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Constructorii noului oraș 0- 
nești aplică cu succes pro
cedee moderne de lucru pentru 
a da în folosința oamenilor mun
cii, într-un termen scurt, locuin
țe mai multe și pentru a îmbu
nătăți continuu calitatea lor. Fo
losind metoda de lucru cu cofra- 
je glisante, ei au construit în 
ultimul timp încă două blocuri 
cu 9 etaje fiecare. Primul bloo 
a fost ridicat în 11 zile, iar al 
doilea în numai 9 zile.

Prin folosirea cofrajelor gli
sante, constructorii de aici au 

redus cu mult timpul 
de dare în folosin
ță a locuințelor și 
au realizat însem
nate economii în 
deosebi de material 
lemnos.

(Agerpres)

Asigură cantită(i sporite 
de nutrețuri
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Procedee moderne 
de lucru
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Generația nouă a fabricii

PITEȘTI 
dentul nostru). 
Drăgănești.Olt secerișul 
terminat de două săptămîni 
iar treierișul se apropie de 
sfirșit. Concomitent cu 
crările de treieriș, în 
joritatea gospodăriilor 
acest raion colectiviștii 
crează de zor la eliberarea 
terenului de paie dind astfel 
posibilitatea mecanizatorilor 
să treacă la executarea arătu
rilor adinei. Ei au reușit să 
are pînă acum suprafața de 
14.771 de hectare. In ceea ce 
privește însămînțarea culturi
lor furajere în miriște, situa
ția este insă nesatisfăcătoare; 
din 5 000 de hectare planifi
cate de-abiaau fost însămân
țate jumătate. Ținînd seama 
că acest raion are un sector 
zootehnic puternic care va a- 
junge la sfîrșitul anului la 
12.570 bovine, 8.100 porcine și 
23 000 ovine, iar unele plante 
furajere semănate în primă
vară ca trifoiul, ovăzul și lu. 
cerna nu pot asigura necesa
rul de furaje pentru numărul 
sporit de animale, este absolut 
necesar să se grăbească rit
mul însămînțărilor în miriști. 
In unele gospodării colective 
ca cele din comunele Rado- 
mirești, Balta Sărată, Crîm- 
poaia și Crîngeni, unde sece
rișul și treierișul s-au terminat 
de mai multe zile, paiele au 
fost 
fața 
rile 
fost 
inițiativă au luat-o și cei din 
comunele Băsești și Călinești. 
Sînt și unele gospodării care 
nu se preocupă în suficientă 
măsură de asigurarea bazei 
furajere. Consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colecti
ve „Spic de grîu", „Unirea" 
și „Victoria“ din comuna Vîl- 
cele și „23 August" din Mi- 
hăești nu au luat încă măsuri 
să însămînțeze cu culturi du
ble suprafețele planificate.

strìnse și cărate. Supra- 
planificată pentru cultu- 

duble în aceste comune a 
deja însămînțată. Aceeași

TELEGRAME
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej* a trimis Domnului Paul 
Chaudet, președintele Confe
derației Elvețiene, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Confederației Elvețiene, 
permiteți-mi, Domnule Pre
ședinte, să vă transmit sincere 
felicitări și cele mai bune 
urări pentru prosperitatea po
porului elvețian și pentru fe
ricirea dv. personală.

Președintele Confederației 
Elvețiene, Paul Chaudet, a 
trimis președintelui Consiliu- 

de Stat al Republicii 
Gheorghe 

următoarea

lui
Populare Romîne, 
Gheorghiu-Dej, 
telegramă:

In numele Consiliului Fede
ral, mulțumesc Excelenței 
Voastre pentru amabilul me
saj pe care mi l-ați adresat 
cu ocazia sărbătorii naționale 
a Elveției.

La rîndul meu vă transmit 
cele mai bune urări pentru 
fericirea dv. personală și pen
tru viitorul poporului român.

*
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a trimis Majestății Sale 
Baudouin, regele belgienilor, 
următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Belgiei rog pe Majes- 
tatea Voastră să primească 
sincere felicitări și urări pen
tru prosperitatea poporului 
belgian.

La această telegramă, regele 
Baudouin a trimis președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ur
mătorul răspuns :

Rog pe Excelența Voastră 
să primească mulțumirile mele 
pentru felicitările și urările 
pe care mi le-ați adresat mie 
personal cit și poporului bel
gian cu ocazia sărbătorii na
ționale.

BAIA MARE ( 
corespondentul 
tru).

La sfîrșitul ! 
an numărul de 
male proprietate ob
ștească în gospodă
riile agricole colecti
ve din raionul Cărei 
va fi de trei ori mai 
mare decît la sfîrșitul 
anului 1960. De e- 
xemplu, numărul bovi
nelor va ajunge la 
27 827 de capete din 
care 14 242 de vaci 
de lapte. Concomitent 
cu creșterea șepfelu-

lui, colectiviștii au 
luat încă din primăva
ră măsuri de asigurare 
a cantităților necesare 
de furaje însilozate. 
Vor fi însilozate în 
acest an 138.340 de 
tone furaje din care 
cea mai mare cantitate 
o reprezintă porum
bul. In acest scop au 
fost cultivate cu po- 
rumb-siloz în cultură 
pură 4 562 de heefare. 
De asemenea, va mai 
fi însămînțată cu po
rumb pentru siloz în 
miriște o suprafață de

3 850 de hectare, din 
care 3 000 de heefare 
au și fost însămînțate. 
Paralel cu aceste 
munci, în atenția co
lectiviștilor stă acum 
reamenajarea silozu
rilor vechi și con
strucția alfora noi. 
Pînă acum în raionul 
Cărei s-au însilozaf 
aproape 500 tone fu
raje. Cea mai mare 
cantitate au însilo- 
zat-o gospodăriile co
lective din Andrid, 
Vezendiu și altele.

O bogată activitate 
deslășoară in a- 

ceste zile de vacantă 
la Casa de cultură a 
tineretului și studen
ților din Iași. Nu
meroși vizitatori cer
cetează zilnic expozi
ția de pictură a stu
denților și elevilor 
deschisă aici de cu-

tind. Sînt expuse a- 
proape 200 de lucrări, 
semnate de studenti 
din instituțiile de în- 
vă/ămînt superior șl 
de elevi ai școlilor 
din localitate. Pentru 
elevi se organizează 
conierinte educative, 
audiții din lucrările 
unor mari compozitori.

Pe scena Casei de 
cultură sînt prezenta
te aproape zilnic spec
tacole colective ale 
unor instituții de artă 
din /ară, venite in tur
neu la Iași, precum și 
de artiști amatori din 
întreprinderile și in
stituțiile ieșene.

(Agerpres)

Foto: AGERPRES

Studenți ai Institutului politehnic din Brașov, la practică în uzinele 
de tractoare din localitate.

Pentru animalele proprietate obștească — 
hrană din abundență

PLOIEȘTI (de la corespondentul nostru).
Gospodăria agricolă colectivă din comuna Costești, raionul Buzău, 

are un puternic sector zootehnic: 336 bovine dintre care 95 vaci 
cu lapte, 1 342 oi, 200 porcine, fermă de păsări. Pentru asigurarea 
hranei animalelor proprietate obștească colectiviștii au recoltat și 
depozitat pînă acum 562 de tone fin de luncă, 150 de tone de lu
cerna, întreaga cantitate de borceag de pe suprafața de 20 hectare. Pe 
lîngă acestea, colectiviștii de aici vor îtisiloza peste 1 500 tone 
porumb. Lucrarea va începe în curînd. Au fost pregătite de acum 
gropile pentru siloz, tocitoarea de nutreț, s-a stabilit un plan con
cret de muncă pentru ca însilozarea să poată fi făcută în timpul 
optim.

După porumbul siloz va începe și însilozarea a 300 de tone 
sfeclă de zahăr însămînțată in acest scop, precum și colete de sfeclă 
de zahăr, resturi de legume și zarzavaturi etc. O parte din paiele 
de grîu și de orz și coceni de porumb vor fi tocate și pregătite în 
amestecuri cu tăiței de sfeclă. Baza furajeră va fi îmbogățită cu 
porumbul furajer ce va rezulta de pe cele 66 ha care au fost însă
mînțate în cultură dublă, după eliberarea terenurilor de păioase. 
Prin toate aceste măsuri se va asigura pentru fiecare cap de vită 
mare o cantitate de peste 12 tone de nutrețuri însilozate.

Cărbune 
peste pian
Realizînd înainte 

de termen producția 
planificată pe luna 
trecută, minerii din 
industria 
ră au 
ziua de 
200 000-a 
cărbune peste 
de la începutul 
lui. La rîndul 
minerii din saline au 
întrecut prevederile 
planului pe primele 
7 luni din acest an 
cu mai 
64 000 de 
sare.

Prin 
prețului de cost pla
nificat s-au obținut 
economii suplimen
tare Ia întreaga pro
ducție realizată în 
valoare de 19 500 000 
lei.

(Agerpres)

carbonife- 
extras în 
30 iulie a 

tonă de 
plan 
anu- 
Ior,

mult de 
tone de

reducerea

HELSINKI, 4 AUGUST COKESPONDENTiTELEFONICA

Ziua Marinei
R. P. Romîne

Contraamiral Sandu Gheorghe

ă fii cosmonaut 
nu-i deloc ușor. 
O știe toată lu
mea. Aflat în ra
chetă, cosmonau
tul este solicitat 
în permanență de

gravitaționale pe care 
să le învingă. Dar, 
chiar și pe pămînt so- 

cosmo- 
intensă. E

gile unei geografii a prieteniei 
spre a-l saluta pe tînărul cu 
surîsul cald și privire blinda 
ce a pătruns, victorios în Cos
mos, omul al cărui nume este 
rostit pretutindeni pînă în sa-

nere în frumusețea viitorului 
ei, încrederea în forțele sale.

Ca să poți fi prezent la 
toate manifestările la care se 
află Gagarin într-o singură zi 
ți-ar trebui cu adevărat o ve-

primit Gagarin — atît de 
populația finlandeză, cit și de 
oaspeții de pretutindeni — era 
în egală măsură un omagiu a- 
dresat poporului sovietic, al 
cărui glorios fiu este cosmo-

forțele 
trebuie 
uneori, 
licitarea este, pentru 
naut, la fel de 
drept, aici nu acționează ace
leași forțe. II priveam pe Iuri 
Gagarin, sosit astăzi la Hel
sinki. Solii tineretului lumii 
l-au aclamat îndelung pe 
eroul cosmonaut, a cărui faptă 
întruchipează avînturile înari
pate ale generației noastre. 
Orașul Festivalului trăia lite
ralmente sub semnul eveni
mentului. Aeroportul, străzile 
păreau din nou un gigantic 
atlas în care țările și continen
tele se amestecaseră după le

il

ft Cuceritorul Cosmosului — oaspete al Helsinki-ului. • Tineri din 
Indonezia, Birmania, Cambodgia, Laos, R. D. Germană și Iugoslavia 
în vizită la delegația noastră. • Artiștii romîni au cucerit alte 
medalii de aur și argint« • Copii finlandezi s-au înfîlnit cu lolanda Balaș

tele îndepărtate ale Africii, 
pe continentul de gheață al 
Antarcticii, in orașele Ameri
ca Latine. Prezența lui Ga
garin la Festival a căpătat o 
valoare simbolică. Ea a expri
mat certitudinea generației ti-

ritabilă viteză cosmică. Aero
port, miting, conferință de pre
să, seminar științific, plus nu
meroase convorbiri — toate în 
răstimpul cîtorva ore — su
gerează ritmul trepidant al 
activității unui cosmonaut.

Entuziasmul cu care a fost

nautul. Există în privința a- 
ceasta o unanimitate ce anu
la orice deosebiri de convin
geri politice.

Evenimentul numărul I al 
zilei s-a împletit cu nenumă
ratele manifestări înscrise în 
programul Festivalului.

nou zeci de concerte, specta
cole în aer liber ca și în săli, 
întreceri sportive etc. Dar, tot
odată, au continuat dezbate
rile pe problemele actuale ale 
generației tinere. Printre aces
tea s-a aflat seminarul stu
dențesc asupra problemelor 
colonialismului și ale indepen
denței naționale. Dezbaterile 
sînt deosebit de animate și la 
ele au luat parte reprezentanți 
ai studenților din Venezuela, 
Senegal, Salvador, Finlanda, 
S.U.A. etc. A luat cuvîntul și 
tovarășul Vasile Vlad, mem
bru al Consiliului U.A.S.R. 
Dezbaterea studențească a a- 
rătat limpede că forțele înain
tate ale tineretului studios se 
pronunță cu hotărîre pentru

EUGENIU OBREA 
CAROL ROMAN

(Continuare în pag. a IV-a) 0

Astăzi poporul nostru și milita
rii forjelor armate sărbătoresc 
Ziua Marinei Republicii Populare 
Romîne. Această sărbătoare este 
o mărturie a înaltei prețuiri și a 
dragostei cu cere sînt înconjurați 
de către partid, Consiliul de Stat, 
guvern și întregul popor, curajoșii 
și harnicii noștri marinari, munci
torii și tehnicienii din șantierele 
navale și din porturi, precum și 
marinarii militari care străjuiesc 
cu vigilență apele teritoriale ale 
patriei noastre.

Această zi constituie un prilej 
de evocare a tradițiilor de luptă 
ale marinarilor patriei și a reali
zărilor obținute de 
puterii populare.

Cu secole în urmă, 
oștile pedestre, marinarii 
au luptat vitejește pentru scutu
rarea dominației turcești de pe 
grumajii poporului nostru. In 
războiul pentru independență din 
1877—1878, marinarii romîni, ală
turi de marinarii ruși, au săvîrșit 
minunate fapte de bravură ducind 
acțiuni îndrăznețe pentru distru
gerea flotei turcești de pe Du
năre.

Tradițiile de luptă ale marina
rilor romîni s-au îmbogățit și mai 
mult în perioada avîntului revolu
ționar din Romînia în anii 1917— 
1920. In condițiile creșterii miș
cării revoluționare din țara noa
stră, ca urmare a ascuțirii urii și 
revoltei maselor asuprite și exploa
tate împotriva stăpînirii și ca ur
mare a influenței Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, marinarii 
de pe navele militare romîne, ce se 
aflau la Sulina și Chilia, s-au răs
culat și au arborat steagul roșu 
la catarg. Mulți dintre soldații și 
marinarii romîni s-au încadrat în 
batalioanele revoluționare romîne 
create pe teritoriul. Rusiei Sovie
tice și au luptat cu vitejie, ală
turi de Armata Roșie, împotriva 
forțelor contrarevoluționare.

Participarea, împreună cu cele
lalte unități ale armatei și cu 
formațiunile de luptă patriotice, 
la insurecția armată din august 
1944 și la războiul antihitlerist a

idăugat noi fapte glorioase la 
cartea tradițiilor eroice ale mari
nei noastre.
gostea de 
jusfă a 
marinarii 
bărbăție 
cu

însuflețiți de dra- 
pafrie, de cauza 

războiului antihitlerist, 
militari,

Și
marinarii

ei în anii

alături de 
romîni

luptînd cu 
eroism împreună 

sovietici și-au 
adus contribuția la lichidare«1 
forțelor hitleriste de pe teritoriul 
țării noastre. La Jăndărei, Călă
reți, Oltenița, Giurgiu, Zimnicea, 
Corabia, Turnu Severin, marinarii 
militari împreună cu unitățile de 
uscat ale armatei și formațiunile 
de luptă patriotice au dat lovi
turi nimicitoere trupelor fasciste. 
In aceste acțiuni au fost capturate 
117 nave și au fost luați prizo. 
nieri peste 6.000 de soldați, 
subofițeri și ofițeri hitlerișfi.

Executînd un baraj de mine In 
zona Ostrovul Corbului, echipe- ' 

romîne au 
mari pier- 
fost nevoiți 

60 nave iar

jele navelor militare 
pricinuit inamicului 
deri. Hitleriștii au 
să.și scufunde circa 
alte 320 nave au fost capturate 
de marinarii romîni și folosite ul
terior la transporturi pentru a- 
provizionarea frontului antihitlerist. 
Faptele de eroism ale marina
rilor romîni ca Arghir Ion, Păun 
Dumitru, lovaneli Nicolae, Drino. 
van Vasile și ale altora care și-au 
dat viața pentru libertatea pa
triei noastre, vor rămîne neșterse 
în memoria poporului nostru.

Anul acesta, Ziua Marinei Repu
blicii Populare Romîne. este săr. 
bătorită în condițiile în care po
porul nostru, sub încercata con
ducere a partidului, a înfăptuit 
victorii de însemnătate istorică. 
Prin eforturile pline de abnegație 
ale clasei muncitoare, țărănimii 
și intelectualității, în țara noastră 
socialismul a învins definitiv la 
orașe și sate.

Creșterea puterii economice • 
țării a creat o bază trainică pen
tru înzestrarea marinei noastre 
cu nzve maritime și fluviale mo
derne. In acest an flota comercială

(Continuare în pag. a Ul-a)

Tinăra romîncă și tinerele din S.U.A. discută prietenește. Mărie Diți pe podiumul Învingătorilor. Sportivii romîni au cîșfigat o 
nouă medalie de aur.

Fotografii: de Ia trimisul nostru special I. CUCII și trimisul Agerpres, RADU CRISTESCU.

In jurul meselor, la cantonamentul delegației R. P. Romîne tineri romîni și tineri din 
Statele Unite. Un prilej de mai bună cunoaștere reciprocă.



FFM RA IIA M /i FABRICII
- „Mei veniseră de multe ori la 

secțiile Fabricii de postav din 
Buhuși, dar azi, pășeau parcă alt
fel, mai hotărîți, iar în ochi le 
citeai o neasemuită bucurie. Toți 
sînt tineri la 18—19 ani. De la 
ușă îi primesc cu brațele des
chise muncitorii vîrstnici, iar cei 
tineri îi îndeamnă să vie să lu
creze împreună la aceleași mașini. 
Prima zi de muncitor. Școala pro
fesională de pe lîngă Fabrica de 
postav din Buhuși a dat ca în 
fiecare an, o nouă promoție de 
muncitori calificați..."

Acesta este doar un fragment 
din scrisoarea strungarului MÎHAI 
CHIRIAC, care, impresionat de 
primirea ce li se făcuse absol
venților la locul de muncă, a îm
părtășit redacției cîteva din im
presiile sete.

După indicațiile corespondentu
lui voluntar nu a fost greu să gă
sim în fabrică pe eroii săi. Acești 
tineri muncitori pe care îi întîlnești 
în fața mașinilor moderne erau 
încă elevi cînd comitetul U.T.M. 
și-a propus să le acorde o a- 
tenție deosebită pentru ce' la ter
minarea școlii fabrica să primeas
că muncitori cu o calificare înaltă, 
cu trăsături morale specifice mun
citorului înaintat, capabil să re
zolve cele mai diverse probleme 
de producție. Atît în timpul anu
lui școlar, cît mai ales aproape 
de sfîrșitul acestuia, comitetul 
U.T.M. a organizat cu elevii ulti
mului an întîlniri cu ingineri 
și muncitori în care li s-a vorbit 
despre frumusețea meseriei de 
filator, torcător etc., despre fa
brica cu hale noi, spațioase, în
zestrate cu mașini moderne, des
pre grija părintească a partidului 
și statului nostru democrat-popu- 
lar față de oamenii muncii.

Frezorul Dan Bobereznic a ab
solvit abia anul trecut școala pro
fesională, dar acum se numără

deja printre fruntașii secției. Nu 
s-ar putea spune exact cîte înfîl- 
niri a zvut el cu elevii școlii pro
fesionale. Unele din ele se orga
nizau chiar la locul de muncă în 
timpul practicii, altele la club ori 
la școală.

La întrebările : „Cum își plani
fică timpul pentru a putea urma 
cursurile școlii serale ?“ „La ce 
activități cultural educative parfici-

obișnuită

Șarja studențilorFoto : O. PLECAN

ceasornicului arătau 
cînd Ion Dijmărescu

dc 
Du

- „eroul nostru”, 
ce fel de faptă e

a
Teodor Nă- 
el.
an. La mine 
tot cu mine

Comunistul Constantin Petcu 
cerut chiar atunci 
săiescu să lucreze

— îl cunosc de 
și-a făcut ucenicia 
aș dori să lucreze.

Mai întîi l-a ajutat pe Teodor 
să cunoască mașina, sa știe cum 
s-o folosească pentru a obține 
de la ea maximum de randa
ment, l-a îndrumat să citească

ca 
cu 
un
?i

însemnări
pe marginea unor scrisori 

sosite la redacție
cipă „Cum îl ajută maiștrii și 
muncitorii mai în vîrstă „Ce a 
făcut cu primul salariu Bobe
reznic le-a vorbit simplu, amintin- 
du-și chiar de cele mai 
nunte.

O atenție deosebită 
comitetul U.T.M. felului 
cutau elevii practica în 
Membrii comitetului au 
elevii 
ci să 
marea 
citori. 
promoție de muncitori

mici amă-

o acordă 
cum exe- 
producție. 
urmărit ca 
spectatori,

povestindu-i ce a 
el din aceste cărți, 
din vedere absolut

filatură pieptănată 
și pe Niculae Humă, 
schimb și secretar al 
U.T.M.

secretar al

să nu fie simpli
lucreze efectiv, sub îndru- 
celor mai pricepuți mun- 
Zilele au trecut. O nouă 

a pășit 
prșigul uzinei. La atelierul meca
nic au sosit într-o dimineață 19 
tineri. Mihai Rusu, secretarul or
ganizației U.T.M., te-a strîns mii- 
nile cu bucurie, i-a felicitat. Era 
doar prima lor zi de muncitor. 

Sînteji de-acum meseriași și 
nu-i puțin lucru — le-a 

un muncitor vîrstnic. Aveți 
de muncă asigurat, aveți că-

asta 
spus 
locul - , .
min cu camere spațioase, frumos 
mobilate, aveți tot ceea ce vă 
trebuie ca să munciți și să trăiți 
omenește. Noi, cei mai bătrîni, 
am început cu totul altfel. Pri
ma zi din viața de lucrător a 
fost și prima zi din viața de 
șomeri,.

au fost re- 
muncitori, 

școlii pro-

cărți tehnice 
învățcf chiar 
Nu a pierdut 
nimic.

Tn secția 
l-am întîlnit 
maistrul de 
organizației

— în atelierul nostru 
partizați 13 tineri 
proaspeți absolvenți ai 
fesionale. în aceeași zi i-am repar
tizat pe schimburi, la mașinile cele 
mei bune. La noi cursurile de 
ridicare a calificării profesionale 
sînt pe sfîrșite. Totuși ne-am gîn- 
dif că e bine să găsim o formă 
și pentru ei. Și am găsit. Am or
ganizat un ciclu 
la care inginerii și 
besc proaspeților 
școlii profesionale 
cum funcționeeză mașinile din do
tare, despre modul 
re a lor, despre 
probleme legate de 
duselor etc.

Victoria Popescu 
găzii din sphimb'ul C a cerut ca

5 din noii absolvenți să lucreze 
în brigada ei. îi cunoștea bine pe 
fiecare dintre ei, căci numai cu 
un an în urmă a terminat și ea 
aceeași școală profesională. Prin
tre ei e și Gavriî Constantin. E 
mărunțel de statură. Nici pree 
vînjos nu e, dar i se supun docile 
trei mașini de pieptănat. Ce te 
uimește în primul rînd le el e 
dibăcia cu care lucrează și cură
țenia exemplară a mașinilor și a 
spațiului dintre ele.

Alături de el lucrează filatoarea 
Maria Sandu. Lucrează numai de 
cîteva săptămîni, dar produsele ei 
sînt tot atît de bune ca ale tutu
ror celorlalte fete care lucrează 
de ani da zile în această secție. 
Ea a fost printre primii care, la 
propunerea comitetului U.T.M., s-o 
înscris la cursurile de pregătire 
pentru școala serală.

Acestea sînt doar cîteva spicuiri 
din primele zile de muncă ale 
noilor absolvenți ai școlii profe
sionale din Buhuși. Au trecut doar 
cîteva săptămîni, dar ei s-au in
tegrat în activitatea muncitorilor 
de aici, încît greu îi mai 
deosebi dintre cei mai vechi.

Tinerețea unei uzine.

GH. NEAGU

de conferințe 
maiștrii le vor- 
absolvenți ai 
despre felul

de întreține- 
diverse 
calitatea

— șefa

joacă prin ierburi și pe frunți.

alte
pro-

bri-

Pentru că vîntul 
tulburător ca vinul, duios ca amintirea, 
pentru că nu poți crede că mtine — ai să renunți, 
și-ai să dispari ca fumul de jertfă, nicăirea,

pentru că vezi în preajmă sclipind amețitor 
fosforescente drumuri spre oameni sau spre stele 
și te umbresc frunzare din drumul tuturor 
și visul tău e frate al visurilor mele.

Sala mare și spațioasă a 
modernei turnătorii a 
Uzinei de utilaj petro

lier — Tîrgoviște. Studenții 
grupei 369 din anul I al Fa
cultății de electrotehnică- 
București pregătesc elabora
rea unei șarje de oțel.

Ajutați și îndrumați 
maistrul oțelar Dumitru
mitru și de prim-topitorul 
Dobre Marin, studenții au
cîntărit și introdus în cuptor 
cantitatea de fier vechi nece
sară încărcăturii.

Fiecare student a căutat să 
aplice cunoștințele acumulate 
în sălile și în laboratoarele 
Institutului politehnic, aici, în

fața cuptorului, unde trebuia 
respectat procesul tehnologic 
de elaborare a șarjei în func
ție de calitățile oțelului. Pro
blemele ivite au putut fi re
zolvate datorită ajutorului 
practic primit din partea oțe- 
larilor din uzină.

Un moment emoționant a 
fost cînd maistrul oțclar, 
printr-o manevră scurtă, a 
făcut ca vîna de oțel incan
descent să țîșnească din cup
tor. Șarja de oțel a fost efec
tuată cu 1/2 oră mai de
vreme, scurtînd astfel timpul 
de turnare.

MIȘU AVANU 
corespondent voluntar

m cunoscut un tî- 
năr. Un tânăr o- 
bișnuit. îl chema 
Ion Dijmărescu. A 
învățat meseria la 
Complexul pen
tru industrializa

rea lemnului din Tg. Jiu și lu
crează de 2-3 ani la centrala 
termo-electrică. Nu i-am întâi- 
nit fotografia la panoul de o- 
noare, nu s-a vorbit despre el 
nici la stația de radioamplifi
care, și totuși, oamenii în mij
locul cărora muncește îi spun 
— în semn de prețuire a fap
tei sale •

Despre 
vorba ?

...Acele 
orele 22 
își îndrepta pașii spre centrala 
termo-electrică, unde trebuia 
să preia schimbul trei, ca tur- 
binist. Seara e atîta liniște in 
combinat incit urechea lui 
poate să deslușească de de-

hsraiiări
iiiimiwimiimimiimmiiiii
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SCRISORI

și pentru că arcașii Neantului țintesc 
spre noi, din depărtare, săgețile de gheață, 
crezînd c-or să se plece la șuierul drăcesc 
înflăcărată frunte și inima semeață.

„Frumoasă, bogată ești patria mea!“

mai viu să scînteieze, pe buze și-n priviri, 
acest reflex al celui mai darnic dintre astre : 
ua zîmbet — ca al primei și ultimei iubiri, 
drapel fără de moarte al tinereții noastre I

CA NICIODATĂ

ta tabăra de vară a stațiunii 

experimentale Popăuți — ra

ionul Eotoșanî.

PENTRU

Pentru oamenii care s-au născut nu demult, 
unii, ca mine, între două războaie, 
și-au apucat s-audă cum își dregeau glasul 
lingă leagănul nostru tunurile Iui Krupp, 
pentru cei care-au plîns petrecîndu-și la gară 
tatăl sau frații în triste mantale 
de culoarea lutului umed 
și-au rămas fluturînd o batistă, 
mințită de lacrimi și de fum de cărbune, 
după trenul plecat în direcția nopții, 
pentru cei care astăzi își dezmiardă pe frunte 
copiii — mai gingași ca visele florilor — 
(așa sînt, vezi bine, toți copiii pămîntului) 
pentru cei care astăzi, cu brațele lor, 
lujere firave, acum trei decenii, 
înalță baraje, culeg portocale 
sau petale de roze aromind în amurg, 
sau din sipeliil Hiării, Verde —■ sv&t jUHaieth, 
pești în zale de aut și cu ochi de ztnătald, 
sau Ia llacăra lunii își petrec în tăcere 
degetele prin părul unduios al iubitei, — 
pentru ca niciodată să n-apese trăgaciul 
sau maneta rachetei în direcția nopții, 
dați-mi mlinile, prieteni : iată itlima mea.

•.V

CREATOR»
DE FRUMOS

Qitudențli sec- 
ției ceramică 
a Institutului 

de arte 
„Nicolae Grigores- 
cu“ din 
fac în fiecare an — 
pe lîngă practica 
artistică — și două 
săptămîni de prac
tică în producție în 
întreprinderile de 
faianță și porțelan 
din țară. Anul a-

plastice

Capitală

OF

I

»

Un util schimb de experienfă
DIN DRUMEȚIE

1I
ată harta, iată 
drumurile țării ur
ând de la nive-

' Iul mării pînă la 
. înălțimea cuteză- 

i toare a Moldova- 
nului, trecînd pe

marginea apelor prin trecăto- 
rile munților, prin centrul 
noilor orașe, zăbovind în fața 
monumentelor, a uzinelor.

Dar drumurile nu sînt nici 
o clipă singure. Priviți: de la 
Tirgu-Jiu au plecat spre Hu
nedoara elevii Școlii medii 
nr. 2. în Lupenii de azi ei au 
pășit direct din zbuciumul fi
lelor de istorie și sînt adînc 
impresionați de viața nouă 
pe care o văd, pulsînd astăzi 
în acest oraș. Tot ei sînt și cei 
din fața termocentralei de la 
Paroșeni și cei de la Baia de 
Fier, de la Tismana, de la Că- 
limănești, Polovraci sau Chei
le Oltețului și cei care la Pa- 
deș stau de vorbă, 
cunoștințe vechi ce 
imaginea lui Tudor 
rescu. Ei sînt cei pe 
auzit în aceste zile 
preocupați cu oțelarii și 
minerii, ei sînt cei care s-au 
întors în cele din urmă acasă, 
la Tîrgu-Jiu, cu cîte o hotă- 
rîre tainică în fundul sufle
tului : de a deveni muncitori 
cu înaltă calificare în dome
niul siderurgiei, mineritului și 
electronicii.

...De la Beiuș, elevii Școlii 
nr. 1 s-au îndreptat spre flo
rile de lotus de la Băile „9 
Mai“, spre noile construcții 
de la Oradea, spre Uzina „în
frățirea" și spre noile mașini- 
unelte făurite aici. Iar cuvîn- 
tul de mulțumire, buchetul de 
flori pe care elevul Cornel 
Oroș l-a înmînat muncitorului 
fruntaș Alexandru Maghiar 
au fost numai o parte din în
aintare și din recunoștință.

...La Baia Mare, în fața noi
lor blocuri le veți vedea pe 
Georgeta Pop și Elvira Fărcaș 
împreună cu colegii lor de la 
Școala medie din Dej.

...Iar în pădurea Băneasa, 
acolo unde veți auzi mai mult 
cîntec și voie bună sau la 
Parcul zoologic din pădure,

ca niște 
sînt, cu 
Vladimi- 
care i-ați 
discutînd 

cu

mlngîind îndelung cu privirile 
gingașa căprioară romînească, 
o veți găsi pe Aurelia Nicu- 
lescu și colegii ei din Bucu
rești.

în sfîrșit, după terminarea 
muncii patriotice la gospodă
riile agricole „Scînteia“, „Gri- 
vița Roșie“ și „Pavel Tcacen- 
co“, clasele a VlII-a A și B de 
la Școala medie din comuna 
însurăței, raionul Brăila („cu 
96.6 la sută promovați" — scrie 
Oprișan Lenuța), — au făcut 
o întreagă excursie prin 
G.A.C. „Grivița Roșie", s-au 
întâlnit cu lucrători fruntași, 
la sectorul zootehnic au stat 
de vorbă cu priceputul mulgă
tor Ion Stoica, au asistat cu 
mult interes la scoaterea 
smîntînii din lapte cu ajuto
rul mașinii, au vizitat sectorul 
legumicol de pe malul Călmă- 
țuiului și... și-au promis că 
vor mai veni după ce se vor 
întoarce din apropiata ex
cursie de 1 zile prin Moldova 
industrială și pitorească.

...La Prislop, în fața unui 
dulap de cărți, a unei mese 
simple de scris și a unei in
scripții „Liviu Rebreanu“, se 
păstrează un minut de recule
gere. Alături de numeroși alți 
vizitatori sînt aici și elevi din 
satele apropiate.

Nenumărate sînt drumurile 
țării și nici o clipă singure! 
Abea s-au întors din excursii 
cei care ne-au scris și încă 
alții, din ce în ce mai mulți 
pornesc pe urmele lor. Urmă- 
riți-i numai pe colegii lui 
Ostapovici Ion de la școala 
din Cărpiniș și pe cei de 
la Școala de mecanici agricoli 
din Titu sau pe seraliștii de 
la liceul „Progresul“ din Ga
lați despre care scrie operato
rul termist Alexandru Nico
lae, care tocmai se pregătesc 
de drum; urmăriți-i pe toți 
cîți puteți cuprinde cu pri
virea și veți vedea cum dru
murilor vechi li se alătură me
reu altele noi. Nici un colți
șor să nu rămînă necercetat 
în țara asta, cu cît mai știută 
cu atît mai dragă!

EUGENIA GROSU

(de la corespondentul

Comitetul orășenesc

CLUJ 
nostru).

Recent,
U.T.M. Cluj, în colaborare cu con
siliul local al sindicatelor a orga
nizat o consfătuire a tinerilor mun
citori, ingineri și tehnicieni din 
oraș privind popularizarea expe
rienței pozitive a unor comitete 
ale organizației U.T.M. și ale unor 
comitete sindicale în acțiunea de 
ridicare a calificării profesionale 
a tinerilor.

In cadrul consfătuirii au pre
zentat referate comitetele U.T.M. 
și cele sindicale de la întreprin
derea „Tehnofrig” și Uzina meta
lurgică „Unirea" din Cluj care au

schimb de ex-înlesnit un prețios 
periență.

Anul acesta, la 
„Tehnofrig", o atenție deosebită 
s-a dat cursurilor de ridicare a 
calificării profesionale la care au 
participat 180 de muncitori. Au 
fost ținute numeroase conferințe 
pe teme tehnice printre care : fo
losirea în industrie a izotopilor 
radioactivi și aplicarea lor la 
întreprinderea „Tehnofrig". Con
ferințe de prezentare a produse
lor noi care urmau să fie fabri
cate la. uzină sau a utilajelor noi 
Introduse la uzină.

La Uzina „Unirea" au avut loc

întreprinderea

două cursuri de ■ inițiere șl perfec
ționare la care au participat un 
număr de 30 de ingineri și 35 de 
tehnicieni. In cadrul cursurilor 
s-au dezbătut probleme legate de 
perfecționarea caracteristicilor și 
performanțelor mașinilor textile, 
ușurarea greutății mașinilor de 
filat, modernizarea tuturor mași
nilor textile care se fabrică în 
uzină etc.

După prezentarea celor două re
ferate au avut loc discuții. Con
sfătuirea a fost utilă. Ea a gene
ralizat experiența înaintată pentru 
ca ridicarea calificării să țină 
pasul cu tehnica nouă.

li

■ ■ :

cesta ei au lucrat 
la fabrica nouă de 
sticlă și faianță din 
Sighișoara. înconju
rați cu dragoste de 
muncitori, studenții 
au aplicat în prac
tică cunoștințele 
teoretice căpătate 
în facultate, au do- 
bîndit noi cunoș
tințe legate de pro
cesul tehnologic, de

realizarea artisti
că a produselor. 
Numeroși studenți 
printre care Eugen 
Cioancă, Teodor 
Răducanu, Ștefan 
Bilcine și alții au 
obținut rezultate 
bune în executarea 
prototipurilor, în 
operațiunile de de
corare.
PETRE NICHITA

student

Ml-
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Băile Herculzna, văzute de pe unul din vîrfurile din Munții 
Cernei, Foto; N. STELORIAN’

Despre speciile „operative“ ale prozei (IV)

„CAZURILE“ INTERESANTE 
Șl POVESTIRILE 

CARE LE RELATEAZĂ
upă cum arătam 
în articolul pre
cedent, dacă schi
ța e de obicei o 
reconstituire ra
pidă a unei în- 
tîmplări, în „po

vestire" predomină elementul 
narativ, ceea ce permite in
tercalarea unor digresiuni, 
retrospective etc. In ultimul 
timp, în periodicele literare 
au apărut destul de numeroa
se povestiri ale căror trăsă
turi comune rezidă în aceea 
că mai în toate se relatează 
cîte un „caz“ mai puțin obiș
nuit. Orientarea aceasta ni 
se pare pe deplin justificată. 
Realitatea pe care o trăim 
fiind o realitate revoluționa
ră, deci într-o continuă trans
formare, e firesc ca scriito
rii, participanți la revoluție, 
să tindă spre oglindirea unor 
aspecte și destine în măsură 
să reliefeze sensurile majore 
ale transformărilor. Dar,

Mihai

după cum se știe, cazurile ie
șite din comun, sau „cazuri 
limită", cum le-a numit in
tr-un loc Ov. Crohmălnicea- 
nu, sînt întotdeauna mai grăi
toare. Pe de altă parte, ase
menea „cazuri“ se cer pove
stite mai pe îndelete, întrucît 
un caz mai puțin obișnuit nu
mai atunci apare veridic (și 
deci eficient din punct de ve
dere educativ) cînd comporta
rea ieșită din comun a per
sonajului este temeinic motiva
tă, ceea ce tocmai în povesti
re, datorită caracterului ei 
narativ, se poate face mai 
bine. Povestirile despre „ca
zurile“ neobișnuite sînt, im
plicit, și temeinice analize psi
hologice.

Necesitatea unor „explica
ții“, reveniri și retrospective 
creează totuși un pericol: acela 
al introducerii inutile a unor 
amănunte, hai să zicem pito-

Novîcov
-•—

rești, de dragul pitorescului. 
„Povestirea" este totuși și ea 
o specie scurtă, „operativă“ a 
prozei. Deci legea economiei 
maxime a mijloacelor de ex
presie funcționează și în acest 
caz. Și într-o povestire fie
care amănunt se cere să fie 
„activ“ în sensul că numai 
acele devieri, digresiuni și re
veniri par justificate, care sînt 
într-adevăr necesare pentru 
înțelegerea „cazului“, adică a 
comportării mai puțin obiș
nuite a unui personaj. Tot ce 
nu rezistă la acest criteriu e 
balast.

Excelentă ni se pare din a- 
cest punct de vedere povesti
rea „Drumul spre lumină“ 
de Nagy Istvan. („Gazeta li
terară" nr. 6/1962). Și aici ni 
se relatează un caz: o bă- 
trînă proprietară a unei căsu
țe, rămasă singură spre sfîr-

șitul vieții, nedreptățită de 
oamenii cărora le-a încredin
țat grija ei și a casei, după 
multe frămîntări ajunge la 
concluzia că trebuie să do
neze proprietatea ei statului. 
Președintele sfatului popular 
orășenesc nu sesizează din- 
tr-o dată că atitudinea bă- 
trînei e pînă la oapăt dezin
teresată. Urmează un dialog 
plin de savoare, de pe urma 
căruia ambii interlocutori se 
aleg cu cîte un învățămînt 
însemnat. Schița e excelentă 
printre altele și pentru că au
torul relatează despre cei doi 
eroi numai atît cît este nece
sar pentru reliefarea semnifi
cației contemporane a gestu
lui final. Lăsînd la o parte 
„umanizarea" cam artificială 
a președintelui prin atît de 
des repetată (de la „Minerii“ 
lui Davidoglu încoace) invo
care a copilului bolnav, totul 
e construit în așa fel încît pas 
cu. pas îi urmăm pe eroi pînă 
la efectuarea — împreună cu 
ei a unei descoperiri tul

burătoare : viața socialistă, 
adeziunea la socialism anulea
ză vechiul concept al singură
tății. Odată cu statornicirea 
noilor relații, oamenii se simt 
tot mai legați nu doar fie
care de familia lui, dar fie
care și de marea familie a 
constructorilor socialismului. 
Povestirea e și bogată în 
conținut și foarte bine con
struită. Vom vedea că în alte 
cazuri lipsa de omogenitate 
a compoziției duce la sărăci
rea conținutului.

în presă s-a încins o inte
resantă discuție pe marginea 
povestirii lui Nicolae Velea 
„în treacăt’’ („Luceafărul" nr. 
10 din 15 mai 1962). înainte 
de a ne spune și noi părerea, 
am vrea să răspundem unor 
critici care ni s-au părut lip

site de obiect, pentru că nu 
țin seamă de specificul oglin
dirii artistice a vieții. Cineva 
i-a reproșat lui Velea că de ce 
nu scrie despre „eroi vigu- 
roși”. Reproșul ar putea fi 
luat în considerație dacă s-ar 
referi la întreaga creație de 
pînă acum a lui Velea sau la 
totalitatea schițelor și povesti
rilor publicate de „Luceafărul“ 
într-o perioadă dată. Dar po
vestirea „în treacăt" e despre 
un om slab. Deci întrebarea 
e : a reușit autorul să extragă 
o semnificație educativă ma
joră la „cazul” unui om slab? 
Sau nu? Dacă ți se cere să 
arăți cît de bun e un portret, 
să zicem, nu poți să-l critici 
spunînd că nu e peisaj. De 
asemenea, gratuite sînt și a- 
cele „observații” care se ba
zează pe faptul că în viață 
„de obicei” nu se întîlnesc 
comportări ca acele ale lui 
Duminică. Sîntem forțați Să 
repetăm din nou și noi : dacă 
literatura va înfățișa doar

parte bătăile „inimii" combi
natului, cum numesc munci
torii de aici centrala termo
electrică.

în seara aceea insă, de cum 
a intrat pe ușa centralei, l-a 
izbit un miros persistent de ars 
și-a auzit lovituri puternice pe 
conducte. Cit ai bate din pal
me, Ion a fost in sala cazace
lor. Mecanicii și fochiștii de 
serviciu, alarmați de șocurile 
hidraulice care se intensificau 
cu flecare clipă, se învîrteau 
pe lingă injectoare și cazane, 
pe lingă ventilul de reglare a 
temperaturii.

Dijmărescu nici nu avu timp 
să privească bine, și o masă 
deasă de aburi năvăli ca o 
ceață în sala turbinelor, 
rosul de ars năpădea 
mai tare.

Orice întârziere, orice
tare putea duce la o mare a- 
varie. Dîndu-și seama că e 
Vorba de o defectare a venti- 
lului de siguranță din care 
cauză in degazor pătrundea o 
mare cantitate de căldură, 
utemistul Ion Dijmărescu a 
luat hotărîrea să urce la de
gazor, de unde să regleze tem
peratura. Masa de aburi deve
nise însă atît de densă incit 
becurile nici nu mai aveau 
putere să lumineze. De acolo, 
de sus, de la înălțimea de 15 
m. utemistul Dijmărescu a ce
rut să i se aducă o lanternă. 
La lumina de licurici a lan
ternei în cîteva clipe, prin a- 

juț/șjele speciale, el a reușit 
să intervină precis și sigur și 
să preîntâmpine în acest fel 
spargerea degazorului, care 
putea duce la inundarea în
tregii termocentrale.

Fapta curajoasă a utemistu- 
lui Ion Dijmărescu e demnă 
de toată lauda. Și totuși, nu-i 
decît o faptă obișnuită.

C. PRIESCU1400 000 lei economii
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru).
De la începutul anului la între

prinderea „1 Septembrie'' din 
Satu Mare, unitate fruntașă pe ra
mură, se desfășoară o susținută 
Întrecere socialistă. Rezultatul a- 
cesteia este faptul că în primele 
7 luni ale anului planul de pro
ducție a fost realizat cu 8 zile 
Înainte de termen, s-a obținut cu 
7 ia sută mai multe produse de 
calitatea I decît prevedea planul. 
De asemenea, prin reducerea pre
țului de cost s-a realizat o econo
mie de aproape 1 400 000 de lei și 
un beneficiu de peste 650 000 lei. 
Economiile realizate prin aplica
rea în producție a unor inovații 
se cifrează la 478 000 de lei.

ceee ce se întîmplă „de obicei” 
va înceta să fie literatură.. Ca 
să fie eficiente din punctul de 
vedere al educației socialiste, 
„cazurile” despre care poves
tesc autorii trebuie să fie in
teresante, pregnante, deci, din- 
tr-un anumit punct de vedere, 
ne — obișnuite (sau mai precis 
— nu cele obișnuite).

După cum a reieșit și din 
discuția „la masa rotundă" or
ganizată de revista „Luceafă
rul” și secția de critică a 
Uniunii Scriitorilor, „cazul” 
relatat de Nicolae Velea e in
teresant din punctul de vede
re al problemelor pe care le 
ridică educația socialistă a tine, 
retului și, într-un anumit stil, 
tipic. Autorul se așează pe o 
poziție partinică, combativă, 
prevenind tineretul împotriva 
atitudinii acelora care consi
deră că din moment ce dato
rită victoriilor socialismului 
viața a devenit mai ușoară, 
au și ei dreptul să trăiască 
mai „ușor”. în schiță, Dumi
nică obține relativ fără efor
turi 6 situație la care bunicul 
său nici nu putea visa, iar 
tatăl ar fi trebuit sa sufere 
mult ca să obțină ceva ase
mănător. Din păcate — și în 
calitatea mea de profesor uni
versitar am avut prilejuri du
reroase s-o constat — la unii 
tineri există încă mentalitatea 
pptrivit căreia tot ce li se dă 
cu atîta generozitate de regi
mul socialist ar fi de la sine 
înțeles, iar ei sînt îndreptățiți 
să se bucure doar de roa- 
dele luptei altora. Atins 
de microbul unei asemenea 
concepții, profund 'greșite Du
minică se complace într-o e- 
xistență ușuratică, lipsită da 
preocupări grave, ceea ce se 
răzbună crunt. Faptul că



Plaje lacului Snagov

Ziua Marinei
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(Urmare din pag. I)

Festivalul de folclor al țărilor balcanice 
și din zona Mării Adriatice Primirea de către tov. Ștefan Voitec

Declarații ale oaspeților
în cadrul unei conferințe de 

presă, membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului inter
național de muzică populară 
(C.I.M.P.), ai Comitetului na
țional romîn pentru C.I.M.P., 
conducători ai formațiilor fol
clorice participante Ia Festi
valul de folclor al țărilor bal
canice și din zona Mării A- 
driatice au împărtășit unor re
prezentanți ai presei romîne 
și străine impresiile lor în le
gătură cu această manifestare 
artistică care s-a desfășurat 
la București. Conferința de 
presă a fpst deschisă de prof. 
Mihai Pop, director adjunct 
al Institutului de folclor.

Răspunzînd unei întrebări, 
prof. WILLARD RHODES 
(S.U.A.), președinte al Comi
tetului executiv al Consi
liului internațional de muzică 
populară, a declarat printre 
altele :

Am fost profund impresio
nat de felul cum s-a desfășu
rat Festivalul de folclor al ță
rilor balcanice și din zona 
Mării Adriatice. Pentru mine 
acesta a constituit o experien
ță bogată și plină de învă
țăminte. Reprezentațiile date 
de dansatorii, de muzicanții 
care au luat parte la festival, 
au fost foarte frumoase. Feli
cit Comitetul național romîn 
pentru C.I.M.P. care a știut 
să îmbine organizarea repre
zentațiilor cu conferințele și 
discuțiile de specialitate de la 
Institutul de folclor.

Dr. MAUD KARPELES, se
cretară onorifică a Consiliului 
internațional de muzică popu
lară (Anglia), a arătat că ex
periența in desfășurarea festi
valului de folclor al țărilor 
balcanice și din zona Mării 
Adriatice constituit* uri rhare 
pas înainte în activitatea 
C.I.M.P. Festivalul — a decla
rat ea — s-a 
mod strălucit 
pentru noi o bogată expe
riență.

Consider că organizarea 
unor asemenea festivaluri, 
cum a fost acesta, pe o anu
mită zonă a lumii, este mai 
eficientă decît organizarea 
unor festivaluri mai largi. în 
acest fel se pot face mai ușor 
studii de specialitate, se pot 
trage concluzii în ce privește 
comunitatea de cultură a po
poarelor care locuiesc într-o 
anumită zonă a lumii. Este 
îmbucurător să constatăm că 
popoarele din țările balcanice 
și din zona Mării Adriatice 
sînt conștiente de valoarea 
bogăției folclorului lor.

La întrebarea privind rolul

Festivalului în lărgirea co
laborării dintre folcloriștii ță
rilor balcanice și din zona 
Mării Adriatice a răspuns 
prof. OVIDIU VARGA, de la 
Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu“ din București. Pen
tru prima oară în cei 15 ani 
de activitate, cu preponde
rență teoretică a Consiliu
lui internațional de muzică 
populară — a spus el — s-a 
organizat un asemenea festi
val folcloric regional care a 
prilejuit o demonstrație amplă, 
concretă, a bogăției, frumu
seții, varietății cîntecelor, dan
surilor și costumelor populare 
caracteristice fiecăreia dintre 
țările participante. Cred că în 
viitor preocuparea noastră ar 
trebui îndreptată atît în di
recția cercetării și cunoașterii 
reciproce a folclorului tradi
țional în această regiune, așa 
cum s-a făcut acum, cît și în 
direcția cercetării unor noi 
modalități de promovare și 
păstrare a folclorului din a- 
ceste țări.

Prof. GIORGIO NATA- 
LETTI (Italia), membru în 
Comitetul de radio al C.LM.P., 
a vorbit despre importanța 
festivalului în cunoașterea 
reciprocă și dezvoltarea rela
țiilor pașnice de bună vecină
tate și prietenie între po
poarele din Balcani și din 
zona Mării Adriatice. întîlniri 
ca aceasta de la București — 
a spus el — prilejuiesc nu nu
mai o cunoaștere pe plan ar
tistic sau științific, ci și una

de altă natură, intimă, care a- 
jută la înțelegerea între oa
meni.

împărtășindu-și impresiile 
despre capitala noastră, despre 
viața ei cultural-artistică, dr. 
ALBERT MARINUS, director 
onorific al Centrului de cerce
tări folclorice din Bruxelles, 
a spus printre altele : Am vă
zut Bucureștiul de multe ori. 
Făcînd o comparație cu ce era 
înainte acest oraș, nu poți să 
nu constați avîntul deosebit 
pe care l-a luat. Cartiere în
tregi au dispărut și au fost 
înlocuite cu minunate cartiere 
noi, ridicate după un plan de 
sistematizare bine întocmit, 
care dau orașului un aspect 
foarte modern. Am avut oca
zia să vizitez mai multe 
stituții culturale în care 
remarcat spiritul înnoitor 
organizare a activității lor.

Prof. Dr. A. E. CHERBU- 
LIEZ (Elveția), vicepreședinte 
al Comitetului executiv al 
C.I.M.P., și-a împărtășit im
presiile în urma vizitei pe li
toral.

în încheierea conferinței de 
presă, secretarul Comitetului 
național romîn pentru C I.M.P., 
VIRGIL IOANID, a prezentat 
unele date privind măsurile 
luate pentru ca și alți iubitori 
de folclor din țară și de peste 
hotare să cunoască prin inter
mediul filmului, al discului, 
aspecte de la această mani
festare.
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a deputatului grec I. Iliu
Sîmbătă la amiază tova

rășul Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
a primit pe deputatul grec 
I. Iliu, lider al grupului parla-

mentar E.D.A., care vizitează 
țara noastră. întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Informafii
Sîmbătă dimineața a plecat 

cu avionul la Budapesta o 
de’egație a Uniunii Ziariștilor 
din R.P. Romînă, pentru a 
participa la cel de-al V-lea 
Congres al Organizației Inter, 
naționale a Ziariștilor, care se 
deschide în ziua de 6 august 
în capitala R. P. Ungare.

Delegația este 
Nestor Ignat, 
Uniunii Ziariștilor 
Romînă.

condusă de 
președintele 

din R P.

★
în ultimele zile, 

cursurilor de vară 
literatură, istorie și artă a po-

în cadrul 
de limbă, și

Au colectat 600

Tinerii de la Uzina Poia- 
na-Cimpina au colectat 
și predat I.C.M. de la 

începutul anului și pînă acum 
aproape 600 tone de fier vechi, 
în cinstea zilei de 23 August 
ei vor colecta încă 100 tone 
îndeplinindu-și astfel angaja
mentul pe întregul an. Comi
tetele organizațiilor de bază 
U.T.M, de la secția tractoare 
(secretar, Pîrjol Constantin), 
secția cazangerie (secretar, 
Gheorghe Solomon) și de la

-- •--
Cinematografe

MONGOLII : Patria, E. Pavet, 23 
August , UN PUMN DE NOTE : 
Republica, Gh. Doja, G. Coșbuc; 
ACADEMICIANUL DIN ASKA- 
NIA: 16 Februarie! SENTINȚA SE 
VA DA JOI: București, Magherui 
FANTOMELE DIN SPESSART : V. 
Alecsandri, Tineretului, Alex, Sa- 
hia, Volga , FIUL HAIDUCULUI : 
I. C. Frimu, Otga Banele ; PLĂ
CERILE ORAȘULUI : Victoria, în
frățirea între popoare, V. Roaită ; 
TEROARE IN MUNȚI : Lumina, 
1 Mai, 30 Decembrie: URME TĂ
CUTE : Central, Unirea, Program 
pentru copii — dimineața, CIE- 
LITO LINDO — după amiază : 13 
Septembrie ; TUNA Șl TRUȚUNĂ 
— DINCOLO DE LUMEA NOA
STRĂ — VREAU SA ȘTIU TOT 
nr. 20 — ACOLO UNDE FUGE 
RENUL — ÎN CUIB STRĂIN — 
SECRETUL PANTOF1ORILOR DE 
AUR : Timpuri Noi, POST-RES- 
TANT : Maxim Gorki, ÎNVIEREA 
(ambele serii): Cultural, Munca ; 
ALBĂ CA ZĂPADA : Alex. Po- 
pov ; AL NOUĂLEA CERC : 8
Martie, Libertății , ClND VINE 
DRAGOSTEA : Grivița , DOUĂ 
REPRIZE ÎN IAD : rulează la C. 
David , DUELUL N-A AVUT LOC: 
Flacăra; LUNGA NOAPTE A LUI 
’43 : Tudor Vladimirescu , DON 
GIOVANNI : Drumul Serii: M-AM 
SATURAT DE CĂSNICIE t Arta, 
Miorița, Floreasca, CÎND COME' 
DIA ERA REGE : Popular.

porului romîn, Organizate la 
Sinaia de Universitatea din 
București, au continuat să 
aibă loc prelegeri și conferin
țe prezentate de academicieni, 
profesori universitari și alți 
fruntași ai vieții noastre cul- 
tural-artistice.

Sîmbătă, cei 
participanți la 
meroase țări
deplasat la Brașov, 
vizitat orașul șl 
șov.

peste 100 de 
cursuri din nu- 
ale lumii s-au 

unde au
Poiana Bra-

tone fier

(Agerpres)

I (secretar, 
au muncit

secția motoare 
Constantin Goran) 
în mod deosebit pentru antre
narea tinerilor în acțiunea de 
colectare a fierului vechi.

Ion Manea, Alexandru Jia- 
nu, Virgil Cîlțah, Traian Ni- 
țescu, Bădiceanu Gheorghe 
sînt numai cîțiva dintre tine
rii entuziaști care au colectat 
mari cantități de fier vechi.

Organizația U.T.M. a uzinei 
și-a propus ca, după îndepli
nirea înainte de termen a an
gajamentului anual, să colec
teze pînă la sfîrșitul anului 
încă 300 tone fier vechi și 
să-l predea I.C.M.

NICOLAE DUMITRAȘCU 
secretar al Comitetului U.T.M.

Uzina Poiana-Cimpina I

Va fi înzestrată cu noi vase prin» 
tre care și petrolierul „Pacea” 
Car« a și intrat în func
țiune. înfăptuind sarcinile trasate 
de cel de-al lll-lea Congres al 
P.M.R. în domeniul transporturilor, 
uzinele și șantierele patriei noa
stre construiesc pentru flota co
mercială noi neve moderne da 
diferite tonaje.

Organizată pe baze noi, flota 
noastră comercială satisface în 
măsură mereu mai mere nevoile 
de transport, impuse de dezvol
tarea continuă a schimburilor co
merciale dintre R.P.R. și celelalte 
state. Din cele peste 80 de țări 
cu care avem relații comerciale, 
în aproepe jumătate din ele na
vele noastre execută transporturi 
pe apă, făcînd cunoscute în cele 
mai îndepărtate colțuri ale lumii 
produsele economiei noastre so
cialiste.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din porturi și șantiere na
vale, marinerii din flota comer
cială, maritimă și fluvială, con- 
știenți de necesitatea dezvoltării 
continue a transporturilor în eta
pa desăvîrșirii construirii socialis
mului, dovedesc prin fapte hota- 
rîrea de a lupta cu însuflețire 
patriotică pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresul al 
lll.lea al P.M.R. pentru a obțihe 
noi și importante succese în con
struirea de noi nave Și dezvol
tarea transporturilor pe apă.

Pătrunși de un 
triofism, mîndri de 
zări obținute de 
tru muncitor, sub

a partidului, 
muncesc 
perfecționarea pregătirii 

precum

fierbinte pa- 
mărețele reali- 
poporui nos- 

conducerea în- 
marinarii 

cu abnegație
țeleapfă 
militari 
pentru 
lor de luptă și politice,
și a pregătirii marinărești, pentru 
a fi în măsură ca, împreună cu 
întreagă noastră armată, să apere 
cu vigilență 
ale poporului 
este rezultatul 
ție desfășurate
organele politice, organizațiile de 
partid și U.T.M., al exemplului 
personal al comuniștilor și ute_ 
mișfilor care mobilizează și însu-

cuceririle socialiste 
muncitor. Acesta 

muncii de educa- 
de comandanți,

flețește la fapte ostășești pe toți 
marinarii.

Comuniștii, și urmînd exemplul 
lor, ufemiștii sînt în primele rîn- 
duri ale luptei pentru creșterea 
numărului militarilor de frunte, 
în pregătirea de luptă și politică, 
a posturilor și unităților de luptă 
de frunte, pentru cunoașterea te
meinică a tehnicii din înzestrare 
ți pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei militare. Ofițerii Hîrjăn 
Alexandru, Pulbere Gheorghe, plu
tonierul major Melinfe Gheorghe, 
sergenții Negru Vasile și Lun- 
geanu Mihai sînt comuniști și 
utemișfi cu care navele noastre 
se mîndresc. Ca ei sînt mulfi în 
marina noastră militară. Urmînd 
exemplul comuniștilor și utemiști- 
lor, timonerii și artilerișfii, dra
gorii și mecanicii, radiolocaforiștii 
și girobusoliștii, scafandrii și toți 
marinarii militari se străduiesc să 
se instruiască cît mai temeinic, 
să-și însușească o înaltă măiestrie 
în mînuirea armamentului și teh
nicii de luptă din înzestrare.

Tndeplinindu-și cu iscusință și 
dîrzenie misiunile încredințate în 
cadrul aplicațiilor, marinarii mili
tari dovedesc că posedă calități 
morale și de lupfă deosebite, că 
muncesc cu dragoste pentru a 
deveni dîrji luptători ai Forțelor 
Armate ale R.P.R.

Sub conducerea și îndrumarea 
comandanților, a organelor politi
ce și a organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T.M., toți utemișfii 
marinari, aduc o contribuție în
semnată la îndeplinirea cu cele 
mai bune rezultate a sarcinilor 
pregătirii de luptă și politice, la 
întărirea ordinii și disciplinei mi
litare. Cucerirea insignei „militar 
de frunte“, „specialist 
însușirea a două sau 
specialități înrudite, 
misiunilor într.un timp 
decît prevăd haremurile — iată 
țelurile spre care tinde fiecare 
marinar utemist de la bordul na
velor noastre militare.

Pentru rezultatele bune și foar
te bune obținute în muncă, mulți 
marinari militari au fost distinși 
cu ordine și medalii ale Republi
cii Populare Romîne și cu semne 
onorifice, iar marinarii utemiști 
fruntași în pregătirea de luptă și 
politică au fost distinși de C.C.

de clasă“, 
mai multe 
executarea 
mai scurt

Adunări consacrate
Zilei Marinei R.P. Romîne

La Mangalia și Constanța 
au avut loc sîmbătă adunări 
consacrate „Zilei Marinei“ 
R. P. Romîne care se sărbă
torește în fiecare an in prima 
duminică din luna august.

La Mangalia adunarea a 
fost deschisă de tov. Vasile 
Vîlcu, prim-secretar al Comi
tetului regional Dobrogea al 
P.M.R. Aici, despre importan
ța „Zilei Marinei" și despre

succesele cu care marinarii 
flotei noastre maritime mili
tare și civile au întîmpinat a- 
ceastă sărbătoare, a vorbit 
contraamiralul Bogdan Victor. 
In încheierea adunării echipa 
artistică ostășească „Alba
trosul“ a prezentat în fața nu
meroșilor participanți un bo
gat program de cîntece și 
dansuri.

al U.T.M. cu Diploma “de Onoare 
a C.C. al U.T.M.

Un puternic stimulent în lupta 
pentru perfecționarea continuă a 
cunoștințelor militare și politice 
îl constituie decernarea în fiecere 
an a „Steagului Roșu“ al C.C. al 
Uniunii Tineretului Muncitor, unită
ții de nave fruntașe în pregătirea 
de luptă și politică. Dorința de a 
primi această distincție, simbol al 
prețuirii muncii ostășești, înflăcă
rează inimile tuturor militarilor 
utemișfi de pe nave.

Succese însemnate în întrecerea 
pentru cucerirea „Steagului Roșu“ 
al C.C. al U.T.M. eu obținut anul 
acesta ufemiștii din unitatea de 
nave unde muncește căpitanul de 
rangul 3 Nicolae Pitea. Aici, 78 
la sută din marinari poartă pe 
bluză distincția ostășească „mili
tar de frunte". Un număr însemnat 
de marinari cunosc o a doua spe- 
cialitate pe Ungă cea de 
Toate posturile de lupfă se 
drese cu titlul de subunitate 
frunte.

Pe bordul navelor noastre 
luptă sînt cunoscute numele 
utemiști ca locotenentul.major 
Ștefan Băluță, locotenentul Rădoi 
Alexandru, locotenentul major 
Mierlă Mircea, caporalul Gh. Tu- 
dorică și mulți alții care, urmînd 
exemplul comuniștilor, se găsesc 
întotdeauna în fruntea acțiunilor 
pentru perfecționarea pregătirii 
militare și politice, însuflețind 
prin exemplul lor și pe ceilalți 
militari.

Paralel, cu eforturile susținute 
depuse de întregul personal al 
marinei militare pentru îndepli
nirea la un înalt nivel calitativ a 
planului pregătirii de luptă și po
litice, navele militare maritime și 
fluviale își aduc o prețioasă con
tribuție la asigurarea căilor de 
comunicație navale, distrugînd mi
nele rămase din timpul războiu
lui. In repetate rînduri na
vele marinei militare au interve
nit la timp szlvînd vieți omenești, 
bunuri materiale și unele nave 
comerciale străine aflate în pri
mejdie. In toate cazurile, marina
rii noștri militari c>u dat dovadă 
de multă pricepere și dîrzenie și 
de un profund umanism.

Muncind cu avînt, obținînd 
succese tot mai însemnate în ridi
carea capacității unităților și na
velor, personalul marinei nocslre 
militare își afirmă puternic atașa
mentul față de patrie, partid și 
guvern, hotărîrea fermă de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
z-și aduce și de aici înainte con
tribuția lor la întărirea capacității 
de apărare a Republicii Popu'are 
Romîne. Poporul nostru poate fi 
sigur că marinarii, împreună cu 
toți militarii forțelor noastre ar
mate, sînt oricînd gata să înde
plinească înaltă misiune Ce le.a 
fost încredințată de partid și gu
vern — apărarea muncii pașnice 
constructive, a independenței și 
suveranității patriei noastre so
cialiste.

A APĂRUT:
(Agerpres)
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Pe cine
comuna 
Dafi-mi

Cum,

criticăm ?
0 aniversare... nedorită

bază, 
mîn- 

de

de
unor

îndrumătorul pentru admi
terea în școlile tehnice și 
școlile tehnice de maiștri, pe 
anul școlar 1962—1963. îndru
mătorul cuprinde condițr'e 
de admitere pentru școlile 
tehnice
de maiștri, 
necesare în

și școlile tehnice 
cu indicațiile 

ce privește

e fiu de țăran sărac, face ca 
„problema” pe care o ridică 
să fie și mai interesantă, și 
mai acută, arătînd — ceea ce 
viața din nou o confirmă — 
că simpla origine nu e încă 
o „garanție” împotriva influ
ențelor negative. N-are de ce 
să ne tulbure nici finalul tra
gic. El obligă la o meditație 
mai profundă, într-un spirit 
de răspundere mai pronunțat.

Latura slabă a povestirii lui 
N. Velea este motivarea nesa
tisfăcătoare a comportării e- 
roului principal. Povestirea nu 
conține date concrete care să 
ne permită să înțelegem cum 
de a rămas Duminică atît de 
izolat de colectiv (care proba
bil, totuși, încercase să-l atra
gă), de ce se complace în a- 
ceeași „singurătate” și Adina? 
(Explicația că Duminică e șo
fer, și deci lucrează singur, nu 
ne poate mulțumi). Pe de altă 
parte, lipsind date concrete 
privind ambianța în care s-a 
format caracterul eroului, ele 
sînt înlocuite cu tot felul de 
amănunte nefirești, ciudate, 
misterioase (copii ce se joacă 
tăind capetele motocicliștilor, 
întîlnirea între cei doi tineri 
cînd se cunosc doar „pe ju
mătate”, jocul nebunesc de 
table pînă le podidește sîngele 
pe nas, fata care omoară în 
vis bărbații etc., etc.). înlocui
rea datelor realiste necesare 
pentru motivarea „cazului” cu 
tot. felul de aspecte fără con
tingențe cu realitatea nouă 
sărăcește conținutul povestirii, 
văduvind mesajul ei de con
temporaneitate, împinge „ca-

zul” în sfera unor speculații 
abstracte. Ca și în cazul po
vestirii „O sută de nopți“ a 
lui Fănuș Neagu (despre 
care am vorbit în altă parte) 
și în povestirea „In treacăt“ 
se răzbună insuficienta anco
rare a acțiunii în realitatea 
contemporană, care ar fi per
mis autorului să stabilească 
un raport clar între „cazurile" 
înfățișate și ofensiva socia
lismului.

Aceasta nu se mai întîmplă 
însă în ultima povestire a lui 
Fănuș Neagu „Drum întins" 
(„Gazeta literară“ nr. 29 din 
19 iulie 1962) — o lucrare re
marcabilă din toate punctele 
de vedere. Pe cît de lăbărțată 
și dezarticulată, plină de amă
nunte „pitorești” inutile e po
vestirea ,,O sută de nopți“, pe 
atît de concentrată, bine gra
dată și plină de miez e poves
tirea „Drum întins”. Finalul 
stabilește un raport clar de 
incompatibilitate totală între 
nostalgia spre trecut a unui ins 
care, acceptînd să fie slugă 
boierilor a ajuns la crimă și 
realitatea prezentă în neconte
nită transformare revoluționa
ră. De ofensiva socialismului 
nu te poți ascunde, iată con
cluzia pe cît de contempora
nă, pe atît de mobilizatoare a 
povestirii. -

Rămîne
de ce și N. Velea și Fănuș 
Neagu se ocupă cu precădere 
de „cazurile” oamenilor care 
manifestă într-un 
mare sau mai mic 
lor la realitatea 
Aceasta din urmă
prin felul cum se ciocnesc de 
ea eroii. Oare în viața acelora

totuși întrebarea :

grad mai 
neaderenta 
socialistă ? 
e reliefată

„fac istorie”, în viața a- 
celora care se află în primele 
linii ale construcției socialiste 
nu se întîmplă nimic intere
sant ?

Că nu e așa ne-o dovedește 
o altă povestire foarte reu
șită : „Omul de lingă tine" 
de Ion Băieșu („Steaua” nr. 
4/1962, pag. 43—67). Cu multă 
pricepere artistică și cu in
contestabil simț al măsurii, 
autorul ne ajută să aflăm 
treptat datele dramei sufletești 
prin care trece un om înain
tat — un comandant de șan
tier al tineretului, membru de 
partid din 1945. Drama e în 
aparență foarte banală — o- 
mului i-a plecat soția. Insă 
comunistul nu se mulțumește 
să se vaiete (orice semn de 
atenție exagerată din partea 
secretarului de partid, rezultat 
al compătimirii firești — îl 
doare) și nici nu se împacă 
placid cu situația creată. Nu-și 
învinovățește soția, ci caută
— și găsește în cele din urmă
— prin ce a greșit el. Iar o- 
dată ce și-a descoperit gre
șeala — acționează, știe că e 
în puterea lui s-o îndrepte. 
Farmecul povestirii constă nu 
atît în relatarea unor amă
nunte spectaculoase (rezumată, 
povestirea n-ar conține nimic 
deosebit), ci în finețea cu care 
autorul dezvăluie mecanismul 
intern al înstrăinării ce se 
naște — pentru unii parcă din 
senin — între doi oameni care 
se iubesc. Eroul povestirii nu 
abdică de la principiile reali
tății socialiste, 
de experiență 
unor slăbiciuni 
acordă tinerei 
care îl merită
Fără să o simtă, alunecă pe

dar din lipsa 
și din cauza 

de caracter nu 
soții locul pe 
în viata lui.

panta unei atitudini necompa
tibile cu propria sa morală. 
Și pentru greșeală plătește. 
Plătește scump. Dar ca un 
luptător ce e, nu se încovoaie, 
ci luptă. Cînd autorul, imagi- 
nînd un dialog cu sine însuși, 
încheie povestirea cu o pers
pectivă optimistă :

— „Omul acesta va fi feri
cit pînă la urmă”?,

— „Va fi”.
— „De ce crezi asta ?**
— „Nu-1 auzi cum aleargă 1” 
Concluzia e convingătoare

pentru că se susține puternic 
tocmai pe acele elemente de 
motivare despre care am în
cercat să arătăm că reprezintă 
întotdeauna osatura de rezis
tentă a unei povestiri. în 
viata noastră, nefericiți sînt 
numai oamenii care nu luptă. 
Trecînd această caracteristică 
a vieții noi printr-un caz in
teresant, Ion Băieșu a reușit să 
reliefeze puternic superiorita
tea socialismului și totodată 
să ofere cititorilor, mai ales 
celor tineri, un „caz" din care 
să aibă ce să învețe, cît și un 
„caracter” pe care să-1 poată 
imita.

Rezultă din exemplele ana
lizate că povestirea va fi cu 
atît mai bună și mai semnifi
cativă cu cît se va inspira 
mai deplin din ceea ce este 
nou și deschizător de drumuri 
în viață. Sîntem îndreptățiți 
să pretindem autorilor de po
vestiri ca și „cazurile” pe care 
le relatează să fie exemplifi
cative pentru viața nouă. Doar 
aspectul cel mai interesant al 
vieții contemporane este cum 
oamenii înaintați, înarmați cu 
morala și ideologia socialistă, 
zdrobesc rezistența vechiului, 
deschid perspective noi către 
viitor.

— Alo, 
Cîrligu Mare I 
la telefon pe tînărul 
profesor suplinitor Gă- 
nescu Valeriu.

— E plecat la Mizil, 
la raion.

— Atunci vreau să 
vorbesc cu președin
tele asociației sportiv«.

— Și el e plecat.
“ Dafi-mi pe secre

tarul secției de „Cruce 
roșie“.

•- E tot la raion.
— Vreau să vor

besc cu responsabilul 
cercului de citit I

— N-auziți că-i ple
cat la Mizil l

— Bine, tovarășe, 
dar au plecat la raion 
cu toții l.

cu toții l 
A plecat doar tovară
șul Gănescu Valeriu. 
El e și președintele 
asociației sportive, se
cretarul „Crucii Roșii“, 
responsabilul cercului 
de citit și mai e diri
ginte de clasă, instruc
tor superior de pio
nieri, membru în bri
gada artistică de ama
tori, conferențiar la 
căminul

“4 Și 
gur om 
cini î

— Are tovarășe, 
are, dar curînd n-o să 
le mai aibă.

— De ce T
“ La început, cînd 

avea doar ,1.-2 sarcini,

cultural... 
cum, un sin- 

are atîtea sari

•ra băiat bun, le în
deplinea cu succe«. 
acum însă le încurcă. 
Pentru asta va fi și 
criticat.

— El va fl criticat î
— Dar cine f
— Credeam că cei 

care i-au dat atîtea 
responsabilități.

— La asta nu m-am 
gindit. Criticați-i dum
neavoastră.

Fapt ce l-am făcut 
așternînd pe hîrtie 
prezenta discuție tele
fonică imaginară pe 
marginea unui fapt 
real,

GEORGE 
VALENTIN 
funcționar

Dragă redacție,
Te rugăm ca prin paginile 

ziarului să transmiteți tovară
șilor de la sfatul popular ra
ional Adjud următoarea tele
gramă :

împlinit 6 luni

popular
RMONM
AM3VID

de 
cînd biblioteca comunei Bur. 
dusaci, neavînd bibliotecar, 
este închisă. Aniversare pen
tru care... nu vă felicităm“.

G. NĂSTASESCU 
colectivist

vîrsta de primire, obiectele 
de examen pe specialități, 
data ținerii examenului etc.

De asemenea, îndrumătorul 
conține și rețeaua școlilor cu 
specialitățile respective pe 
orașe și regiuni.

Se poate consulta la orice 
școală medie, școală tehnică 
și școală tehnică de maiștri.

PLANETĂ FURTUNILOR

Incepînd din 6 august
LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA“

PRECIZARE

O producție a studiourilor din Leningrad, 
după o povestire a lui A. KAZANȚEV

11 înștiințăm pe această cale pe tova
rășul Tință Mircea, șeful punctului de re' 
țele electrice Hațeg, Întreprinderea regio
nală de electricitate Hunedoara, că în 
timpul serviciului este permis:

— Să ai o comportare civilizată cu to
varășii de muncă și cu cetățenii.

— Să repari în minimum de timp orice 
defecțiune anunțată în rețeaua electrică.

— Să nu consumi băuturi alcoolice în 
timpul serviciului.

— Să nu întîrzii de la serviciu.
II asigurăm că aplicarea acestor norme 

elementare de comportare sînt prevă
zute și în instrucțiunile de serviciu pe care, în 
aplică cu strictețe. Dar de la vorbă la faptă... 1

Organizatorii brăileni ai fazai 
orășenești de atletism din cadrul 
Spt'rfachiadei de vară a tinere
tului au reușit să obțină următoa
rele „performanțe“ :

— Au organizat întrecerea fi
nală a afleților fără să delege 
pentru înregistrarea rezultatelor 
un arbitru oficial.

— Au mobilizat la finală numai

vorbi, sus|in« eM 1«

A. TOMESCU 
electrician

50 la sută dinfre aflefii care s-au 
calificat penfru această întrecere.

Așteptăm ci Consiliul regional 
U.C.F.S.-Galați să înregistreze
„recordurile“ organizatorilor spor
tivi brăileni și să ia măsurile ne
cesare pentru a fi în mod cores
punzător omologate (și criticate).

ȘEITAN VIOREL 
muncitor

Film captivant despre călătoria unor nave cosmice în direc
ția lui Venus și aventurile fantastice prin care trec astro. 

nauții coborîțl pe planetă.

In rolurile principale : V. EMELIANOV, G. JENOV, 
G. CERNOV, I. SARANȚEV, K. IGNATOVA



Orchestra de muzică populară romînească laureată a celui de al 8-lea 
Festivî'l Mondial al Tineretului și Studenților,

(Telefoto TASS).

Intr-un^ din piefele Helsinki—ului tineri sovietici interpretînd un dans popular din 
Uzbechistan,

Tineri soli ai Africii pe străzile Helsinki.ulu)<

(Foto : Trimisul nostru special I. CUCU)

Veronica Porumbacu

TREI MII DL LACURI
Trei mii de-oglinzi ciudate răsfrîng azi obrazul 
bătrîn și brăzdat al pămîntuluî.
în luciul a trei mii de lacuri se leagănă 
albastrul speranțelor lumii 
în curcubelul culorilor.

Din agenda Festivalului

Conferința internațională 
de la Tokio pentru inter
zicerea armelor nucleare Ședințe

Spuneți-mi, frasini șl sorbi cu foșnete blând?, 
voi, sălcii plecate pe ape, spuneți-mi azi, 
vrăjite vi-s undele voastre ?
încercatul pămînt, 
căruntul pămînt 
se-apleacă pe lacuri — 
și luciul răsfrînge în mii de reflexe 
tinere chipuri—

Spuneți-mi, unde fineze, ce glasuri răsună pe țărmuri ? 
Spuneți-mi, frasini și sorbi, ce murmură vîntul în frunze? 
Spuneți-mi, astre pe cer, ce muzică-n noapte se-nalță ?

E cîntecul păcii, tînărul cînt 
trecînd peste munți, peste ape, 
și oriunde-am fi, cu același avînt 
vă sîntem aproape...

lntîlnirea
tinerilor scriitori

L a 3 august a 
avut loc o în
tâlnire a tine

rilor scriitori parti- 
cjpanți la Festivalul 
Mondial al Tineretu
lui fi Studenților.

„'Alături de cine 
g/t'efgem fi spre ce țe
luri chemăm poporul 
npstru — această 
întrebare a fost for
mulată de poetul su- 
'dane» El Hasan. El 
a citai fapte care 
demonstrează că unii 
scriitori reacționari 
abat pe cititori de la 
cele mai stringente 
probleme ale contem
poraneității.

Poetul sudanez a 
fost sprijinit de Mar- 
cos 'Ana (poet spa
niol), care, luînd cu- 
vîntul, s-a referit la 
degradarea culturii în 
Spania franchistă și 
a chemat pe ținerii

scriitori să-și ridice 
glasul cu mai mult 
curaj în apărarea li
bertății.

O ripostă hotărîtă 
a primit Intervenția 
tânărului scriitor fin
landez Lentti Saari- 
koski, care a afirmat 
că „scriitorii trebuie 
să rămînă neutri în 
orice împrejurare“.

„După noi i—■ po
topul“ — este o filo
zofie antipopulară, 
antiumanistă, a de
clarat scriitorul ro- 
mîn Titus Popovici. 
El a subliniat că fie
care om de litere 
cinstit vede menirea 
sa principală în sfă- 
rîmarea barierelor 
neînțelegerii dintre 
oameni, produse ale 
„războiului rece”. 
Trebuie să înfierăm 
ca pe o plagă ideile 
pe care le mai răs-

pîr.desc unii scriitori 
occidentali, afirmînd 
cultul forței fi ridi- 
cîndu-l la rangul de 
lege a vieții, societă
ții, a spus el.

Poetul ucrainean 
Dmitri Pavlîciko a a- 
firmat fi el t „Reflec
tând prezentul, noi 
trebuie să învățăm să 
vedem în oameni nu 
numai ce este rău, 
ci, mai ales, calitățile 
lor, să ridicăm la 
rangul de norme ge
neral umane cele mai 
fruntașe trăsături ale 
eroilor noștri”.

La discuțiile dțprin- 
se, a căror deviză a 
fost „Sîntem alături 
de voi, popoare ale 
lumii", au participat, 
de asemenea, tineri 
scriitori și poeți din 
Italia, Canada, Daho- 
mey, Franța.

Tineri delegsți din R.P. Mongolă.
Foto : Trimisul nostru special I. CUCU

® Peste 200 de elevi din diferite colțuri ale 
lumii s-au întîlnit pentru a discuta situația 
elevilor din școlile diferitelor țări.

Reprezentanți ai mai multor delegații prin
tre care și din țara noastră, au prezentat 
aspecte din activitatea școlilor din țările lor, 
au vorbit despre contribuția pe care o aduc 
sub diferite forme elevii la întărirea priete
niei și păcii între popoare.

în afara jocurilor sportive internaționale 
echipa R.P.R. a dispus cu 3-0 (10, 5, 11) de 
echipa Finlandei. în meciul decisiv echipa 
țării noastre va juca cu echipa R. S. Ceho
slovace care a învins cu 3-1 echipa U.R.S.S.

® Meciul de volei dintre echipa R. P. Ro
mîne și R. S. Cehoslovace de la Helsinki sus
ținut în seara zilei de 4 august s-a încheiat 
cu victoria echipei țării noastre — 3-2.

® 6 medalii de aur, 10 de argint și 3 de 
bronz acesta este bilanțul realizat de sportivii 
rornîni la Jocurile sportive internaționale 
prietenești ale Festivalului Mondial al Tine
retului încheiate sîmbătă seara la Helsinki, 
în ultima zi a concursurilor de tenis de 
masă, jucătorii Giurgiucă și Rethi au cîștigat 
două medalii de argint. După ce a eliminat 
succesiv cu 3-0 pe Vakili (Iran), Averin 
(U.R.S.S.) și Sao Ben-hu (R. P. Chineză), tînă
rul Dorin Giurgiucă a întîlnit în finala pro
bei de simplu masculin pe maghiarul Fahazi. 
Mai experimentat Fahazi a obținut victoria 
cu scorul de 3-1. în finala probei de dublu 
bărbați perechea Sao Ben-hu — Kui Pao-iu 
(R. P, Chineză) a învins cu 3-0 pe Giurgiucă, 
Rethi. Perechea Mihalca, Jandrescu (R.P.R.) 
clasată pe locul trei în proba feminină de 
dublu a obținut medalii de bronz.

în penultimul meci al turneului masculin 
de volei, la înalt nivel care se desfășoară

® O întîlnire strîngînd laolaltă pe tinerii 
de la serviciile poștale și de telecomunicații 
a trecut în revistă experiența și metodele de 
muncă folosite în diferite țări, calificarea 
profesională și condițiile de muncă ale tine
rilor din această ramură de activitate.

în cadrul întîinirilor pe profesii a 
o reuniune a tinerilor din sectorul

e Tot 
avut loc 
alimentației care a avut ca temă condițiile 
de muncă și de viață ale acestora.

© Tot sîmbătă, grupuri de delegați printre 
care și tineri din Republica Populară Romînă 
au făcut o excursie la Turku, al doilea mare 
oraș și centru universitar din Finlanda, renu
mit prin șantierele sale navale, precum și la 
Salo, un tînăr oraș industrial.

Primiți cu multă căldură și ospitalitate ti
nerii au petrecut cîteva ore minunate în mij
locul populației.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Șeful gu
vernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, a adresat un mesaj 
de salut partlcipanților la 
cea de-.a 8-a Conferință inter
națională de la Tokio pentru 
interzicerea armelor atomice 
și cu hidrogen, împotriva 
războiului nuclear.

In mesaj se subliniază că 
poporului sovietic, guvernului 
sovietic, le sînt apropiate țe
lurile nobile și mărețe pe 
care și le propune conferința: 
a nu admite repetarea pe 
scară mondială a tragediei de 
la Hiroșima și Nagasaki, a 
preîntîmpina un război ra- 
cheto-nuclear.

„Uniunea Sovietică, se spune 
în mesaj, este gata ca fără să 
mai aștepte o înțelegere cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală să semneze neîn
tîrziat un acord cu privire la 
încetarea tuturor experiențe
lor nucleare 
internațional 
poate fi asigurat cu 
mijloacelor naționale 
tare".

Șeful guvernului 
subliniază că încheierea unui 
astfel de acord ar constitui 
neîndoielnic un pas important 
pe calea spre interzicerea și 
distrugerea tuturor categorii
lor de arme nucleare, spre 
dezarmarea generală și totală. 
Totul depinde de Statele 
Unite ale Americii și de cele
lalte puteri occidentale.

sub un control 
eficient care

ajutorul 
de detec-

sovietic

BERLIN 4 (Agerpres). — în
tre 31 iulie și 2 august 1962 la 
Berlin a avut loc prima ședin
ță a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru standardizare, 
înființată pe baza unei hotă
râri a celei de-a 14-a sesiuni a 
C.A.E.R.

La ședință au luat parte de
legațiile Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane, ~ 
Populare Polone, 
Populare Romîne, 
Populare Ungare 
Republicilor Sovietice Socia
liste.

La lucrările primei ședințe 
a comisiei a luat parte, de a- 
semenea, ca observator un re
prezentant al Republicii De
mocrate Vietnam.

Comisia a confirmat planul 
său de activitate pe perioada 
următoare, a aprobat proiec
tul de regulament al funcțio
nării comisiei și a examinat 
alte probleme organizatorice 
legate de începerea activită
ții ei.

în cadrul ședinței a avut 
loc, de asemenea, un schimb 
de păreri în problemele în
ființării unui institut de stan
dardizare al Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

Ședința comisiei a decurs 
într-o atmosferă de prietenie 
frățească și cordialitate.

★
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Intre 31 iulie și 2 august a 
avut loc la Moscova prima șe
dință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru coordo
narea cercetărilor științifice și 
tehnice.

La ședință au participat 
delegații țărilor membre ale 
Consiliului: Republica Popu
lară Bulgaria, Republica So
cialistă Cehoslovacă, Repu
blica Democrată Germană, Re
publica Populară Polonă, Re
publica Populară Romînă, Re
publica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste.

Republicii
Republicii
Republicii 

și Uniunii

In cadrul ședinței comisiei 
au fost examinate probleme 
organizatorice, a fost aprobat 
proiectul de regulament al 
funcționării comisiei, a fost a- 
probat planul de activitate al 
comisiei pentru cel de-al do
ilea semestru al anului 1862 
și alte probleme.

Ședința comisiei «-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie șl colaborare fră
țească.

Declarația
P. C. din Algeria

SESIUNEA CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL- 
AL O.N.U. A HOTARÎT

economice

nenumăratele intîlniri prietenești :

HELSINKI 4 AUGUST

pp scurt

navei-satelit „Vos-

GENEVA. — Cea de-a 34-a 
sesiune a Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U., care 
se desfășoară la Geneva, a 
adoptat la 3 august, în unani
mitate, rezoluția cu privire 
la convocarea unei conferințe 
mondiale a O.N.U. pentru 
problemele comerțului și dez
voltării economice. Rezoluția 
prevede convocarea la începu
tul anului 1963 a unui comi
tet de pregătire alcătuit din 
reprezentanții țărilor partici
pante la cea de-a 34-a sesiune 
a consiliului, în vederea exa-

minării ordinei de zi a confe
rinței. Rezoluția propune, de 
asemenea, secretarului gene
ral să pregătească documen
tația necesară, cu sprijinul 
comisiilor economice regiona
le și al altor organizații in
ternaționale.

(Urmare din pag. I)

abolirea neîntârziată a colonia
lismului în toate formele sale, 
se pronunță în sprijinul luptei 
de eliberare 
poarelor ce 
prite.

Pe lingă 
întrunirilor ■ 
tă a început reuniunea tineri-, 
lor petroliști și chimiști,- care 
a dezbătut probletne legate de 
condițiile de1 muncă și califi
carea profesională a tineretu
lui din această ramură indus
trială.

Un viu interes a stârnit re
feratul delegației țării noastre, 
prezentat de Toma Cîrstoaia, 
prim-secretar al Comitetului 
regional U.T.M. din • Ploiești. 
Vorbitorul a scos în evidență 
succesele repurtate în dezvol- • 
tarea acestei importante in
dustrii și perspectivele ei de 
viitor, ocupîndu-se în mod a- 
mănunțit de calificarea profe
sională a tinerilor. Au urmat 
discuții însuflețite și un mul
tilateral schimb de păreri.

națională a po- 
mai sînt încă asu-

aceasta în cadrul 
pe profesii sîmbă-

■ a cantonamentul 
delegației romîne, 
panoul de la in
trare, pe care sînt 
anunțate de obi
cei succesele spor
tivilor și artiștilor

noștri, a adus noi vești. Inși- 
rarea de nume de pe foaia 
albă de hîrtie a stârnit din nou 
bucuria generală. „Eroii“ sînt 
felicitați și îmbrățișați, după 
care sînt supuși unui interviu 
fără de sfîrșit din partea 
prietenilor. Dar cine sînt acești 
„eroi" ? Pe unii vi-i i-am pre
zentat în corespondența din 
zilele trecute. Acum vi-i înfă
țișăm pe cei mai proaspeți 
laureați ai Festivalului. Aceș- 

, tia sînt soliști ai ansamblului 
de dansuri populare, care au 
obținut medalii de aur pentru 
dansurile „Călușul“ și „Dan
sul oltenesc“. Iată-i : Gheor
ghe Munteanu, ‘Eugen Ionescu, 
Constantin Tănăsescu, Viorel 

■ Popescu, Vladimir Antonov, 
Sonia Moldovan, Felicia Du
mitrescu.' Medalii de argint a 
obținut ansamblul pentru 
„Dansul bănățean". De aseme
nea și soliștii ansamblului: 
Mihai Buciucă, Gheorghe Ro- 
manițoiu, Olga Loghin, Vasile 
Gîrbaciu.

La concursul soliștilor de 
muzică ușoară: Constantin 
Drăghici a obținut premiul III 
și medalia de bronz.

La concursul de soliști de 
muzică populară — premiul 
III și medalia de bronz au 
fost primite de Maria Buta- 
ciu și Ion Bogza. La concursul 
soliștilor de muzică clasică a 
primit mențiune Lucian Roșea.

imineața, cantona
mentul a răsunat 
de larma cristali
nă a unui grup de 
copii. O mulțime 
de băieți și fete 
cu parul bălai s-a

revărsat în sala de festivități. 
Ei au făcut cunoștință cu pei
sajul Romîniei, vizionînd două 
filme documentare. Micii spec
tatori, 100 de copii din Hel
sinki, aveau însă o dorință : 
s-o vadă cu ochii lor pe Io- 
landa Balaș, recordmana mon
dială, despre care auziseră a- 
tîtea. Ioli a venit în mijlocul 
copiilor finlandezi. Aici ea a 
fost supusă unui adevărat a- 
salt de întrebări. Fiecare do
rea un autograf, dorea să-i 
strîngă mina, s-o privească 
îndeaproape.

în timpul zilei, delegația 
noastră a avut din nou oaspeți. 
Ne-au vizitat tineri din Indo
nezia, Birmania, Cambodgia, 
Laos, Republica Democrată 
Germană și Iugoslavia. întâl
nirile ce au avut loc au pri
lejuit schimburi de păreri uti
le, care au avut fără îndoială 
drept rezultat o mai bună cu
noaștere reciprocă.

Bilanțul Festivalului va pu
tea fi încheiat abia luni seara, 
însă chiar de pe acum se 
poate afirma cu certitudine că 
dușmanii marii întâlniri a ge
nerației tinere au suferit un 
eșec. Concertele unui faimos 
jazz american, maculatura in
famă răspîndită pe la colțuri, 
ademenirea la petrecerile noc
turne între zidurile unui car
tier medieval, promisiunile de 
burse studențești pe care emi
sarii Bonnului le-au împărțit 
cu falsă generozitate, nu și-au 
atins scopul.

Marea forță a ideilor de 
pace și prietenie ale Festiva
lului au fost din nou demon
strate. Tineretul lumii a expri
mat și exprimă cu vigoare a- 
tașamentul său față de ideile 
coexistenței pașnice, ale înțe
legerii între popoare.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul s Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii“.

ALGER 4 (Agerpres). — Co
respondentul din Alger al a- 
genției France Presse transmi
te că, într-o declarație dată 
publicității la 3 august, Parti
dul Comunist din Algeria a 
reafirmat că soluționarea reală 
a crizei depinde de învățămin
tele care vor fi trase de pe 
urma ei.

Partidul Comunist din Al
geria subliniază în declarația 
sa necesitatea creării unei u- 
nități indestructibile a Frontu
lui de Eliberare Națională.

★
ALGER 4 (Agerpres). — La 

4 august a avut loc la Alger 
prima ședință a Biroului Poli
tic al Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria cu parti
ciparea lui Ben Bella, vicepre- 
ședințe al Guvernului Provi
zoriu al Republicii Algeria.

La ședință nu au participat 
Mohammed Boudiaf, înapoiat 
din Paris abia în dimineața 
zilei de 4 august, și Ait Ah- 
med care nu și-a schimbat ho- 
tărîrea inițială de a nu parti
cipa la 
de stat 
află în

activitatea politică și 
și care în prezent se 
afara țării.

-------•------ .

O țintă vie...
ANKARA 4 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „Dunya", la 
2 august trei funcționari ameri
cani de la compania petrolieră 
din Diyarbakir au tras în tînărul 
Enver Ispertaș ca într-o țintă vie. 
Tînărul, rănit la mînă, a fost des
coperit întîmplător de nitșe țărani 
și a fost transportat la spital.

Cercetările în această chestiune 
se duc în secret.

Populația din Diyarbakir a cerut 
autorităților permisiunea de a or
ganiza o demonstrație de protest 
în legătură cu această acțiune cri
minală a americanilor.

Ziarele turcești au publicat o 
telegramă adresată de Enver Is
pertaș primului ministru al Tur
ciei, Inonu. In telegramă se spune: 
„Aș vrea să sper că dv., ca șef 
al guvernului acestei țări, nu veți 
permite ca cetățenii noștri să fia 
folosiți în propria lor țară ținta 
vii pentru antrenamente de tir".

?

Pe scurt Pp scurt
MOSCOVA — Pilotul cosmo

naut Gherman Titov a acor
dat corespondentului agenției 
TASS, Boris Lukianov, un in
terviu cu prilejul împlinirii la 
6-7 august a unui an de la 
zborul lui de peste 24 de ore 
pe o orbită circumterestră la 
bordul 
tok-2“.

întrebat în legătură cu pers
pectivele viitoarelor zboruri 
ale cosmonauților, Titov a răs
puns : Piloții noștri cosmo- 
nauți nr. 3, 4, 5 și alții visează 
să înfăptuiască noi zboruri, să 
aducă un nou aport la știință 
pentru gloria iubitei noastre 
patrii.

NEW YORK. — La New 
York își continuă lucrările 
Comitetul special pentru exa
minarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale Corni, 
tetul celor 17. Comitetul a 
examinat problema Guyanei 
britanice și a adoptat o rezo
luție în care cheamă guver
nele Angliei și Guyanei bri
tanice să reia neîntîrziat tra
tativele în vederea stabilirii 
datei cînd va fi acordată in
dependența Guyanei britanice.

Apoi, comitetul a examinat 
situația din colonia portugheză 
Mozambic. „

VARȘOVIA. — Cu cîteva 
luni în urmă, pe teritoriul- 
fostului lagăr hitlerist al mor- 
ții din Oswiecim au fost des-

coperite manuscrisele unor 
deținuți ai lagărului. Docu
mentele descoperite vor fi 
publicate într-un volum sub 
titlul „Căutați în cenușă".

OUAGADOUGOU. — La 5 
august se împlinesc doi ani 
de la proclamarea indepen
denței Republicii Volta Supe
rioară. Situată în centrul Afri
cii occidentale, Volta Superi
oară se învecinează cu Coasta 
de Fildeș, Ghana, Mali, Togo, 
Dahomeyul și Nigerul. Supra
fața țării este de 370 000 km 
pătrați, populația de 4,5 mili
oane de oameni.

ROMA. — în comparație cu 
anul 1961 costul vieții a cres
cut în Italia cu 5,6 Ia sută, a- 
nunță ziarul „Unita".

RABAT. — După cum a- 
nunță ziarul „La Natîon Afri- 
caine", poliția marocană a re
ținut la Casablanca doi vest- 
germani — Hack și Berg — 
care, camuflați în negustori 
de pește și automobile, se în
deletniceau cu vînzarea și 
transportarea secretă a ar
melor pentru organizațiile 
O.A.S.-îste

pentru
din Algeria.

— în urma îmbol- 
holeră a unor ma

de pe nava 
sosită re-

TOKIO. 
năvirii de 
rinari japonezi 
„Mikaghe-Maru”,
cent la Modzi din portul Gao- 
siun din Taivan, guvernul Ja
poniei a închis toate porturile 
țării pentru toate navele ve
nite din Taivan.


