boto
șani

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Doro- 
hoi

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Salcea
—• mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Spătă- 
răști

— mecanici agricoli ;
Școala profesională < 

canici agricoli S.M.T;
—‘ mecanici agricoli;
Școala profesională ' 

canici agricoli S.M.T. 
bani

— mecanici agricoli;
Școala profesională 

canici agricoli G.Â.S..
— mecanici agricoli

de me- 
Albești

”i de me- 
S.M.T. Dara-

de me-
Liteni

— mecanici agrivuu ;
Școala profesională de me-

• Ripiceni
__  —,

Centrul școlar agricol Ră
dăuți

a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică

canici agricoli G.A.S.
— mecanici agricoli

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Zorleni 
Bîrlad

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Răducă- 
neni

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Hălău- 
cești

— mecanici agricoli;
Centrul școlar agricol'Vas

lui (G.A.S. Moara Grecilor)
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
c) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri zootehnicieni :
Centrul școlar agricol Miro- 

slavă

a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni horticultori (în 

lichidare)
— tehnicieni veterinari (în 

lichidare) ;
Centrul școlar agricol Huși
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri viticultori;
Centrul școlar agricol Iași 

nr. 1
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri viticoli ;
Centrul școlar agricol Iași 

nr. 2
a) Școala tehnică
— contabili agricoli.

Ca-

Ca-

Centrul școlar agricol 
Mureș

a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri zootehnicieni
— maiștri veterinari
c) Școala tehnică — cu ab

solvenți de școală medie — 
(în lichidare)

— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Odor. 

hei
a) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
— tehnicieni horticultori 

lichidare)
b) Școala tehnică de mai

ștri horticoli (în lichidare)
— maiștri horticoli
c) Școala tehnică cu absol

venți de școală medie (în li
chidare)

— tehnicieni contabili;
Centrul școlar agricol Ier- 

nut
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri horticoli.

Tg.

(În

Suceava
— tehnicieni veterinari
c) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri zootehnicieni;
Centrul școlar agricol Șen- 

driceni
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
— tehnicieni horticultori (în 

lichidare) ;
Centrul școlar agricol Po- 

mîrla
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli;
Centrul școlar agricol Fălti

ceni
a) Școala tehnică h
—• tehnicieni horticultori
— contabili agricoli
— tehnicieni agronomi 

lichidare)
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri horticoli.

(în

La cele 8 grajduri pe care le-a construit gospodăria agricolă colectivă ,,1907“ din comuna Vlăsi- 
neșfi, raionul Săveni, regiunea Suceava, s-au mai adăugat în acest an încă două

Foto : AGERPRES

b) - Școala tehnică de maiștri 
(în lichidare)

— maiștri agricoli
— maiștri meoanici agricoli
c) Școala tehnică cu absol

venți de școală medie (in li
chidare)

— contabili agricoli ;
Centrul școlar agricol Bîr- 

sești
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri horticultori;
Centrul școlar agricol Malu 

Mare
a) Școala tehnică
—• tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică .de maiștri 

(în lichidare)

— maiștri veterinari
— maiștri zootehnicieni
c) Școala tehnică cu absol

venți de școală medie (în li
chidare)

—tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol 

meni
a) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari 

lichidare) ;
Centrul școlar agricol 

chet
a) Școala tehnică
— contabili agricoli.

Regiunea

Hunedoara

I

/

Ger.

(în

Be-

Școala profesională de me
canici agricoli S.M.T. Alba 
Iulia

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Petrești
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol G.A.S. 

Galtiu
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică (în lichi

dare)
— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Geoa- 

giu
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni horticultori
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri horticoli.

Regiunea

Maramureș
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Cărei
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli &.A.S. Cărei
— mecanici agricoli;
Centrul școlar agricol Satu 

Mare
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
—■ maiștri zootehnicieni
c) Școala’ tehnică — cu ab

solvenți de școală medie — 
(în lichidare)

— tehnicieni veterinari;
Centrul școlar agricol 

Bocicoiul Mare
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
i—■ tehnicieni veterinari.

A cest jurnal de vacanță a
Z-l scr^ prin metoda re-

t ros porției și nu de unul 
singur, ei de peste 600 de stu
denți din tabăra de la Predeal. 
El s-a înfiripat în ultima seară 
cînd... Dar să vedem mai inlîi 
cîteva aspecte din seara aceasta, 
ultima seară a primei serii de 
studenți veniți la odihnă.

Pe undeva, prin înserare plu
tea regretul despărțirii. El se 
putea citi chiar și urmărind pa
șii celor care urcau spre clubul 
Cioplea unde avea să se desfă
șoare o șezătoare literară.

La club, atmosfera romantică 
este spulberată. Cel puțin apa
rent. Ca de obicei, se joacă te- 

masă, șah, renii, șubah. 
obicei, voia bună se ci- 
pe chipurile studenților, 
activă, hrana consistentă, 
condițiile foarte bune

nis dé 
Ça de 
tește 
Odihna 
toate 
create aici încep să-și arate efi
ciența.

Conducerea taberei, cu spri
jinul spontan și entuziast al 
studenților, a organizat seri li
terare (recenzia cărții „Victoria 
de la Oltina" de Paul Angliei, 
prezentata de un student de la 
Facultatea de filologie, din Iași, 
simpozionul cu temu „Douăzeci 
și cinei de ani de la moartea lui 
Topireeanu”, susținut de studen
ții de. la Institutul de teatru 
„I. E. Caragiale“), simpozioane 
și audiții muzicale („Romantis
mul in muzică”, „Cu cîntecul și 
jocul pe meridianele globului“), 
concursuri „Cine. știe, ciștiga’, 
programe artistice etc. Ea biblio
tecă s-au ' împrumutat sumedenie 
de cărți.

...In mijlocul sălii de festivită
ți, apar o masă, cîteva scaune. 
Câțiva studenți iau loc in față. 
Și, fără să pretindă nimeni li
niște, aceasta se așterne singură. 
„Prieteni, ultima seară de tabă
ră s-o închinăm dorinței tuturor 
popoarelor de pe glob: s-o închi
năm păcii”. Studentul Floreă 
Marin a citit un ciclu de poe
zii pe care le-a scris în zilele 
de tabără. Sînt versuri bune. 
Bravo, Florea ! Versuri pentru 
pace ale scriitorilor din diferite 
colțuri ale lumii au răsunat apoi 
în seara aceea la clubul Cioplea. 
Și cit de frumos, cu cită sensibi
litate au recitat colegii noștri 
Halic Alexandrina, de la Institu
tul de teatru „I. L. Caragiale”, 
colega ei, Mandache Rodica, Da-

niliuc Mir cea — filologie Iași, Ro
dită Pușcașu, Ardeleanu Gheor- 
ghe - (f.S.E.) și Decuseară Cri- 
na, de la Facultatea de filologie 
din București. Serata a luat sfir- 
șit. Apoi, înainte de a se porni 
dansul a început să fie scris a- 
cest jurnal de vacanță. M-am 
adresat tuturor celor prezenți cu 
rugămintea de a scrie pe cîte o 
filă, concis, o întîrnpiure, o im
presie sau orice dorește fiecare 
în legătură cu viața taberei.

„Cit de plăcută va fi aminti
rea acestor zile! Am avut totul 
din belșug : hrană, odihnă, dis
tracție, într-un cuvînt a fost 
foarte frumos. îi mulțumim, din 
suflet partidului** (semnează Ni- 
colae Ghiță Popescu, conserva
tor — anul V).

Pe Ghiță l-am văzut în a doua 
zi de tabără în mijlocul unui 
grup de studenți. Cîteva zile — 
Ghiță nicăieri. Prietenii lui, de 
asemenea. Credeam că-'s prin 
munți. L-am reîntîlnit pe Ghiță 
pe scena casei de cultură din 
Predeal. Era dirijor. Corul era 
format, din colegii lui cu care 
dispăruse. Așadar, nu în excur
sia ci la repetiție... Dar aplau
zele oamenilor muncii veniți la 
odihnă în stațiunea Predeal au 
fost mult mai reconfort abile de
ci t orice fel de alpinism. Și ce 
aplauze !

încă o filă din carnet. Autoa
rea rîndurilor este Carmen Po- 
pescttf Facultatea de filologie, 
anul II, grupa 554-București. 
„i\-am. să uit zilele pcestea de 
tabără. Serile petrecute aici, la 
sediul clubului, unde am cunos
cut oameni minunați, animați de

aspirafii înalte, serile acestea nu 
le voi uita niciodată”.

Trei colegi de-ai mei, Ignat 
Nistor, Vrinc.eanu Constantin și 
Cojocaru Costică de la Faculta
tea de filologie din Iași, plus co
legul lor de cameră, Marin, de 
la Facultatea de științe naturale 
a Universității „Al. I. Cuza”, 
fiind mari amatori de ctmc.iziune. 
au scris eu toții pe o singură 
filă această frază plină de. miez : 
„Pentru studenția fericită ii mul
țumim iubitului nostru

Ingăduiți-mi să trec 
filă, dacă vreți ultima, 
jurnal :

Era in ultima seară.

partid“. 
și eu a 
la acest

Pentru 
prima oară mă abateam de la 
programul taberei. Am rămas la 
clubul Cioplea după terminarea 
reuniunii tovărășești, peste ora 
permisă. Era Romeo (biblioteca
rul), era Costel (Castel Șerban 
este student la Universitatea din 
București și, în altă ordine de 
idei, cîștigătorul unui concurs ce 
s-a desfășurat in tabără avînd ca 
ternă muzica simfonică), și eram 
eu. Am vorbit despre, viată. Co
stel mi-a dăruit o poezie de a sa 
(scrie și versuri). Romeo 
vorbit despre proiectele, lui
viitor. Eu tăceam. Eram trei și 
ne simțeam bine'. Deodată Cos
te! a pus o placă : Simfonia a 
/X-a de Beethoven. Ne gtndeam 
la tabăra noastră, la viitorul 
nostru.

Oda bucuriei răsuna in plină 
noapte, peste Munții Rucețti, că- 
pățind sensuri noi.

ne-a
de

R. CĂCItJLARU 
student la Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iași

de odihnă".

O.N.T. „Carpaț.i", anunță pentru luna august, două 
mari excursii în V.R.S.S. pe itinerarii inedite :

Un pumn de note

-----•

Duminică
la Tîrgoviște

Pe malul lalomiței, în Parcul 
neretului, locuitorii orașului Tîrgo
viște au petrecut la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute o zi cu un pro
gram deosebit. Cele mei bune 
formalii artistice din oraș (echipe 
de dansuri, soliști instrumentiști și 
vocali, brigăzi artistice de agita
ție) au prezentat pină seara tîrziu 
pe estrada din parc programe ar
tistice. Meciurile de volei, demon
strațiile de box și lupte clasice 
au completat programul acestei 
„zile

.V. GRIGORESCU

Tractoare in mun|i
(Urmare din pag. I)

cările lui să nu se infiltreze nimic 
de prisos. Cu ajutorul lui, ti
nerețea mașinii, în luptă cu uza
jul, iese, din încleștări, mereu 
triumfătoare. Șeful sectorului, Ion 
lurca, avea să ne explice mai tîr
ziu că timpul dintre două repara
ții planificate nu se potrivește 
niciodată cu ceea ce reușește să 
obțină șeful de brigadă și că, de 
regulă, tractorul său lucrează în 
plin cel puțin o jumătate de an 
peste „vîrsta“ stabilită pentru in
trarea în reparație.

Iar pe urmele „veteranului" vine 
întreaga brigadă, lată-l pe Nyak 
Arpad. Tocmai se apropie de plat
forma de descărcare. Tractorul său 
aduce de prin munte, de la 3—4 
km, un mare mănunchi de bușteni. 
Cîfi metri cubi or fi acolo ? Ochiul 
experimentat al maistrului Crafici 
decide : 6,5-7.

— Dar nu vă luați după asta... 
continuă maistrul. Arpad poate să 
remorcheze și mai mult, dar știți, 
cu ploile astea care nu mai con
tenesc, drumurile sînt cam desfun
date. Iarna, de pildă, l-am văzut 
aducind dintr-odată opt, nouă și 
chiar zece metri cubi.

— Uitați-vă la el. Cîți ani îi 
dați ? — intră în vorbă un trac
torist care sosise cu un minut mai 
înainte și acum fuma „cu sete" 
o țigară. Douăzeci de ani, nici mai 
mult nici mai puțin. E tractorist 
la noi doar din toamnă, dar cu
noaște bine meseria, mai ales mo
torul. A lucrat trei ani încheiați la 
„I.R.T.A.” la garaj. Aici a venit 
fiindcă i se pare o muncă intere
santă ; și, bineînțeles, se și ciștigă 
mai bine. Dar esenfialul, după 
mine, adică ceea ce i-a dictat 
hofărîrea, a fost dragostea pentru 
pădure, pentru animalele și pă
sările rare, care aici îți ies în față 
la fot pasul; în sfîrșit, fiindcă 
munca noastră i-a părut mai „băr
bătească“. Știți cum sînt la noi 
Ielele... Cată la flăcăi chipeși și 
spătoși. Nu-i așa, Loici ?

Cel căruia îi adresase întreba
rea era însuși Nyak, care se apro
pia cu pași mari și apăsafi de 
grupul nostru. Neștiind ce legătură 
avea Loici cu Arpad, numele ce-mi 
fusese spus mai înainte, îl între
bai t

— Te cheamă și Lajos T
— Nuu... Așa I-a chemat pe bu

nicul I Dar, acasă și între prieteni,

mi se spune adeseori așa. Buni
cul a fost maistru la cherestea. 
Taică-meu lucrează la gatere... 
Cum s-ar spune, o familie de fo
restieri,

O familie de forestieri — și 
cazul nu e unic. Pe aici oamenii se 
ocupă din tată în fiu cu munca la 
pădure sau la fabrica de cheres
tea. Dar printre aceștia iată că au 
apărut profesii neîntîlnite la gene
rațiile anterioare. Tractoriștii repre
zintă una din cele mai tinere pro
fesii forestiere.

Numele lui Nyak îl întîlnisem 
în aceeași zi pe panoul întrecerii 
socialiste. Se ține bine băiatul I 
Cu zece ani mai fînăr, și-i în ime
diata vecinătate a lui Gunfner.

Rezultate bune în întreținerea 
mașinii și în realizarea planului de 
transport obțin, de asemenea, Ion 
Corjuc, Gheorghe Țirbuș, frații 
Scurcă. Despre ei, ca și despre 
ceilalți tractoriști, șeful sectorului 
vorbește întotdeauna cu multă pre
țuire, ba chiar cu mîndrie. De
pășirea planului la producția glo
bală, la produefia-marfă reprezin
tă o valoroasă carte de vizită, în 
care aportul mecanizatorilor se 
află întrețesut din plin.

ANUNȚ

O excursie de 14 zile*Kiev, Harkov, 
Rostov, Volgograd, Moscova,

O/excursie de 15 zile, Chișinău, Odesa, 
lalla, Suhumi, Tbilisi, Moscova.

înscrierile se primesc pină sîmbătă 28 iulie la Agenția 
O.N.T. „Carpați“ din București, Bd. Republicii nr. 4, tele
fon 15 36 95.

. ................ .................... .........................I ii .................. I

Sâptâmîna viitoare pe ecraneîe Capitalei :

O producție a studiourilor„Defa“-Berlin.
O inspirată comedie muzicală. Umor fin, muzică de bună 

' calitate.

O produeție a studiourilor poloneze, în regla lui Jerzy 
Passendorfer. Impresionanta dramă a unui copil.



VIATA DE ORGANIZAȚIE A apărut

Pregătiri în vederea
«•deschiderii anului

de învățămînt politic U.T.M.
în organizațiile U-T.M. din 

Tg. Mureș se fac în prezent 
pregătiri pentru deschiderea 
noului an de învățămînt po
litic U.T.M. în majoritatea or
ganizațiilor U.T.M. din între
prinderi și instituții au fost 
selecționați propagandiștii, 
s-au stabilit cercurile politice 
care se vor organiza în noul 
an de învățămînt, s-a început 
recrutarea cursanților.

La fabrica de mobilă „23 
August” din Tg. Mureș, de pil
dă, se vor organiza în acest 
an 12 cercuri politice. 12 mem
bri și candidați de partid au 
primit sarcina din partea co
mitetului de partid de a con
duce cercurile de învățămînt 
politic U.T.M. Printre aceștia 
se numără Dan Ludovic, Kiss 
Sandor Ioan Stoica și alți to
varăși care au fost propagan
diști și în anii trecuți și care 
au acumulat o bogată experi
ență în. această privință.

O atenție deosebită a acor
dat-o comitetul U.T.M. și re
crutării cursanților. El a în
drumat organizațiile de bază 
U.T.M. din secții să formeze 
colective care să stea de vor
bă cu fiecare utemist și tînăr 
în parte. în unele secții, ca de 
pildă la hala de mașini și la 
pregătire, munca de recrutare 
a cursanților a fost. încheiată. 
Corhitetui organizației <je bază 
U.T.M. de la hala de mașini 
discutînd individual cu fiecare 
tînăr a stabilit ca 18 utemiștî 
cu o mai bună pregătire poli
tică să urmeze diferite forme 
ale învățămîntului de partid, 
iar 28 tineri să studieze In 
cercul poltic U.T.M. „Să cu- 
nbăȘtem patria noastră socia
listă“.

La fabrica de confecții „Mu
reșul” se vor organiza în a- 
cCst an 10 cercuri politice 
U.T.M. Au fost recrutați și 
propagandiștii. Candidata de 
partid Eva Szabo, muncitoa
re fruntașă, e de trei ani pro
pagandistă. Ea a îndrăgit a- 
căâStă muncă și a dobîndit o 
bună experiență în conduce
rea cercului politic U.T.M.

Cu toate acestea, la fabrica 
de cdnfecții „Mureșul” munca 
de prbpagandist nu a fost în.

credințată numai acelor tova
răși care pot s-o ducă la în
deplinire în condiții cît mai 
bune. Unii dintre propagan
diștii reorutați au de îndepli. 
nit și alte sarcini ceea Ce le 
va îngreuna activitatea în ca
drul cercurilor politice U.T.M.

In unele organizații de bază 
U.T.M. din orașul Tîrgu Mu
reș, ca de pildă la întreprin
derea „Electro.Mureș”, întrea
ga muncă de pregătire a nou
lui an de învățămînt politic 
s-a rezumat doar la recruta- 
propagandiștilor. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
de aici a stabilit ca în noul 
an de învățămînt să funcțio
neze 
tem 
dar, nu a discutat cu utemiș- 
tii, 
cunosc în ce formă de în- 
vățămînt vor studia. Mai 
mult, unii tineri ca, de pildă, 
Ioan Iszlal, Aurica Fanfareț, 
Albert Mezei și. alții, care au 
fost de curînd primiți 
U.T.M., ău fost încadrați 
același cerc politic cu 
miști cu un nivel politic mult 
mai ridicat. Ar fi fost normal, 
așa cum au spus.o de altfel 
și acești tineri, ca în acest an 
de învățămînt politic ei să fie 
încadrați intr-un cerc de stu
diere a Statutului U.T.M.

Șl o situație asemănătoare 
este și în alte organizații de 
bază U.T.M. din orașul Tîrgu 
Mureș. Comitetul orășenesc 
U.T.M. va trebui să ajute mai 
mult organizațiile de bază 
pentru ca la stabilirea forme
lor de învățămînt politic să 
se țină seama de dorința tine
rilor, de nivelul pregătirii lor 
politice și culturale, de nece
sitățile pe care le ridică mun
ca de educare a tinerilor din 
întreprinderea sau instituția 
respectivă. Iată de ce este ne
cesar să se discute individual 
cu fiecare utemist și tînăr și 
numai pe această bază să se 
facă încadrarea lui înt.r_o for
ma sau alta a învățămîntului 
politic U.T.M.

patru cercuri „Să cunoaș- 
patria noastră socialistă’’

cu tinerii, aceștia nu

în 
în 

ute-

ST. NECANIȚCHI
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Antrenamente cu... obstacole
Prin concursul tovarășilor 

din consiliul raional U.C.F.S. 
Roman tinerii atleți din ora
șul nostru participă în zilele 
de antrenament la o origina
lă „cursă cu obstacole”.

Iată pe scurt cîteva din 
cöste obstacole :

— Să practici atletismul 
probele de viteză și fond 
pe terenul de fotbal al stadio
nului. (Aceasta fiindcă ame
najarea pistei se amină la in
finit).

— Să practici atletismul în 
special în nocturnă (Aceasta 
fiindcă în zilele planificate 
pentru antrenamentele atleți- 
lor pe stadion sînt prevăzute 
pînă spre seară și cîte două 
sau trei meciuri de fotbal).

a-

M-am
M-am hotărit să 

mă însor. Mi-am 
strtns actele nece
sare și m-am pre
zentat la starea tl-

Ia limba romină, tn Editura po
litici, nr. 7 (47) pe anul 1982 al 
revistei

„PROBLEME ALE PĂCII 
ȘI SOCIALISMULUI“

revistă teoretică și informativă a 
partidelor comuniste și muncito

rești.
Acest număr al revistei cu

prinde articolele: „Sarcina isto
rica a R.D.G. și viitorul Germa
niei" de W. Ulbricht; „Un mare 
luptător pentru pace și socialism" 
de B. N. Ponomarev ; „Fenomene 
noi In „integrarea" capitalului 
monopolist. Comunitatea economi
că europeană (Date informative)” , 
„Anglia și „Piața comună" de J. 
R. Campbell; „Unele aspecte ale 
dezvoltării Partidului Comunist 
Italian" da B. Berlinguer : „Pacea 
și masele populare" de K. Oster- 
ling; „Rolul clasei muncitoare 
airicane in mișcarea de eliberare 
națională" de J. Woddis.

In acest număr sînt publicate 
comentariile revistei consacrate 
unor probleme actuale.

Rubrica „In partidele comu
niste șl muncitorești" conține nu
meroase materiale informative cu 
privire la activitatea unor parti
de frățești.

In cadrul rubricii „Cărți și re
viste" este publicată o recenzie 
asupra cărții „D.C.I. O privire in 
culise" de A. Tully, recenzie care 
arată că Direcția centrală de in
vestigații din S.U.A. este cel mai 
mare exportator de contrarevo
luție. A doua recenzie asupra căr
ții lui B. ’ 
„Programul 
în 1961".

Meissner intitulată
P.C.U.S. din 1903 pinti

Secție fruntașă 
pe uzină

r a Uzina „Electromagne- 
/ j tlca“ , din București în

trecerea socialistă se 
desfășoară cu entuziasm. Toți 
tinerii din întreprindere mun
cesc pentru ca uzina să-șt în
deplinească sarcinile de plan, 
pentru traducerea în viață a 
angajamentelor luate în între
cere.

Să ne oprim la o secție, la 
aparate de măsură și control, 
de pildă. Aici lucrează, alături 
de vîrstnici. mai mult de 80 
de tineri. Obiectivele lor în 
întrecerea socialistă sînt: rea
lizarea unor produse de înaltă 
calitate, precum și îndeplini
rea ritmică a planului. In tri
mestrul doi toate produsele 
realizate aici au primit califi
cativul „foarte, bine“, iar pla
nul de producție a fost înde
plinit lună de lună cu două 
zile înainte de termen. Pentru 
aceste realizări secția a pri
mit, la sfîrșitul trimestrului 
doi, drapelul de fruntașă pe 
întreprindere în întrecerea 
socialistă.

S-au evidențiat în mod deo
sebit brigada condusă de Teo
dor Țîrcovnieu de la atelierul 
relee și cea a Măriei UrSu, de 
la atelierul contoare.

AL. ILOVAN

Incepe o nouă zi de muncă la Șantierul naval din Galați. Șeful de echipă Boureanu Ion, 
fiecare dimineață, dă indicații tinerilor din echipa sa pentru repartizarea locului de muncă pe vas.

Foto : N. STELORIAN

Mîine seară pe stadionul Republicii

Intîlnirea de box dintre echipele
de juniori ale R.P.R. și R.P.U

Turneul 
internațional 
de șah de la

Sofia

Cu prilejul aniversării zilei 
insurecției naționale 
a poporului cuban

Ambasadorul Republicii Cu
ba în R.P. Romînă, Manuel 
Yepe Menendez, a oferit joi 
seara o recepție cu ocazia a- 
niversării zilei insurecției na
ționale a poporului cuban.

La recepție au luat parte 
tovarășii Emil Bodnăraș, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai uncr instituții 
centrale, generali, oameni de 
cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Erau de 
Cuba care 
stră.

nendez, ambasadorul Republi
cii Cuba în R.P. Romînă, a 
depus joi dimineața o coroa
nă de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

La solemnitate 
pat reprezentanți 
rului Afacerilor 
Ministerului Forțelor Armate 
și ai Sfatului Popular al Ca
pitalei.

AU 
Cuba

au partici- 
ai Ministe. 

Externe, ai

fost de față oaspeți din 
aflați în țara noastră.

prilejul aniversării zilei
po.

față oaspeți 
vizitează țara

clin 
noa-

■k
Cu ocazia aniversării 

insurecției naționale a poporu
lui cuban, Manuel Yepe Me-

zilei

Cu _ t__ ____
insurecției naționale a 
porului cuban, joi seara, am
basadorul Republicii Cuba în 
R. P, Romînă, Manuel Yepe 
Menendez, a rostit o cuvîn- 
tare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

Infor mâți i

Pe ringul instalat in 
incinta stadionului Re
publicii din Capitală 
va avea 10c mîine sea
ră cu începere de la 
ora 19,30 intîlnirea de 
box dintre echipele 
de juniori ale R. P. 
Romîne $1 R. P. Unga
re. Amatorii sportului 
cu mănuși vor putea 
urmări CU această o- 
cazie cea mai valoroa-

să garnitură a speran
țelor boxului din țara 
noastră. La categoria 
muscă va lupta tînărul 
Iliescu, finallstul din 
acest an al campiona
telor 
Alături 
impun 
Crudu, 
bre, Niculescu, 
țeanu.

Pugiliștii oaspeți

republicane. 
de el sc mai 
tinerii boxeri 
Moldovan, Do- 

Urlä-

formează o echipă pu
ternică, care va încer
ca să-și ia revanșa 
pentru înfringerea su
ferită anul trecut la 
Budapesta.

Din lotul maghiar 
fac parte Papp, Ber- 
kes, Magyar, Dobo și 
alții.

(Agerpres)

PE SCURT
• Simbătă seara, in sala spor

turilor Floreasca, echipa de hal
tere a clubului Steaua va intîlni 
Intr-Un meci prietenesc echipa 
pragheză Dukla, campioana R. S. 
Cehoslovace. Confruntarea dintre 
cele două formații campioane se 
anunță interesantă, datorită valo
rii sensibil egale. La locul de con
curs va evolua și Speranță nr. 1 
a sportului halterelor îti t.ara noa
stră, Fiți Balaș. Din echipa bucu- 
reșteană mai iac parte campionii 
șt recordmanii republicani Baroga, 
panait și cazan.

• La sfîrșitul acestei săptârrtîrii

er
— După antrenament să nu 

încerci să faci duș. (Aceasta 
fiindcă, oricîtă bunăvoință ai 
avea, nu poți folosi dușurile 
defecte și vestiarele prbst gos
podărite).

Cit timp vor participa atle- 
ții noștri la antrenamente cu 
„obstacole” nu știm. Cert este 
că ele au un efect negativ in 
popularizarea acestui frumos 
sport în rîndurile tinerilor 
din orașul Roman, drept, care 
considerăm necesar să propu
nem Consiliului U.C.F.S. Ro
man să i-a măsurile cuvenite. 
Și asta cît mai urgent.

ANDREI SÄNDULESCU
tehnician

născut ori ba ?
bun. 
aici 

că 
al

naștere nu era 
Tovarășa de 
mi-a explicat 
Sfatul popular 
comunei Drăgoiești

dar nici un răspuns. 
A trimis Sfatul 
popular orășenesc 
Brașov mai întii o 
scrisoare, apoi o re
comandată și în 
sfirșit, o telegramă. 
Același răspuns, a- 
dică nimic. Au tre- 

o lună, două, 
cum e și

o O

PRACTICA

La Rafinăria Téléàjen âu 
sosit pentfu a efectua practi
ca -le producție studenți de là 
Institutul de petrol, gaze și

cum, cei mai buni se dovedesc 
â fi studenții Vasilica Tătar, 
Vîlcu loan și Doina Antones
cu. Noi, rafinorii, care sîntem 
în fiecare zi martori la „prac
tica“ aceasta, ne întrebăm : 
cine se ocupă de felul cum își 
însușesc acești tineri proble
mele de producție?

găzdui o itn- 
internațională

orașul Craiova va 
portantă competiție 
de lupte clasice : Turneul Speran
țelor olimpice, atlat la cea de-a 
5-a ediție. Participă tineri luptă
tori din R. P. Ungară, R. P. Po
lonă, R.P.F. Iugoslavia șl R. 
Romînă.

® In cel de-al doilea meci 
turneului pe care*l întreprinde 
Republica Arabă Unită, echipa 
fotbal VaSas Budapesta a jucat la 
Damanhur cu o combinată a clu- 
burMor Zamalek , 
baliștli maghiari au ciștigat 
2—1 (1—0)1

și Național. Fot- 
cu

(Ageipres)

Flori în uzină

vilă a Sfatului 
popular al orașului 
Brașov.

Aici Insă... 
nion.

phi-
Certificatul de

a greșit puțin 
mele. Deci nu 
eram eu. ci altul.

Am trimis o scri
soare

nu- 
mai

la Drăgoiești,

jurul Orei 
In gara

După trei runde în turneul 
internațional de șah de la So
fia. pe primele locuri ale cla
samentului se află : Ciocîllea 
(R.P.R.), Damianovicl (Iugosla
via), Kluger (R. P. Ungară), 
Pîdevski (R. P. Bulgaria) cu 
cîte două puncte fiecare. Mae
strul Lehman (R. F. Germa
nă) are 1,5 puncte și o par
tidă întreruptă cu Orev, în 
poziție de remiză. Șahistul ro- 
mîn Victor Ciocîltea a cîști- 
gat partida întreruptă cu Trin- 
gov, în runda a doua.

Joi a avut loc la 
Ambasadei Republicii 
erate Germane o conferință 
de presă în cadrul căreia au 
fost prezentate materiale tri
mise de- guvernul Republicii 
Democrate Germane guverne
lor tuturor țărilor cu privire 
la acțiunile criminale între
prinse în ultima vreme împo
triva R.D. Germane, ca ur
mare a politicii revanșarde, 
promovată în Germania occi
dentală și Berlinul occiden
tal. La" conferința de presă 
au participat reprezentanți ai 
presei centrale, ai Agenției 
Romîne de Presă și ai radio
difuziunii.

★
Joi după-amiază. prof. Mo- 

gens Pini, de la Univer
sitatea din Copenhaga, mem
bru în Comitetul Executiv al 
Comisiei naționale daneze 
U.N.E.S.C.O.. care ne vizitea
ză țara la invitația Institutu
lui romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, a ținut 
la Institutul de fizică al Aca
demiei R. P. Romîne, confe-

sediul 
Demo- științelor exacterința ,«Istoria ș.” _;2__ ___ _

în Danemarca".
★

La Iași a avut loc miercuri 
seara un spectacol de gală cu 
filmul artistic polonez „Te
roare tn munți“, prezentat cu 
prilejul aniversării a 18 ani 
de la eliberarea Poloniei.

La spectacol au fost de față 
cineaștii polonezi Wieslaw 
Golaș și Sofia Sloboszewska, 
interpreți ai filmului. Actorul 
Wieslaw Golaș a mulțumit pu
blicului ieșean pentru primi
rea făcută.

(Agerpres)
------------

Produse peste plan
Pentru colectivul Uzinei me. 

talurgice Sinaia, îndeplinirea 
angajamentelor constituie preo
cuparea de zi cu zi a activi- 
tățri în producție. Pe baza 
folosirii din plin a capacități
lor de producție și aplicării pe 
scară largă a metodelor îna
intate de lucru, pînă în pre
zent au fost expediate beneficia
rului produse peste plan în va
loare de 1280 000 lei. Pe ace
eași perioadă prețul de cost pe 
unitate do produs — pompă de 
injecție — a fost redus în me
die cu 4,2 la sută. Productivi
tatea muncii a crescut cu peste 
8 la sută față de perioada Co
respunzătoare a anului trecut.

D. VASILE

cut 
trei și, 
normal fata a cre
zut că... m-am răz
gândit. Am încercat 
să-l explic că eu 
exist, am 26 de ani, 
dar pînă nu-mi răs
punde Sfatul popu
lar din Drăgoiești 
nu sînt încă născut 
și dacă nu-s născut 
cum să mă însor 1 
Totuși situația tre
buie clarificată. Eu 
sînt convins 
m-am născut, 
exist, mai rămine 
doar ca Sfatul popu
lar Drăgoiești să fie 

acord cu asta.de

ION PERSt 
corespondent 

voluntar

că 
Că

VASILE ȘTEFAN 
lăcătuș

geologie din București, 
zi a fost cît se poate 
bișnuită. Studenții ău 
instalațiile, au făcut cunoștință 
cu muncitorii. A doua zi au 
început., practica. Pentru a fi 
cît mai aproape de problemele 
de producție au urcat pe mica 
platformă a unei instalații și 
au început să... danseze. Prima 
zi un tango. A doua zi un 
vals. De vreo două zile se stră
duiesc să execute un dans 
ceva mai complicat. Pînă a-

O PERFORMANTA
9, am ajuns 

Slobozia 
departe la băile

cu 
Veche.

In 
banul 
Metgeam mai 
din Amara, unde aveam să-mi pe
trec concediul timp de 21 de 
Zile. Dar pînă să ajung de la Slo
bozia Veche pînă la Amara a 
trecut maj mult timp decît a fă
cut trenul de la București la Slo
bozia Veche.

O asemenea „performanță" am 
realiîat-o cu concursul celor care 
răspund de transportul călătorilor 
spre băile Amara. El nu se îngri
jesc ca cel puțin la începutul sau 
la sfîrșitul seriilor de odihnă și

tratament să sporească numărul 
mașinilor sau cel puțin cele exis
tente să fie în gară la sosirea 
trenurilor. Așa s-a petrecut dumi
nică 22 iulie a.c. La sosirea tre
nului ce venea de la București, 
in gară nu era nici o mașină, iar 
casierul vindea bilete în mijlocul 
străzii. Nu 
o gheretă 
să vindă 
fie sosite 
nute mai 
nul l

se poate oare construi 
în care să stea casierul 
bilete, iar mașinile să 
in gară Cu citeva mi- 
înainte de a sosi tre-

C. NICOLAESCU 
cazangiu

Prima 
de o- 
vizitat

Pînă nu de mult curtea În
treprinderii industriale de stat 
„Avîntul” din Oradea nu ară
ta prea frumos : un teren ne
îngrijit în care observai arun
cate hirtii. materiale in de
zordine. Dar lucrurile n-au 
rămas așa mult timp. Intr-o 
adunare generală U.T.M. ci
neva a propus ca acest teren 
să fie transformat în parc 
prin muncă patriotică. Tinerii 
s-u apucat de muncă încă din 
iarnă. Cei de la serele din Ora
dea i-au ajutat cu răsaduri și 
semințe de flori, care, in 
sera improvizată a întreprin
derii, au prins rod. La che
marea organizației U.T.M., au 
ieșit la muncă patriotică peste 
200 de tineri. In mai puțin de 
o săptămînă terenul a fost 
pat și plantat cu diferite 
iuri de flori șt trandafiri.

Astăzi, dacă treci pe la 
treprinderea „Avîntul” ești 
tîmpinat prietenos de o adevă
rată pajiște de flori.

ION ANDREIȚA
Grupuri de student ai Universității „Al. I. Cuza“ din lași petrec 

clipe plăcute la Pietrele Doamnei, în împrejurimile Rarăului

SFIRȘ1T DE AN UNIVERSITAR

Acum, studenții institutelor 
agronomice se află încă în se
siune !

In curînd, examenele se vor 
termina și, cu bucuria ultime
lor succese, studenții de la In
stitutul agronomic din Timi
șoara, ca și colegii lor din ce
lelalte institute, vor pleca 
in diferite colțuri ale țării: 
studenții anilor I și II vor 
merge să-și completeze cunoș
tințele în practică în diferite 
gospodării agricole, iar anii IV 
și V vor merge într-o frumoa
să excursie de studiu prin țară.

Pînă atunci însă... Emoții, 
bucurii studiu... intr-un cu- 
vint, examene. Pe coridoarele 
institutului observi o animație 
binecunoscută
- Ce bilet ți-a căzut I

Ești integralist ?
— Ce notă ai obținut 7
Întrebările și răspunsurile 

concise, grăbite, vădesc 
răbdare, preocupare.

In plină vară, contrar
verbului, agronomii numără 
bobocii...

— Ca și în anii trecuți — 
mărturisește tov. Călin Bădu- 
lescu din anul IV — am con
statat că la materiile la care 
ne-am pregătit zi de zi în 
timpul anului, s-au obținut 

, cele mai bune rezultate. Nu

întâmplător la materii ca fito- 
patologia și fitotehnica, grupa 
noastră a obținut cele mai 
bune rezultate. Desigur, mulțl 
dintre colegii mei s-au pregă
tit intens la toate materiile, 
astfel îneît au reușit să pri
mească numai note de 9 și 10. 
Printre aceștia, Emil 
Flavian Roman, Lucia și 
mand Nicodim și alții.

Intr-adevăr, numai printr-o 
muncă susținută, continuă se

Jurcă,
Ar_

și bunăvoință atit tov. lector 
Dumitru Mareș, cit și tov. a- 
sistent Marin Burtică ascultă 
„expunerea" studentului Mus
că. Acesta se pierde în tot fe
lul de inexactități, creînd fal
sa iluzie că de fapt „știe”. Re
curge la un ultim și îndoiel
nic refugiu: am fost bolnav. 
Și nu numai el: Ioana Purec, 
Petru îsac, Ioan Scubli și Con
stantin Salea i se alătură. Iată 
deci ce înseamnă învățarea in

j'.,, ... ..i-'.A—...... ---------------------------------- - ----------------

însemnări din Timișoara

ne-

pro-

poate ajunge la rezultate bune. 
Iată, de pildă, grupa 160 (anul 
III) are acum ultimul examen 
la economie politică. Studen
ții : Gh. Nicoară, responsabilul 
profesional al grupei, Gh. 
mitrașcu, Maria Paveliuc, 
tor Pop nu au desmințit 
de data
studenți fruntași. Pe carnete
le lor s-au înscris noi note de 
9 și 10, ultimul examen consti
tuind astfel și 
succes.

Studentul Sorin 
s-a pregătit nici de
sta. Și nu e primul examen 
pe care-l ratează. Cu răbdare

aceasta numele

Du- 
Vic- 
nici 

de

un ultim

Muscă nu 
data acea-

asalt. Superficialitatea în pre
gătire este incompatibilă cu 
calitatea de viitor inginer agro
nom.

Pe unul din coridoarele in
stitutului, doi studenți discută 
aprins :

— Am fost propus pentru 
odihnă la mare...

— Și eu, la munte...
O bucurie adinei, senină se 

citește în ochii amândurora.
In vara aceasta, numeroși 

studenți de la Institutul agro
nomic din Timișoara își vor 
petrece o parte din vacanță în 
taberele de odihnă studențești. 
La sediul organizației U.T.M,

și al U.A.S. se lucrează intens; 
planificarea vacanței, a tutu
ror activităților ei bogate și 
variate, cere multă grijă !

Tov. Gh. Dumitrașcu, pre
ședintele Consiliului U.A.S. pe 
institut discută tocmai cu to
varășii săi diferite probleme 
legate de vacanță.

— Ni se asigură toate con
dițiile necesare, mărturisește 
dinsul. Datoria noastră este 
însă a le folosi cu rost astfel 
incit activitățile de vacanță să 
se contureze pe un fond in- 
structiv-educativ pregnant, o- 
dihna și recreerea să fie firesc 
îmbinate cu instruirea noa
stră, cu educația noastră co
munistă. Comisia de practică 
lucrează de asemenea din plin.

Peste tot, muncă însuflețită, 
tn curînd însă, sălile de curs 
vor rămine goale în așteptarea 
studenților plecați în diferite 
colțuri de țară... Și oriunde se 
vor afla, viitorii ingineri agro
nomi vor lua cu ei ceva 
acest ritm deosebit de 
ceva din emoția aceasta 
bătorească a muncii, ceva
bucuria binemeritată a succe
selor.

Ritm intens 
lucrărilor 
agricole !
(Urmare din pag. 1) 

lajelor proprietate obștească a 
gospodăriilor colective.

Rezultatele obținute în ulti
mele zile dovedesc însă că este 
posibil să crească simțitor ritmul 
acestei lucrări, evitîndu-se astfel 
pierderile prin scuturare.

Intîrzierîie înseamnă 
pierderi de recoitâ
In numeroase gospodării co

lective din regiunea Maramu
reș s-a terminat sau se apro
pie de sfîrșit secerișul păioa- 
selor. Deși in ultimul timp in 
această parte a țării au căzut 
mai multe ploi, acolo unde 
munca a fost bine organizată 
lucrările n-au fost întîrziate. 
De pildă, colectiviștii din Odo- 
reu, Satu Mare, Dorolț, Calciu 
Mic, Cărășeu și din ale comu
ne, folosind din plin timpul 
bun de lucru dintre două ploi, 
au reușit să termine sau să fie 
mult avansați cu recoltatul.

In ansamblu însă, pe regiu
ne, secerișul griului și al se
carei este mult rămas în urmă, 
această lucrare fiind executa
tă pînă la 24 iulie în proporție 
de numai 32,3 la sută.

Una din cauzele importante 
ale acestei întârzieri o consti
tuie folosirea nerațională a 
mijloacelor mecanice și în
deosebi a combinelor. Din nu
mărul de combine repartizat 
unor raioane ca Satu Mare, 
Caret, Cehu Silvaniei și Șom- 
cuța Mare, numai 20-30 la sută 
au lucrat din plin.

Sînt mult întîrziate, de ase
menea, arăturile de vară și 
însămînțările culturilor fura
jere.

Ținînd seama de timpul 
înaintat și de faptul că fiecare 
zi pierdută înseamnă serioase 
pierderi de recoltă, este nece
sar să fie urgentate toate a- 
ceste lucrări.

din 
viu, 
săr-
din

MARIANA FILIMON

★
Zilele călduroase, Cu acrul us

cat, favorizează coacerea rapidă 
a cerealelor și în regiunile nlai 
nordice, timpul dintre faza de. 
pîrgă și răscoacere fiind astfel 
foarte scurt. Este necesar de a- 
ceea, pentru a preveni pierderile 
prin scuturare, să fie folosite 
toate mijloacele existente (com
binele, secerătorile-legători ele.) 
eu întreaga lor capacitate pen
tru terminarea în cel mai scurt 
timp a secerișului.

Totodată, paralel cu această 
lucrare, pentru a pune încă de. 
pe acum bazele recoltei anului 
viitor, trebuie să fie urgentat 
ritmul arăturilor de Vară.

In miriștea proaspăt arată, să 
însămînțăm pe suprafețe cît mai 
mari culturi furajere, pregătind 
în telul acesta hrana animalelor 
pe timpul iernii.

In această perioadă de vîrf 
de muncă, organizațiile de bază 
U.T.M. din G.A.S., G.A.C. și 
S.M.T. au datoria să mobilizeze 
toți tinerii la muncă, în sectoa
rele cele mai importante, asigu- 
rînd astfel contribuția sporită a 
acestora la efectuarea la timp 
și de bună calitate a întregului 
complex de lucrări din actuala 
campanie agricolă.



Solii tinerei generații 
in drum spre Festival

Lucrările unei Conferințe

(Agerpres). —

HOTARE
Ședmța Comitetului
consultativ pentru

La 26 iulie a plecat din 
Moscova, cu un tren 
special, delegația sovie

tică la cel de-al VIH-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
și Studenților. Delegația nu
mără 700 de persoane.

Trenul festivalului va duce 
pe delegați Ia Leningrad, de 
unde, pe bordul motonavei 
„Gruzia", se vor îndrepta spre 
Helsinki.

Mondial al Tineretului și Stu
denților a plecat cu trenul din 
Bruxelles la Helsinki. Demonstrație a tineretului din Florența în sprijinul Festivalului de la Helsinki,

(Urmare din pag. I)

înțeles, cu o universitate și 
un complex studențesc care fac 
cinste Clujului unde eu, între 
mii de studenți, mă bucur de 
condiții de studiu nevisate al
tădată, într-o adevărată împă
răție a frumuseții.

Pentru Gheorghe Pătrașcu 
problema se pune oarecum 
altfel. El va avea, în relațiile 
sale cu prietenii de la Festi
val, un limbaj larg accesibil, 
un limbaj universal — imagi
nea plastică. Gheorghe Pătraș
cu este student în anul III 
la Institutul de arte plastice 
„N. Grigorescu" din București. 
La Helsinki va fi bucuros să 
fixeze în tuș și cărbune ima
gini și chipuri din lumea în
treagă, așa după cum aici, în 
cantonamente, înainte de ple
care, a realizat nu mai puțin 
de 60 de portrete afișate la un 
panou „Să ne cunoaștem“ — 
o mică expoziție, dacă vreți. 
Participînd la manifestările 
Festivalului el va creiona me
reu alte schițe rapide, cro
chiuri care îl vor ajuta să 
realizeze mai târziu compozi
ția „Al VHI-lea Festival 
/Mondial al Tineretului și Stu
denților“ — temă care va con
stitui lucrarea sa de examen 
pentru anul viitor. Simte că 
există toate premizele pentru 
o lucrare bună, rezultat al u- 
nor trăiri intense. Poate că 
tot în imagini va reuși să po
vestească prietenilor din toată 
lumea drumul său spre artă, 
de cînd era muncitor într-o

uzină, trecind prin școala 
populară de arte plastice, școa
la medie serală pînă cînd, stu
dent, s-a oprit într-o vară să 
admire și să reflecteze în fața 
pînzelor celebre ale Ermitaju
lui și Galeriilor Tretiakov. Și 
împreună cu toți ceilalți, el va 
saluta frontul unit al milioa
nelor de luptători pentru pace 
și prietenie între popoare, a 
cărui luptă se desfășoară sub 
steagul azuriu pe care zboară 
mîndrul porumbel ivit de sub 
penelul măiestru al lui Pablu 
Picasso.

Dacă Gheorghe Pătrașcu 
și-a pregătit pentru Helsinki 
mapa, Mihai Bucică, unul din
tre „bătrînii“ dansatori din 
Ansamblul Uniunii Tineretu
lui Muncitor, s-a pregătit să 
stăpînească din ce în ce mai 
bine ritmurile tumultuoase ale 
„Călușarilor". La intrarea în 
scenă a acestora, adevărată 
explozie de tinerețe, vigoare 
și vioiciune, Mihai apare pur
tat pe umerii flăcăilor: el e 
..vătaful“. Curînd, sărind jos, 
conduce îndrăcită dezlănțuire 
ritmică, pe care o punctează 
clinchetul sutelor de clopoței 
vurtați la pălărie și încălțări. 
Poate că văzîndu-l, aplaudin- 
du~l, nu vor ști prietenii de 
departe că au de-a face cu 
un inginer în energetică, în 
vîr.ștă de 22 de ani, de un an 
absolvent și intrat în produc
ție. Dar mesajul pe care tu
multul viu de pe 
transmite, va fi 
clar — ne place 
iubim cu ardoare

nu poate sta în calea ener
giilor noastre.

Și astfel, fiecare este gata să 
dăruiască Festivalului lumina 
din sufletul său. Printre dele
gați, un tânăr poet poate fi 
zărit aplecat deasupra unei foi 
de hîrtie. Spre Helsinki, spre 
locul de întâlnire a tinereții 
lumii zboară, luîndu-i-o îna
inte, gîndurile sale, cărora 
versurile le dau haina de săr
bătoare. Este vorba de Nicolae 
Stoian.

Sîntem ai tinereții 
plenipotențiari

Și-n numele-omenirii
ne strigă viitorul 

Să fim apărători severi
și temerari 

viselor ce-așteaptă
să-și ia în pace zborul, 

toate să-și desfacă 
aripa-n larg convoi, 

nu rămînă iarăși
a noastră tinerețe

Precum pe-ntreg pămîntul 
rămaseră-n război 

Cu brațele ciuntite
statuile în piețe.

Ai

Ca

Să

scenă îl va 
deosebit de 
frumusețea, 
viața, nimic

Șîafeta Păcii și Prieteniei
O carte groasă. în locul fi

lei cu titlu — o scîndurică 
din lemn de mesteacăn, pe 
care este tăiată cu multă is
cusință harta Finlandei. O li
nie oblică taie întreaga țară, 
însemnate sînt doar două 
orașe: în extremul nord-Ro- 
vaniemi, în extremul sud-Hel- 
sinki. Această carte groasă și 
apelul finlandezilor adresat 
delegațiilor la festival intro
dus în două cilindre metalice, 
— iată ștafeta prieteniei. Ea 
va fi înmînată în mod solemn 
pe Stadionul olimpic în ziua 
deschiderii celui de al VÎII-lea 
Festival Mondial.

Ieri, lăsînd în urmă 
kilometri, strîngînd 
590 000 de semnături, 
a sosit în orășelul Hiuvinghe.

Helsinki este 
piatră : doar 
La Hiuvin- 
o serbare —

sute de 
peste 

ștafeta

De aici pînă la 
o aruncătură de 
70 de kilometri, 
ghe a avut loc 
mică, dar extrem de cordială.

Iată ce relatează corespon
dentul special al ziarului 
„Komsomolskaia Pravda“ în 
Finlanda despre această ma
nifestare emoționantă.

Aparent, orașul nu dădea 
semne de animație. Străzile 
erau pustii. Două-trei afișe 
care vorbeau despre festival 
— iată toată pavoazarea 
tivă.

Abia, o jumătate de oră 
intea serbării, stadionul 
umplut parcă dintr-odată. Iar 
cînd pe pistă a apărut nume
roasele autoturisme, autobu
ze, camioane, întregul stadion 
a aplaudat gălăgios.

în acest mic orășel, toată 
lumea se cunoaște bine. Și nu 
este de mirare că serbarea 
festivalului a căpătat imediat 
un caracter familiar. La sta
dion au venit bătrîni și tineri

fes-

îna-
s-a

— familii întregi. Iar bătrînul 
Rerman, muncitor într-o 
brică de cherestea, a 
el chiar pe frumosul 
clinele său ciobănesc 
Rerman s-a dovedit 
vorbăreț și mi-a 
multe.

La Hiuvinghe fiecare face 
pentru festival ceea ce poate. 
Aici s-au strîns bani pentru 
acoperirea cheltuielilor dele
gației finlandeze. Tineretul a 
învățat dansuri, cîntece. Chiar 
și bătrînele nu au rămas inac
tive : ele au croșetat baticuri
— daruri pentru participanții 
la cel de al VÎII-lea Festival 
mondial.

Dacă locuitorii din Hiuvin
ghe meritau pentru toată ac
tivitatea lor o răsplată ei, pro
babil, au primit-o. La această 
sărbătoare au venit la ei soli 
de pe țărmuri îndepărtate — 
membri ai Comitetului inter
național de pregătire, ghane- 
zul Karkoo, indonezienii Su- 
katno și Surazo. Oaspeții și 
deputatul din seim, domnul 
Hilpi, au ținut cuvîntări scur
te. Apoi a început concertul. 
Pe stadion a răsunat străve
chea rună — o epopee popu
lară. Fotograful din localitate 
a demonstrat, împreună cu 
fiica sa, complicate numere 
de acrobație. Programul a fost 
încununat de cîntece scrise în 
mod special pentru cel de al 
VÎII-lea Festival mondial.

Amurgul nu se grăbea. Ce 
mai 1 Asemenea evenimente 
nu au mai fost înregistrate în 
oraș din timpul Jocurilor 
olimpice din anul 1952. Atunci 
pe străzile lui a trecut ștafeta
— faclia olimpică aprinsă. Fo
cul ei bun nu s-a stins la Hiu
vinghe.

fa- 
adus cu 
Boby — 
scoțian, 
un om 
povestit

La Palatul pionierilor, în 
sala Teatrului C.C.S., la se
diul Ansamblului artistic al 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
pe scena Teatrului de vară din 
parcul ,,N. Bălcescu“, în ace
ste ultime zile, dinaintea în
ceperii Festivalului, s-au des
fășurat din ce în ce mai stă
ruitoare, repetițiile formațiilor 
artistice. Puteau fi auzite, în 
interpretarea corului de sub 
bagheta lui Marin Constantin, 
duioase și pătrunzătoare me
lodii finlandeze, alături de 
impetuoase cîntece care au ră
sunat și răsună pe șantierele 
patriei noastre. Putea fi au
zită „Balada“ de Ciprian Po- 
rumbescu evocînd vraja dulce 
a plaiurilor sucevene, pe care 
o trezea arcușul tânărului 
Gheorghc Jalobeanu. Puteau 
fi văzuți balerinii Alexa Du- 
mitrache și Gheorghe Cotove- 
lea. soliști ai Operei de Stat, 
interpretând cu o rară sensi
bilitate minunata piesă „Vînă- 
torul și pasărea“ de Grieg. 
Putea fi urmărită strădania 
colectivului de dansatori care, 
fie că prezintă lumii dansu
rile someșene sau dansurile 
cu tema muncii, fie că ilus-

trează marea horă a tinereții 
de pe toate meridianele pă- 
mîntului, realizează armonii 
în mișcări și culori. Ambasa
dorii artei tinere din Republi
ca Populară Romină vin la 
Helsinki cu un mandat de care 
înțeleg să se achite cu cinste.

Sportivii nu s-au lăsat mai 
prejos. Alături de recordmeni 
al căror nume a făcut 
jurul pămîntului — ca 
da Balaș, s-au pregătit 
întâlnirile sportive ale 
valului cei care vor apare pen
tru prima dată în competiții 
de asemenea amploare. Pen
tru culorile țării noastre vor 
lupta la Helsinki, cu ardoare 
și entuziasm, formații sporti
ve precum echipa de volei fe
minin pentru întâlnirile spor
tive la nivel mediu și națio
nala de volei băieți pentru în
tâlnirile .............................
pînd cu 
pînă în 
păsările 
spre Helsinki, atleții, luptăto
rii, au acordat pregătirilor 
toată atenția 
lor pentru ca 
și tineretului 
de prestigiu.

La Helsinki, orașul celui 
de-al VÎII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor vor apare multe imagini 
romînești. Ii cu amici și fote 
bogate, clopuri cu subtile po
doabe populare vor fi printre 
aceste imagini; uriașa foto
grafie a Pieții Palatului R.P.R. 
acoperind întregul fundal al 
scenei în momentul în care 
valsul „In Bucureștiul iubit“ 
va fi cîntat și dansat în ca
drul spectacolului de gală — 
va fi printre aceste imagini; 
reproducerea tridimensională a 
„coloanei infinite”, capodopera 
lui Brîncuș, fericit aleasă 
pentru a susține drapelul pa
triei noastre pe scana finlan
deză, va fi și ea printre ace
ste imagini.

Coloana infinită 1
In coloana infinită a imagi

nilor aduse de tinerii tuturor 
țărilor, tuturor popoarelor lu
mii, ne vom afla cu cinste lo
cul, reprezentați fiind de o 
delegație care își înțelege înal
ta și nobila sarcină. Să-i urăm 
„DRUM BUN“ !

MOSCOVA 26 _
TASS transmite : La 26 iulie, 
ambasadorul Cubei în U.R.S.S., 
Carlos Olivares Sanchez, a o- 
ferit o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a. Cubei 
(26 iulie).

La recepție au participat 
Frol Kozlov, Saraf Rașidov, 
Boris Ponomarev, oameni de 
stat și activiști pe tărîm ob
ștesc din U.R.S.S., precum și 
diplomați străini.

în timpul recepției, ambasa
dorul Cubei și Frol Kozlov au 
rostit cuvîntări.

în cuvîntarea sa Frol Koz
lov a amintit de repetatele de
clarații ale guvernului sovietic 
despre sprijinul ferm și ho- 
tărît pe care îl acordă Uniu
nea Sovietică cauzei drepte a 
Republicii Cuba, despre faptul 
că avertismentul U.R.S.S. la 
adresa dușmanilor Cubei popu
lare rămîne în vigoare și în 
prezent.

„în lupta sa istorică dreap
tă, poporul cuban nu este sin
gur. Să țină minte acest lucru 
imperialiștii. Poporul cuban 
are numeroși prieteni credin
cioși în lumea întreagă și 
printre ei — popoarele Uniunii 
Sovietice, ale invincibilului 
lagăr socialist”.

PARIS 26 (Agerpres). — La 
U.N.E.S.C.O. (Organizația Na
țiunilor Unite pentru proble
mele învățămîntului, științei 
și culturii) se apropie de sfîr- 
șit Conferința țărilor semna
tare ale convenției de la Haga 
din 1954 „Cu privire la apăra
rea valorilor culturale în caz 
de conflict armat".

La propunerea delegației 
R. S. Cehoslovace, conferința 
a adoptat o rezoluție în care 
se arată că unica chezășie de 
nădejde a menținerii valorilor 
culturale acumulate de ome
nire în tot cursul istoriei ei 
multiseculare ar constitui re
zolvarea problemei dezarmă
rii generale și totale și crea
rea pe baza aceasta a condi
țiilor pentru o pace veșnică.

Rezoluția propusă de dele
gația cehoslovacă a fost adop
tată în pofida opoziției repre
zentanților unei serii de țări 
occidentale, care s-au străduit 
în fel și chip să abată lucră
rile conferinței de la discuta
rea problemelor importante, 
să o silească să se ocupe cu 
fel de fel de probleme mă
runte cu caracter neprincipial 
de ordin tehnic, juridic. A- 
ceastă tactică a fost aplicată 
în special de reprezentanții 
Franței, Olandei și Belgiei, 
care au fost sprijiniți de ob
servatori din partea S.U.A. 
Este semnificativ faptul că 
cel puțin jumătate din țările

membre ale blocurilor mili
tare agresive N.A.T.O., 
S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. (in
clusiv Statele Unite) nu au 
ratificat pînă astăzi convenția 
de la Haga.

Ținînd seama de interesul 
tuturor țărilor și popoarelor 
în păstrarea valorilor cultu
rale ale lumii pentru genera
țiile viitoare, a spus într-o 
convorbire cu corespondentul 
agenției TASS, V. V. Vahru- 
șev, reprezentantul U.R.S.S. la 
conferință, delegații țărilor so
cialiste au prezentat propune
rea ca toate statele, indife
rent dacă sînt sau nu membre 
ale O.N.U. și U.N.E.S.C.O. și 
semnatare ale convenției de 
la Haga din 1954, să poată 
participa la lucrările actualei 

A conferințe, ca și a conferin
țelor viitoare în aceste pro
bleme, în calitate de observa
tori. Această propunere a fost 
adoptată.

r

Congo al 0. N. U.
26 (Agerpres).— 
o ședinfă a Co-

WASHINGTON 
Marți a avut loc 
mitetului consultativ pentru Congo 
al O.N.U., din care fac parte re
prezentanții statelor care au trimis 
trupe în această țară, în cadrul 
căreia au prezentat expuneri se
cretarul general provizoriu al 
O.N.U., U Thant, și șeful opera
țiunilor O.N.U. în Congo, Robert 
Gardiner. Potrivit știrilor transmi
se de agențiile de presă, U Thanl 
a cerut părerea Comitetului con
sultativ asupra propunerii sale de 
a se convoca Consiliul de secu
ritate pentru a lua în discuție 
problema congoleză. Agenția 
Associated Press arată că, recu- 
noscînd faptul că forțele O.N.U. 
nu și-au realizat obiectivul pro
clamat de a înfăptui unificarea 
Congoului și a asigura integritatea 
sa teritorială, secretarul general 
provizoriu a cerut părerea Comi
tetului consultativ dacă O.N.U, 
trebuie să recurgă în ultimă in
stanță la forță pentru a readuce 
Katanga în cadrul Republicii Con
go.

S. t. A. la ai treilea eșec 
în detonarea unei OomDc nucleare 

la marc altitudine

încon- 
lolan- 
pentru
Festi-

la nivel înalt. Ince- 
mult timp în urmă și 
ajunul zilei în care 

de argint îi vor purta

și concentrarea 
să aducă patriei 

nostru victorii

NEW YORK 26 
„încercarea S.U.A. 
să explodeze un dispozitiv nu
clear la mare altitudine, dea-

(Agerpres). 
de a face

Evenimentele din
PARIS 26 (Agerpres). — Po

trivit informațiilor transmise 
din Algeria de agențiile de 
presă străine, situația din a- 
ceastă țară s-a complicat în 
ultimele zile. După cum trans
mite agenția France Presse, 
unitățile armatei de eliberare 
națională a Algeriei, care 
sprijină pe Ben Bella, vice
președinte al guvernului pro
vizoriu al Republicii 
au ocupat la 25 iulie 
Bone și Constantine, 
în partea răsăriteană
riei. Majoritatea miniștrilor 
G.P.R.A., care se aflau la Al
ger, inclusiv Ben Khedda, pre
ședintele G.P.R.A., au părăsit 
acest oraș. Unii dintre ei au 
plecat în regiuni ai căror co
mandanți militari au declarat 
că îl sprijină pe Ben Khedda. 
După cum transmit agențiile 
de presă străine, Krim Bel- 
Ikassem, vicepreședinte al 
G.P.R.A., și Mohammed Bo-

Algeria, 
orașele 
situate 

a Alge-

udiaf, ministru al G.P.R.A., se 
află în momentul de față la 
Tizi-Ouzou, cartierul general 
al comandamentului celui 
de-al treilea district militar. 
Potrivit relatărilor corespon
dentului din Alger al agenției 
Associated Presse, cei doi mi
niștri iau măsuri pentru a o- 
pune rezistență partizanilor 
iui Ben Bella.

La .25 iulie Ben Khedda, 
președintele G.P.R.A., a decla
rat, transmite agenția France 
Presse, că „pericolul unui 
război civil și al intervenției 
militare devine serios. Există 
pericolul unei noi ofensive din 
partea armatei franceze, fapt 
recunoscut chiar și de un mi- 
nistru al Franței“, Ben Khed
da a scos în evidență eveni
mentele care au avut loc în 
regiunea orașului Constantine, 
unde „algerienii s-au opus 
gerienilor",

al-

S. U. A.: Puternică ciocnire
între antisegregafioniști.1 o

și poliție
NEW YORK 26 (Agerpres). - 

în noaptea de 24 spre 25 iulie 
în orașul Alliany din statul Geor- 
gia a avut loc o puternică cioc-

!■■■■■■
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Tragedia

pre- 
l-a 

miș- 
de

muncitorilor spanioli
la 35 de ani, roși de silicoză, 
care arată ca de 80 de ani, cîș_ 
tigă în cel mai bun caz 67 de 
pesetas pe zi. 67 de pesetas 
pentru muncitorii calificați! 
Această precizare are o mare 
însemnătate, deoarece în Spa
nia peste 50 la sută din mun
citori nu au nici o calificare. 
Din 1950 salariul real a scăzut

la jumătate, în timp ce munca 
se intensifică pe zi ce trece. 
Salariul mediu de bază a fost 
fixat la 38,25 pesetas pe zi. 
Cum se poate trăi cu această 
sumă, mai ales cînd ai de în. 
treținut și o familie, cînd 1 kg 
de cartofi costă minimum 7 
pesetas, 1 kg de roșii 10 pese
tas și un ou 2,25 pesetas ?”

nire între demonstranți antise- 
gregaționiști și poliție.

După cum relatează agențiile, 
un grup de aproximativ 300 de 
demonstranți au străbătut stră
zile orașului cîntînd cîntece ale 
negrilor și protestînd împotriva 
acțiunilor rasiștilor. După cum 
relevă agenția Reuter, un puter
nic detașament de poliție a in
tervenit și a arestat peste 40 de 
persoâne — negri și albi — sub 
pretext că „au demonstrat fără 
permisiunea autorităților”.

Aproximativ 2 000 de persoa
ne au protestat apoi împotriva 
arestării ilegale. Poliția, relatea
ză agenția U.P.I., „s-a năpustit 
asupra mulțimii” provocînd cioc
niri. în urma ciocnirii, se înre
gistrează răniți.

Agenția United Press Interna
tional relatează că Ernest Van
diver, guvernatorul statului Geor
gia, a declarat că „va trimite 
toate trupele necesare” pentru 
a reprima mișcarea antisegrega- 
ționistă a negrilor din Albany.

Algeria
La Paris se urmărește cu a- 

tenție evoluția evenimentelor 
din Algeria.

A. Peyreritte, secretar de 
stat pentru problemele infor
mațiilor al guvernului fran
cez, a declarat, potrivit agen
ției France Presse, că dacă si
tuația din Algeria se va 'înrău
tăți, „Franța va interveni di
rect pentru a-și apăra cetățe
nii”.

Luînd cuvîntul la Tiaret 
(Algeria apuseană), Ben Bella, 
vicepreședinte al G.P.RA., a 
declarat că una din sarcinile 
principale ale Armatei de Eli
berare Națională a Algeriei 
constă în apărarea frontiere
lor algeriene împotriva celor 
oare „vor să acapareze petrolul 
algerian”.

supra insulei Johnston, a e- 
șuat“ —- relatează agenția 
Associated Press. Potrivit co
municatului dat publicității 
de către Comisia S.U.A pen
tru energia atomică, racheta 
„Thor", destinată să transpor
te un dispozitiv nuclear în 
păturile înalte ale atmosferei, 
a fost distrusă și a ars pe 
rampa de lansare în noaptea 
de miercuri spre joi.

Comisia pentru energia a- 
tomică a declarat că nu s-a 
produs explozia nucleară. To
tuși, după cum arată agenții- 
le de informații, din cauza po. 
sibilității existenței unei con
taminări radioactive în regiu
nea lansării, la 17 minute 
după explozia rachetei, nimeni 
nu se hotărîse încă să pă
trundă în această zonă.

Nici agențiile de presă, nici 
Comisia pentru energia ato
mică 
noului eșec al 
treilea la număr 
rea '■unei bombe 
mare altitudine.
survenit după repetate amî- 
nări ale datei lansării.

nu precizează cauzele 
S.U.A. — al 
— în detona- 

nucleare la 
Acest eșec a

• Un ziarist american despre „Războiul nedeclarat" 

din Vietnamul de sud și „subtilitățile" Pentagonului

WASHINGTON 26 (Agerpres). 
Presa occidentală esfe adeseori 
nevoită să recunoască faptul in
contestabil că trupele americane 
din Vietnamul de sud duc un 
război nedeclarat împotriva po
porului din această țară. Și nu 
rareori chiar comunicatele mili
tare ale autorităților sud-vietna- 
meze consemnează uciderea 
lupte a unor militari i 
Numai Pentagonul nu a 
mic încă și nu vrea să

Unui soldat american, 
vista „Newsweek“, care

în 
americani, 
i aflat ni- 

afle. 
scrie re- 

î a fost 
rănit, i s-a refuzat decorația Pur- 
ple Heart, care se acordă tuturor

Pregătirile 
se apropie

gazdelor 
de sfirșit

soldaților răniți, pe motivul că 
Vietnamul de sud nu este o zonă 
de luptă. Dacă 
treabă revista, 
ziaristului Homer 
dent al ziarului 
mes" și laureat

este așa, se în- 
citînd cuvintele 

Bigart, corespon- 
„New York Ti- 

a| premiului Pu- 
litzer pentru publicistică, atunci 
cum se explică că opt din cele 
20 de aparate ale unei unități de 
elicoptere americane, staționate 
la sud de paralela 17, prezintă 
serioase avarii ?

Făcîndu-se purtătorul de cuvînt 
a| mai multor corespondenți a- 
mericani din Vietnamul de sud, 
relatează „Newsweek“, Bigart a

Din conducerea 
delegației fin
landeze la cel 

de al VIH-lea Fes
tival Mondial al Ti
neretului și Studen
ților, care cuprinde 
aproximativ 2 000 de 
tineri și tinere, fac 
parte deputății P. 
Aitio (Uniunea de
mocrată a poporu
lui finlandez), A. 
Sundell (Partidul 
popular suedez) și 
V. Svinhvud (Uniu
nea agrară), guver-

Meltti,natorul V.
prof. F. Iversen, șj 
alți cunoscuți oa
meni de știință și 
cultură, I. Iarvinen, 
fost campion mon
dial de patinaj vi
teză etc. Despre a- 
ceasta a relatat Ia 
24 iulie la o confe
rință de presă dr. 
E. Alenius, preșe
dintele Comitetului 
național finlandez 
pentru desfășurarea 
festivalului.

Comitetul națio
nal și cele 16 co-

mitete provinciale 
pentru desfășura
rea festivalului, su
te de comitete din 
întreprinderi, a de
clarat E. Alenius, 
sînt pe cale de a 
termina pregătirile. 
Au fost pregătite 
mii de daruri, au 
fost organizate a- 
proximativ 5 000 di
verse întîlniri, reu
niuni, festivități, 
programe artistice 
premergătoare fes
tivalului.

„Mișcarea antifranchistă a 
luat o amploare fără prece
dent în Spania și ea este ire
versibilă“, se arată, printre 
altele, într-o corespondență 
din Madrid publicată în ziarul 
,,1’Humanité“.

„In fapt, scrie ziarul 
ludiul acestei mișcări 
constituit formidabila 
care grevistă care timp
peste două luni a cuprins 
întreaga Spanie și care de
pășește simpla luptă econo
mică, simplele revendicări de 
salarii. In condițiile dictaturii 
franchiste, această luptă capă
tă caracterul unei lupte poli
tice, îndreptată împotriva re
gimului, Declararea grevei 
este considerată în Spania ca 
una din cele mai grave mani
festări de ostilitate față de un 
„stat forte” care se laudă că 
„a pus capăt o dată pentru 
totdeauna luptei de clasă”.

„Să fii muncitor spaniol este 
una din cele mai mari nenoro
ciri”, scria, nu de mult, un 
corespondent al ziarului „Li
beration”, referindu-se la si
tuația și condițiile de trai ale 
muncitorimii spaniole.

„Spune-mi te rog, prietene, 
cum trăiești ?” Iată întrebarea 
pe care orice corespondent de 
presă străin o pune unui mun
citor spaniol.

„Minerii care lucrează zile 
întregi în fundul minelor, 
aceste „cadavre ambulante”, a 
spus corespondentului ziarului 
,,1’Humanité" un muncitor mi
ner, acești tineri de 25 pînă

MOSCOVA. — La 26 iulie 
la Kremlin a avut loc o con
vorbire între N. S. Hrușciov 
și J. Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Consiliului de 
R.P. Mongole.

Convorbirea s-a 
într-o atmosferă 
cordială.

Asemenea persoanelor din fo
tografia de mai sus, cu ajuto
rul nemijlocit al „consilierilor“ 
americani, mii și mii de pa- 
trioți sudvietnamezi sînt schin- 
giuiți în nenumăratele lagăre 

care împînzesc țara.

Miniștri al

desfășurat 
caldă și

MOSCOVA. — La 26 iulie 
A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor externe al U.R.S.S., 
s-a înapoiat la Moscova ve
nind de Ia Geneva, unde a 
participat la ședința de închi
dere a conferinței pentru 
Laos.

ROMA. — In cadrul stagiu
nii lirice a anului 1962, Nicolae 
Herlea, artist al poporului din 
R.P. Romină, a interpretat în 
zilele de 21 și 24 iulie rolul 
titular din opera „Bărbierul

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București,

din Sevilla“, pe scena Teatru
lui din Enna (Sicilia). Spec
tacolele, la care au participat 
8 000 de persoane, s-au bucu
rat de un frumos succes.

iunie costul vieții a atins 
nivel fără precedent de înalt“, 
în special ca urmare a crește
rii prețurilor la produsele ali
mentare.

VARȘOVIA. — După cum 
transmite agenția P.A.P., la 25 
iulie la Varșovia a început 
conferința internațională con
sacrată problemelor gravita
ției, organizată de Asociația 
internațională pentru proble
mele gravitației și de Acade
mia polonă de științe. La con
ferință participă 130 de oa
meni de știință, specialiști în 
fizica teoretică, din 22 de țări. 
Din partea R. P. R. participă 
acad. Gh. Vrinceanu.

PARIS. — La 25 iulie Adu
narea Națională a aprobat a- 
locările în sumă de 239 mi
liarde franci vechi pentru con
strucția unei uzine atomice la 
Pierrelatte.

NEW YORK — Costul vieții 
în Statele Unite continuă să 
crească. Ministerul Muncii al 
S.U.A. a comunicat că în luna

TOKIO. — Peste 300 000 de 
persoane suferă în Japonia 
din cauza urmărilor bombar
damentelor atomice americane 
asupra orașelor Hiroșima și 
Nagasaki. Din numărul total 
ai celor care suferă de boala 
actinică sînt înregistrate ofi
cial numai 250 000 de persoa
ne. Ceilalți își ascund boala 
de teamă că își vor pierde 
slujba. In prefectura Hiroșima

suferă boala actinică
163 624 de oameni. Aceste date 
au fost făcute cunoscute de 
Ministerul Ocrotirii Sănătății 
și Asigurărilor Sociale din Ja
ponia.

CAIRO. — La 26 iulie se îm
plinesc șase ani de la naționa
lizarea „Companiei Canalului 
de Suez” de către guvernul Re
publicii Arabe Unite.

RIO DE JANEIRO. —■ In
tr-un interviu acordat unui 
corespondent al revistei „Man- 
chete“ Afonso Arinos, noul 
ministru al afacerilor externe 
al Braziliei a declarat că po
litica externă a guvernului va 
rămîne neschimbată. Referi
tor la relațiile comerciale cu 
țările lagărului socialist Ari
nos a subliniat că Brazilia 
„este interesată în sporirea 
volumului schimbului de 
mărfuri cu țările socialiste“.

adus oficialităților Ministerului de 
Război al S.U.A. acuzația 
împiedică să scriem orice 
tea alarma congresul sau 
publică americană. Sîntem 
să întreținem ficțiunea că nu par
ticipăm la un război“.

Revista citată arată în conti
nuare că punctul de vedere al lui 
Bigart a fost confirmat de un 
funcționar al Pentagonului, care a 
recunoscut fățiș că „din punct de 
vedere propagandistic ar fi mult 
mai bine 
un ziarist 
Vietnamul

Soldații 
pun viața 
unor oameni care își apără drep
tul de a trăi într-o țară liberă și 
independentă nu înțeleg „subtili
tățile“ modului de gindire al 
Pentagonului (aprecierea aparține 
aceluiași Homer Bigart), ficțiunea 
neexistenței unui veritabil război.

că „ne 
ar pu- 
opinia 
nevoiți

nici 
(în

Piața „Scìnteli", Țel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poli grafic „Casa Scìnteli",

dacă nu ar exista 
american acolo“ 

de sud — N.R.). 
americani care își 
în luptele împotriva

ex-


