
Ritm intens la întreținerea Culturi intercalai Proletari Hin toate tarile, unițî-vă!

printre porumb

semănăturilor 1

i n cele 12 gospodă
rii colective de pe 
raza orașului re
gional Deva, cam- 
jania de însămîn- 
,âri de primăvară 
a fost încheiată

încă îa sfîrșitui lunii aprilie. 
Colectiviștii de aici au cultivat 
în această perioadă pe lingă 
2 085 de hectare cu porumb 
boabe. însemnate suprafețe cu 
sfeclă de zahăr, floarea-soare
lui. legume și zarzavaturi. Ter- 
minînd însămînțările, colecti
viștii, sub îndrumarea ingineri
lor agronomi, au trecut cu toa
te forțele la întreținerea cultu
rilor de toamnă și de primă
vară. După ce au fost identi
ficate suprafețele care au avut 
de suferit de pe urma geruri
lor, a fost aplicată cantitatea 
de 26 000 kg de îngrășăminte 
chimice pe 130 de hectare în 
G.A.C. Deva, Simeria și altele. 
Pentru fărîmițarea crustei for
mate după ploi, colectiviștii 
din toate cele 12 gospodării co
lective au Jncenut cu atelajele 
S.M.T. și cele proprii grăparea 
culturilor de toamnă. Pînă în 
prezent au fost grăpate 2 012 
hectare, adică mai bine de 68 
la sută din suprafața cultivată 
cu păioase. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de co
lectiviștii din Cristur, care au 
trecut cu grapa peste toate 
cele 240 de hectare de culturi 
de toamnă și pe 50 de hectare 
semănate cu trifoi și lucerna. 
La G.A.C. din

Totia s-au efectuat, de aseme
nea, lucrări cu grapa pe cea 
mai mare parte din terenurile 
însămmțate cu culturi cerea
liere. Săptămîna trecută, cele 
mai multe brațe de muncă din 
G.A.C. de pe raza acestui oraș 
au fost repartizate la plivitul 
griului și orzului. In G.A.C. 
plin Rapoltu Mare, peste 100 de 
colectiviști, printre care nu
meroși tineri, și-au petrecut 
zile întregi, de dimineață pînă 
seara, în lanurile de grîu în- 
lăturînd cu grijă fiecare buru
iană de pe fiecare palmă de se-

Raidul nostru

mănătură. Astfel a fost posibil 
ca în această gospodărie să se 
plivească întreaga suprafață 
de 300 de hectare cu grîu 
orz.

Semănate din timp și în 
renuri pregătite după toate 
gulile agrotehnice, culturile de 
sfeclă de zahăr, floarea-soare
lui, diferite rădăcinoase din 
grădina de legume și zarzava
turi au răsărit viguroase Si aș
teaptă să fie prășite. Zilele tre
cute, în toate cele 12 gospodă
rii a început prașila I la sfe
clă și floareaisoarelui. La Cri
stur, numai în 
prașilă, prin 
mare număr

neri șl vîrsfoicî s-au prășit 
cinci hectare cu sfeclă și două 
hectare cu rădăcinoase. La 
Deva a fost prășită o bună 
parte din cele 40 de hectare 
cultivate cu sfeclă și din cele 
6 hectare cu floarea-soarelui.

Intrucît în aceste zile aici au 
căzut ploi, se dezvoltă rapid 
buruienile și se formează cru
stă la suprafața solului. Pen
tru a se asigura condiții bune 
de dezvoltare a plantelor, este 
necesar ca acum să fie mobi
lizate la lucrările de întreți
nere a culturilor’ toate forțele 
gospodăriilor colective. Trebuie 
urgentată prașila intîi la sfe
cla de zahăr si floarea-soare
lui, grăpatul și prașila la po
rumb. In această perioadă. în 
care este necesar un mare vo
lum de muncă, atenția orga
nizațiilor de bază U.T.M. din 
G.A.C. să fie îndreptată spre 
mobilizarea tuturor tinerilor 
colectiviști la lucru în gospo
dăria colectivă, recomandarea 
celor mai buni, fruntași la învă- 
țămîntul agrozootehnic, pentru 
a face parte din echipele care 
se vor ocupa cu răritul florii- 
soarelui și porumbului. Prin- 
tr-o participare activă la între
ținerea culturilor, tinerii colec
tiviști vor face să sporească 
contribuția lor la obținerea 
unor recolte sporite în 
cest an.

In regiunea Oltenia s-au se* 
mănat vină acum fasole prin
tre porumb pe aproape 90 000 
de ha, iar dovleci pe 50 000 de 
ha. Colectiviștii din raioanele 
Gilort și Tg. Jiu au făcut a- 
ceastă lucrare pe suprafețe 
mai mari decît cele planificate, 
iar cei din raionul Băilești au 
semănat fasole pe toate cele 
8 000 de ha prevăzute. Supra
fețe mari au însămînțat cu a- 
ceste culturi și gospodăriile 
colective din raioanele Calafat 
și Corabia.

cintela
tinerelului&
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de însămînțare
Lucrări

in orezarii noi
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lucrări de renovare
în noile crezării din regiu

nea Dobrogea, amenajate în 
incintele îndiguite din Lunca 
Dunării, au început zilele a- 
cestea lucrările de însămînța- 
re. Miercuri și joi, colectiviștii 
din Gîrliciu, Beștepe, Dăeni și 
Ciobanu au însămînțat peste 
80 hectare cu orez. Acum, se 
fac ultimele pregătiri pentru 
începerea acestei lucrări și în 
noile orezarii ale gospodăriilor 
colective din comunele Beilic, 
Oltina, Pecineaga, Turcoaia.

Azi, în „Țara de pia
tră” (Să ne cunoa
ștem patria)
Ridicarea calificării 
tinerilor — principa
lă preocupare a co
mitetului U.T.M.

a-

(AgerpresîSîntandrei și

te- 
re-

prima zi de 
participarea unui 
de colectiviști ti-

ROMULUS LAL 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

A fi disciplinat
Cum sînt pregătite 
examenele ? (Avan
cronica sesiunii)

Și

■HB

Noi cerințe în edi
tarea cărților de artă 
plastică

IN PAG. a 5-a :

in lanurile semănate cu porumb au început să apară buruienile, iar în urma ploilor căzute în ultimul timp pămîntul a prins crustă. O lucrare importantă 
prin care ajutăm plantele să se dezvolte normal este prașila cu sapa rotativă, care trebuie aplicată acum. Utemiștii Ștetan Petrescu și Ion Ipingea, din bri

gada condusă de Marin Vasilescu de la S.M.T. Lehliu, la întreținerea porumbului pe ogoarele G.A.C. Lehliu-sat, regiunea București.
Foto : I. CUCU

a Iha
a concursului organizat 

de ziarul
„Sdnteîa tineretului"

pentru corespondenții voluntari
Pe măsură ce înaintăm pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste în patria 

loastră tot mai numeroase sînt faptele minunate săvîrșite cu simplitate și modestie 
de către oamenii muncii, fapte care oglindesc frumusețea lor morală, chipul lu
minos al oamenilor zilelor noastre. Le găsim în viata de toate zilele, pretutindeni, 
în fiecare coif de tară, în fiecare colectiv de muncă. Aceste fapte vrednice de 
laudă apar și se multiplică necontenit în societatea noastră, în care conștiința 
socialistă a maselor, educate de partid, se dovedește din ce în ce mai mult o 
iorfă activă, capabilă de adevărate minuni.

Faptele acestea înălțătoare, care dovedesc Înalta ținută morală a oamenilor 
ce le săvîrșesc, exercită asupra noastră, a celor tineri, o influentă puternică, 
binefăcătoare.

La propunerea unui mare număr de corespondenți, din do- 
aceste trăsături morale ale oamenilor 

ziarul nostru 
a

rința de a reflecta pe larirința de a reilecta pe larg_______________________ _
înaintați, modele de viață pentru tînăra generație, 
organizează în întîmpinarea zilei de 23 August etapa a doua 
concursului pentru corespondenții voluntari cu tema :

„Din îndemnul
conștiinței socialiste

Concursul este deschis atît corespondenților voluntari cu ex
periență, celor care au participat și la prima etapă, cit și tinerilor 
care nu s-au adresat pînă acum ziarului.

In uzine și fabrici muncesc nenumărați fruntași în producție, minunați 
■roi al zilelor noastre, oameni entuziaști și cu dragoste pentru prestigiul uzinei 

lor, preocupați de îmbunătățirea necontenită a calității produselor, de desco
perirea unor noi metode de muncă, inovatori ai tehnicii, pasionați pentru în
vățătură. Trimiteți-ne reportaje și însemnări despre asemenea oameni, despre 
faptele lor cele mai frumoase în muncă săvîrșite în întrecerea socialistă, despre 
dragostea cu care aceștia îi ajută pe tineri să-și sporească măiestria profesio
nală, să dobîndească un profil moral-politic demn de înaltul titlu de muncitor 
al orînduirii noastre socialiste, despre dragostea pentru învățătură, pentru în
sușirea tainelor științei și culturii de către tineretul muncitoresc.

Pe ogoarele patriei se duce o pasionantă luptă pentru a spori rodnicia 
pămintului cu ajutorul științei agricole, al puternicei baze tehnico-materiale 
cu care e înzestrată agricultura socialistă. în toate gospodăriile colective, de 
stat, în S.M.T.-uri muncesc nenumărațî maeștri ai recoltelor bogate, care se 
străduiesc să a.plice cit mai bine și cu folos știința agricolă, învață din cărți 
și din experiența înaintată, înving greutățile, concepțiile înapoiate care se 
mai ivesc, dovedindu-și prin fapte dragostea lor pentru avutul obștesc, grija 
pentru sporirea acestuia. în rîndul tineretului de la sate se formează o men
talitate nouă, o nouă atitudine față de muncă — conștiința de colectivist — 
manifestată printr-o muncă harnică, neobosită pentru înflorirea gospodăriei 
colective.

De asemenea, activitatea multilaterală pe care o desfășoară intelectuali
tatea noastră — ingineri, medici, profesori, cercetători, artiști etc. — pentru 
sporirea valorilor materiale și culturale ale poporului nostru, oferă numeroase 
fapte semnificative în acest sens.

în școli și facultăți învață un detașament important al tineretului nostru. 
Elevii și studenții sînt specialiștii de mîine ai economiei și culturii socialiste, 
însușirea comorilor științei și culturii Ie cere să se dăruiască cu pasiune învă
țăturii — principala lor îndatorire —, trăind intens și cu conștiința înaltelor 
răspunderi viitoare, anii frumoși ai adolescenței șl tinereții.

Deosebit de interesante și semnificative sînt faptele care vorbesc despre 
comportarea morală a oamenilor înaintați ai zilelor noastre, a celor mai buni 
dintre tineri. Atitudinea nouă, înaintată, față de muncă, comportarea demnă 
în societate, în familie, în relațiile de prietenie și dragoste, — iată un alt 
domeniu deosebit de important din care pot să-și aleagă faptele despre care 
vor scrie participanții la concursul nostru.

Redacția recomandă corespondenților să insiste mai mult asupra faptelor 
interesante, să caute și să descopere cît mai multe asemenea fapte, semnifica
tive pentru conștiința socialistă a tineretului nostru.

Etapa a doua a concursului este deschisă pînă la data de 23 
August 1963 și va ii dotată cu numeroase premii constînd în 
obiecte, excursii în țară șl în străinătate.
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Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

ambasadorului U.R.S.S. în R.P.R. I 7 transport
oare deser- 

condifii tran- 
apro- 

cu

ACȚltlNI Bf INTRUMliSEțARE 
A STAțiiLOR C. E. R.

cuprinsul regionalei 
C.F.R. Timișoara se desfășoa
ră o largă actiuine de înfru
musețare a clădirilor stațiilor 
C.F.R. și de reamenajare a pe
roanelor și terenurilor din 
stații, unde are acces publi
cul călător. Astfel, în aproape 
40 de stații, printre care și 
cele din stațiunile balneo cli
materice Băile Herculane, Bu- 
ziaș, din Lipova, Vața, Sebeș, 
s-au executat lucrări de reîn
noire și de înfrumusețare a 
clădirilor. De asemenea, s-au

amenajat noi spații verzi în 
aproape toate stațiile.

Pentru îmbunătățirea de
servirii publicului călător, în 
stația C. F. R. Timișoara s-a 
mărit holul, iar la Orșova s-a 
amenajat încă o casierie. Se 
lucrează, de asemenea, la ex
tinderea și introducerea ilu
minatului fluorescent într-o 
serie de stații, printre care 
cele de la Lugoj, Arad, Caran
sebeș, Oravița, Timișoara est 
și Radulă.

a muzeelor

dobrogene

(Agerpres)

Primul bloc turn 
dat in folosință la Oradea

La 9 mai tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
t’opulare Romine, a primit în audiență pe 
tovarășul I. K. Jegalin, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
R.P.R. cu care a avut o convorbire priete
nească.

ai sectorului 
minier Petrila, 
vesc în bune 
sportul și asigură, 
vizionarea sectoarelor 

materiale și vagonete.

La Oradea s-a dat 
în folosință blocul 
turn, cu 48 de apar
tamente, primul din 
cele ce se constru
iesc în piața Bucu
rești. în prezent, 
constructorii fini
sează alte blocuri ce 
cuprind 400 aparta
mente, asigurînd

toată atenția îmbu
nătățirii calității noi
lor locuințe. Pentru 
grăbirea lucrărilor, 
șantierele de con
strucții din regiunea 
Crișana au fost do
tate cu noi utilaje 
care au dus la creș
terea gradului de 
mecanizare Ia unele 
operații.

Trustul regional 
Crișana execută a- 
nul acesta locuințe 
muncitorești, con
strucții social-cultu
rale și obiective in
dustriale, a căror 
valoare întrece cu 
20 000 000 lei pe cea 
din anul trecut.

(Agerpres)

La cele 30 de baze de recep- 
ționare a produselor agricole 
din regiunea Iași au început 
pregătirile în vederea depozi
tării cerealelor din recolta a- 
cestui an în condiții cit mai 
bune. Pînă acum au și fost 
reparate, curățate și dezinfec-

tate circa 30 la sută din ma
gaziile existente, au fost revi
zuite peste 40 la sută din uti
laje etc. Bazele de recepție din 
Tg. Frumos, Huși, Drînceni, 
Mancei, Mircești au terminat 
lucrările de revizuire a utila
jului.

Miile de exponate de la 
Muzeul regional de arheolo
gie, de la cel de artă plastică, 
de la Muzeul raional din Tul- 
cea și muzeele sătești din To- 
palu și Limanu, acvariul, ve
stigiile cetăților Tomis, Istria, 
Adamclisi și Capidova, pre
cum și celelalte monumente 
istorice din regiunea Dobrogea 
sînt cercetate cu interes de 
numeroși vizitatori. La multe 
dintre aceste muzee s-au fă
cut lucrări de renovare și au 
fost aduse noi piese.

în Parcul arheologic din 
centrul orașului Constanța în 
apropierea zidurilor cetății 
Tomis, se lucrează la montarea 
pieselor vechi monumentale 
descoperite pe teritoriul regi
unii. în același timp, Muzeul 
regional de artă plastică pre
gătește organizarea unor ex
poziții temporare în stațiunile 
de pe litoral și în regiune. Re
cent, la Babadag s-a deschis 
o nouă expoziție permanentă 
de pictură, sculptură și grafică.

Foto t O. PLECAN

dejun 
de la 
cinstea 
maior

(Agerpres)

de Marin Preda

M

pe cineva să se adreseze rubri
cii noastre, chiar dacă este vic
tima une; mentalități descoperi
te de el doar în familie, dar pe

Dejun oferit de președintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P.Romine in cinstea 
oaspeților militari indonezieni

Emil Bodnăraș, vi
cepreședinte al Con
siliului de 
general de 
Leontin 
ministrul 
armate, 
Mănescu, 
afacerilor 
și general colonel 
Ion Tutoveanu, ad
junct al ministrului 
forțelor armate, 
șeful Marelui Stat 
Major.

A luat parte Su- 
krisno, ambasadorul 
Republicii Indone
zia în R. P. Romî- 
nă.

(Agerpres)

Președintele Con
siliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, 
Ion Gh. Maurer, a 
oferit joi un 
la Palatul 
Snagov în 
generalului
Ahmad Jani, mini
stru, comandantul 
suprem al trupelor 
de uscat ale Repu
blicii Indonezia, a 
soției, și a ofițerilor 
superiori indone
zieni care îl înso
țesc.

Au participat pre
ședintele Consiliu
lui de Stat, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej,

Miniștri, 
armată 

Sălaj an, 
forțelor 

Corneliu 
ministru 
externe

La cursurile de ridicare 
a calificării

La cursurile pen
tru ridicarea califi
cării maiștrilor mi
neri din exploatările 
miniere din Valea 
Jiului participă în 
prezent aproape 500 
de maiștri mineri și 
electromecanici de 
mină. Ei își împros-

pătează cunoștințele 
privind organizarea 
procesului de pro
ducție în subteran, 
folosirea metodelor 
avansate de lucru, 
sporirea productivi
tății muncii și redu
cerea prețului de

DESPRE
e spune că ferici
rile se aseamănă 
între ele, că nefe
ricirile 
besc. 
cestei 
este,

DEVOTAMENT
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se deose- 
Adevărul a- 
gîndiri nu 
bineînțeles, 

absolut, dar el ne surprinde 
prin aceea că scoate în relief 
caracterul greu de exprimat al 
fericirii umane și, dimpotrivă, 
ușurinfa și felul foarte particu
lar pe care îl capătă deodată 
fiecare nefericire pe care o po
vestim.

La rubrica noastră vom pre
zenta, însă, o suită de neferi
ciri care, în mod suprinzălor, 
în ciuda faptului că este vorba 
de persoane și fapte deosebite, 
ele au un foarte pronunțat și 
curios caracter comun. înainte 
însă de a trece la istorisirea 
lor se face simțită necesitatea 
de a aminti din nou cititorilor 
rezerva generală subînțeleasă 
pe care o adoptă rubrica noas
tră fată de caracterul cu totul 
intim al faptelor ce ne sînt în-

credințate prin scrisori: că ele 
nu ne pot interesa, în primul 
rînd, decît în măsura in care 
depășesc cadrul strict familial 
și individual. Intr-un articol din 
numerele trecute făceam obser
vația — în apărarea celor care 
se adresează opiniei publice 
prin rubrica 
noastră — că în 
clipa în care in
tr-un conflict 
intim de fami
lie, unul dintre 
membri recurge 
la opinia pu
blică locală, 
conflictul a în
cetat deodată să mai aibă un 
caracter strict intim. Victima 
unei conspirații de familie sau 
de grup, sau de mentalitate uni
tă reprezentată chiar și de o lo
calitate întreagă, nu mai poate 
ti refinută de nimic să se adre
seze, in apărare, unei opinii pu
blice șl mă) largi. Nimic nu-1 
poate împiedica, de asemenea,

care noi o apreciem cu mijloa
cele de care dispunem, că exi
stă și în alte familii. Asemenea 
cititori ne și declară, în scriso
rile lor, că nu mai au nimic de 
sperat în ce privește rezolvarea 
pozitivă a cazurilor lor, dar că, 
zic ei, poate alții aflînd de dra
ma lor să-și aducă aminte de ea 
la timp, ca să Ie folosească,

dacă via(a îi va pune cumva în 
situații asemănătoare.

Vom începe cu un astfel de 
caz. E vorba de un tinăr meca
nic din raionul Rm. Vîlcea, Du
mitru B., de origine țărănească, 
dintre acei băieți de țărani, 
Care, din diferite pricini, n-au 

avut posibilități 
prea mari să 
studieze și după 
terminarea gim
naziului indu- 
striai din Rm. 

Inrill Vîlcea au tré-ili buit s“ se
L'*-»»« prească. Mese

ria pe care și-a 
ales-o, aceea de mecanic, i-a 
plăcut și s-a consacrat ei. Mun
cea și se simțea bine, singurul 
lucru care îi mai lipsea era, 
bineînțeles, o soție bună și fa
milia Iui.

întîmplarea l-a dus într-o zi 
la o petrecere într-o comună 
din raionul Drăgășani — acolo 
unde sînt și vinurile cunoscute

— și lată că acolo a întîlnit-o 
pentru întîia oară pe aceea care 
avea să fie soția lui. Era supli
nitoare Ia școala de 7 ani din 
comuna aceea. In momentul de 
fată el nu mai știe cum s-au 
petrecut lucrurile, dar crede că 
a fost o dragoste fulgerătoare. 
Au stat împreună douăzeci de 
zile, după care s-au dus la pă
rinții ei și apoi tînărul a luat-o 
cu el în vederea căsătoriei. 
Deși — sau poate de aceea — 
spațiul de timp dintre cunoș
tință și căsătorie a fost foarte 
scurt, s-au găsit persoane care 
au îndrăznit să-i spună viito
rului soț că această fată nu iu
bește viata de familie — cel 
pu[in, pînă în prezent, n-a dat 
nici un semn — și că este de 
mirare că ea vrea să se căsă
torească, în orice caz o să-i fie 
foarte greu cu ea în viitor. A- 
vertismente fără bază, deoare-

(Continuare in pag. a IV-a.)



Ridicarea calificării tinerilor- 
principală preocupare 
a comitetului U.T.M.

ilele acestea, la 
Fabrica de mobilă 
„23 August” din 
Tg. Mureș și-au 
încheiat activita
tea 24 de cursuri 
de ridicare a cali

ficării profesionale frecventate 
de 525 de tineri. Comitetul 
de partid și direcțiunea între
prinderii au apreciat că prin 
activitatea lor cursurile au con
tribuit la succesele obținute în 
această perioadă de colectivul 
de muncă al fabricii în înde
plinirea planului de producție, 
mai ales pe linia îmbunătățirii 
calității produselor.

Comitetul U.T.M. a adus o 
contribuție însemnată la orga
nizarea și buna funcționare a 
cursurilor de ridicare a califi
cării profesionale. Modul cum 
s-a ocupat de sprijinirea orga
nizării și bunei funcționări a 
acestor cursuri dovedește înțe
legerea importantei deosebite 
a ridicării calificării tinerilor, 
în scopul sporirii contribuției 
lor la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Iată cum s-a procedat.

Și anul trecut fuseseră or
ganizate o serie de cursuri de 
ridicare a calificării. Dar, cu 
prilejul adunărilor generale de 
dare de seamă și alegeri 
U.T.M., tinerii au criticat fap
tul că în organizarea lor nu s-a 
ținut seama de pregătirea și 
specialitatea oamenilor si din 
această pricină le-au fost de 
un foarte mic ajutor.

La o ședință a activului co
mitetului U.T.M. pe întreprin
dere s-a adoptat o hotărîre 
care obliga comitetul U.T.M. 
să aducă la cunoștință direc
țiunii cerințele tinerilor, să 
propună și să ajute la organi
zarea unor noi cursuri de ri
dicare a calificării, în care să 
fie încadrați cel puțin 250 ti
neri, cursuri care șă-i ajute pe 
tineri să-și însușească noi cu
noștințe profesionale, care să 
țină seamă de sarcinile con
crete ale producției, de nivelul 
de pregătire al tinerilor,

Trecîndu-se la îndeplinirea 
hotărîrii, mai întîi, secretarul 
comitetului împreună cu res
ponsabilul cu problemele pro
ducției si calificării au studiat 
atent toate propunerile făcute 
de tineri în adunările generale 
U.T.M. în legătură cu organi
zarea cursurilor de ridicare a 
calificării. Au mers apoi la 
comitetul de partid al fabri
cii și au prezentat propuneri
le tinerilor. La indicația comi
tetului de partid s-a organizat 
un colectiv din tovarășii Kiș 
Iuliu, directorul fabricii, Florea 
Ion, inginerul șef, șeful pro
ducției, Ponți Gh., secretarul 
comitetului U.T.M. și Kurt Ale
xandru, președintele sindica
tului, care. împreună cu mai
ștrii principali ai secțiilor, cu 
responsabilii grupelor sindicale 
și membri ai comitetelor orga
nizațiilor de bază U.T.M. din 
secții, au procedat la o largă 
consultare a țpmenilor pentru 
a afla ce lucruri doresc să în
vețe la cursurile de ridicare a 
calificării, deci pentru a defi
nitiva tematica fiecărui cur» în

La seefia Valea Poienii a 
G.A.S. Valea Călugărească, 
se lucrează cu intensitate la 
plantarea vitei de vie, folo- 
sindu-se astfel aceste ultime 

zile favorabile lucrării.

Foto : AGERPRES 

funcție de nevoile producției, 
de cerințele oamenilor. Munci
torii au făcut, cu acest pri
lej un număr foarte mare de 
propuneri. O comisie de tehni
cieni în frunte cu inginerul 
șef și șeful producției a sta
bilit apoi, pe baza acestor pro
puneri, tematica precisă a fie
cărui curs, cine și cînd va 
preda fiecare temă. Cînd toate 
aceste lucruri au fost stabilite, 
comitetul U.T.M. a convocat 
într-o consfătuire pe toți se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. din secțiile în care se 
organizau cursurile si pe res
ponsabilii cu producția și ca
lificarea. Fiecărui comitet al 
organizației de bază U.T.M. de 
secție i s-a dat tematica și 
programul de desfășurare a 
cursurilor. Pe baza tematicii, 
membrii comitetelor organiza
țiilor de bază U.T.M. au trecut 
și au stat de vorbă cu tinerii, 
le-au explicat ce lucruri noi 
vor învăța. Tinerii, văzînd in
cluse în tematica cursurilor 
cele mai multe din propriile 
lor sugestii le-au privit cu 
mult interes. Astfel, în loc de 
250 de tineri cît își propusese

Viața 
de organizație

inițial comitetul U.T.M., la 
cursuri și-au cerut înscrierea 
525 de tineri.

In primele zile ale lunii ia
nuarie toate cele 24 de cursuri 
și-au început activitatea. Po
zitiv este faptul că comitetul 
U.T.M. al fabricii s-a ocupat 
cu răspundere și perseverență 
nu numai de buna organizare 
a cursurilor, ci și de activita
tea acestora, în toată perioada 
în care ele și-au desfășurat 
activitatea.

In comitetul U.T.M., chiar 
în acea perioadă, a avut loc o 
discuție despre mai buna func
ționare a cursurilor de ridicare 
a calificării profesionale și ci
tirea literaturii tehnice de spe
cialitate. Cu această ocazie, 
fiecare membru al comitetului 
a primit sarcina să sprijine ac
tivitatea unui curs, să participe 
la activitatea acestuia, să ur
mărească prezența tinerior.

Pentru a stimula citirea de 
către tineri a literaturii tehni
ce de specialitate s-a hotărît 
organizarea, cu sprijinul comi

tetului sindicatului, a 3 con
cursuri „Cine știe meserie, cîș- 
tigă’’ cu întrebări izvorîte din 
temele cursurilor de ridicare a 
calificării profesionale și din- 
tr-o serie de cărți tehnice de 
specialitate.

Concursurile organizate în 
cinci principale secții au reu
șit să antreneze masa largă a 
tineretului. Un prim rezultat 
în această privință îl oferă 
evidența cititorilor bibliotecii 
tehnice în care în această pe
rioadă și-au înscris numele 162 
de tineri.

La propunerea comitetului 
U.T.M. s-au ținut în acea pe
rioadă adunări generale U.T.M. 
în care s-a discutat despre le
gătura strînsă ce există între 
calificare și calitatea produc
ției, despre datoria fiecărui 
utemist de a-și ridica necon
tenit pregătirea sa profesiona
lă.

Preocupat să mobilizeze 
toate forțele în sprijinirea 
bunei funcționări a cursurilor 
de ridicare a calificării — co
mitetul U.T.M. a convocat în 
primele zile ale lunii februa
rie pe responsabilii posturilor 
utemiste de control și le-a 
lămurit modul practic, concret 
în care trebuiau să se ocupe de 
această importantă problemă. 
Posturile utemiste de control 
din aproape toate secțiile au 
întreprins după aceea raiduri 
la cursurile de ridicare a ca
lificării și au scos la iveală o 
seamă de bune rezultate, dar 
și unele neajunsuri care au 
putut fi astfel remediate ope
rativ.

Cursurile de ridicare a cali
ficării profesionale au contri
buit efectiv Ia îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan ce 
le-a avut întreprinderea. De e- 
xemplu, planul producției glo
bale pe primul trimestru al a- 
nului a fost realizat în propor
ție de 105,5 la sută, planul 
producției marfă — 103,6 la 
sută, realizîndu-se economii la 
prețul de cost, peste prevede
rile planului, în valoare de 
1998 000 de lei și beneficii 
peste pian de 1 767 000 lei.

ION ȘERBU

Tinerii de la Uzina cocsochimică a Combinatului siderurgic din Hunedoara amenajează 
prin muncă patriotică parcul de lingă clubul „Siderurgistul".

Foto : O. PLECAN

«
„Propaganda tehnică - 
mai bine organizată“

In ziarul „Scînteia tineretu
lui“ nr. 4307 a fost publicat 
articolul „Propaganda tehnică 
— mai bine organizată“, în 
care erau semnalate unele 
lipsuri privind răspîndirea 
cărții tehnice în rîndurile ti
nerilor muncitori de la Com
plexul de industrializare a 
lemnului din Tg. Jiu.

în răspunsul primit de re
dacție, pe marginea acestui 
articol, se spune :

„Conducerea complexului, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. și comisia inginerilor și 
tehnicienilor au luat măsuri 
pentru remedierea lipsurilor 
existente. Astfel, a fost com
pletat personalul cabinetului 
tehnic cu un tovarăș care a 
primit sarcina de a populariza 
noutățile tehnice, revistele de 
specialitate, de a întocmi foi 
volante cu articole care să a- 
jute la completarea cunoștin
țelor profesionale. A fost re
actualizat planul de conferințe 
și referate de specialitate pen
tru trimestrul II.

La concursurile ce se desfă
șoară în cadrul complexului 

nostru cu tema „Cine știe me
serie, răspunde“, participă 
acum un număr mai mare de 
muncitori. De asemenea, au 
fost luate măsuri de organiza
re a unor asemenea concursuri 
la toate fabricile complexului 
precum și la atelierul mecanic.

Au fost, de asemenea, reîm
prospătate bibliotecile volante 
de la fabrici și sectoare cu 
cărți de literatură de speciali
tate, în funcție de specificul 
activității fiecărui loc de mun
că.

Pentru a face cunoscute lu
crările tehnice din sectorul fo
restier a fost confecționat un 
panou-vitrină în care sînt ex
puse titlurile lucrărilor tehni
ce nou apărute.

în colaborare cu „Librăria 
noastră“ din localitate au fost 
organizate standuri de cărți 
tehnice. Popularizarea cărții 
tehnice se face acum și prin 
stația de radioficare a com
plexului, prin lectoratele orga
nizate Ia club, cu ocazia „Joi
lor tineretului“, prin progra
mele brigăzilor artistice de a- 
gitație etc.“.

A

„In strinsă legătură: 
calificare ■ calitate“
„Articolul „în strînsă legă

tură : calificare-calitate“ se 
spune în răspunsul primit din 
partea Direcției Generale căr
bune din cadrul M.M.E.E. pe 
marginea articolului mai sus 
amintit, apărut în ziarul 
„Scînteia tineretului“ nr. 4282 
— a constituit un ajutor pre
țios pentru conducerea Tru
stului minier Argeș. Apariția 
acestui articol a determinat o 
analiză a activității desfășu
rate în ultimii ani pe linia 
pregătirii Cadrelor. A reieșit 
faptul că, într-adevăr, ridica
rea calificării muncitorilor nu 
a stat în atenția conducerii 
trustului. Cu această ocazie 
conducerea trustului, împreună 
cu comitetul sindicatului și 
comitetul U.T.M., sub îndru
marea comitetului de partid, 
au constituit o comisie pentru 
organizarea activităților în 
sprijinul ridicării calificării 
muncitorilor.

în acest sens, comisia a luat 
măsuri ca în fiecare sector, 
muncitorii din meserii apro
piate să fie organizați în 2—6 
grupe. Au întocmit o progra
mă analitică cuprinzînd pro
bleme legate de specificul fie
cărui sector de muncă. Planu
rile lecțiilor cuprind probleme 
de tehnologie profesională, 
tehnica securității muncii etc.

O lecție are durata de circa 
două ore și în cadrul ei, pe 
lingă predarea propriu-zisă, 
au loc discuții și seminarizări. 
Ca lectori au fost numiți 15 
Ingineri și 18 maiștri dintre 
cei mai buni.

Sub forma arătată mai sus, 
cursurile au început cu data 
de 11 martie a.c., ele fiind 
frecventate de 1 445 muncitori.

Cursurile vor dur.a pînă la 
sfîrșitul anului.

Cărți cu
Mulți iubitori de literatură 

din diferite regiuni ale tării 
vor să-și procure cărți cu au
tografe ale scriitorilor noștri. 
Venind în întâmpinarea aces
tei dorințe, librăria „Cartea 
prin poștă’’ din Capitală a luni 
inițiativa expedierii, la cere
rea abonaților, a unor volume 
de versuri Și proză ale scriito
rilor noștri cu autograful lor 
original.

FIER VECHI -
OȚELĂRIILOR

Zilnic primim la rtdacțit noi v«;ti d* la corespondenții noștri 
voluntari privind succese alt tinerilor in acțiunea patriotică de 
colectare a fierului vechi. Numeroase colective de tineri, mobi
lizate de organizațiile de bază V.T.M., participă cu entuziasm 
la această importantă acțiune patriotici, adueîndu-și o contri
buție prețioasă la aprovizionarea oțelăriilor patriei cu fier vechi.

Participă întregul 
colectiv al întreprinderii

La Filatura de in și cînepă 
din Fălticeni, la începutul a- 
cestui an, planul de colectare 
a metalelor vechi a fost pre
lucrat cu toți salariații între
prinderii. La propunerea or
ganizației de partid, planul a- 
nual de colectare a fierului 
vechi a fost defalcat pe secții 
și oameni, ca să se asigure 
astfel realizarea lui ritmică.

Recent s-a făcut o analiză a 
felului în care se realizează 
planul și cum se îndeplinesc 
angajamentele luate privind 
colectarea fierului vechi. S-a 
constatat că salariații între
prinderii noastre, de la în

Intr-o singura saptămîna
Recent, comitetul organiza

ției de bază U.T.M. de la Uzi
nele „Oțelul roșu“, regiunea 
Banat, a organizat o „Săptă- 
mînă a colectării fierului 
vechi“.

între utemiștii și tinerii din 
toate secțiile uzinelor s-a por
nit o întrecere pasionantă, 
pentru a da oțelăriei între
prinderii lor, cît mai mult fier 
vechi colectat.

In
în ultimul timp, la 

acțiunea patriotică de 
colectare a fierului 
vechi, organizațiile 
U.T.M. din raionul 
Hațeg au mobilizat 
un număr tot mai 
mare de tineri. Numai 
în ultimele două sap- 
tămîni tinerii din or
ganizația U.T.M. de

raionul Hațeg
la Spitalul din Piclii- 
șa și pionierii de la 
Școala do 8 ani din 
Totești au colectat 
cantitatea de 6 000 ți 
respectiv 2 000 de kg 
de fier vechi.

înseninate cantități 
de fier vechi au fost 
colectate în aproape 
toate organizațiile 
U.T.M. din raion. S-a

Contribuția pionierilor
După o muncă entuziastă 

pentru curățirea izlazului, în 
suprafață de 25 de ha și pen
tru plantatul celor aproape 
300 de pomi fructiferi, pionie
rii de la unitatea nr. 11 de la 
Școala de 8 ani din comuna 
Cudalbi, raionul Tecuci, au 
inițiat zilele trecute o acțiune 
de colectare a fierului vechi. 
Au participat toți pionierii și 
școlarii din școală. în numai 
6 zile ei au colectat 12 000 de 
kg de fier vechi. Această can
titate, adăugată la aceea co

Pe scurt
• Tinerii din orașul Tulcea au 

trimis spre oțelăriile patriei, 
pînă la sfîrșitul lunii aprilie, 
peste 108 tone de fier vechi.

în fruntea acestor acțiuni s-au 
situat organizațiile de bază 
U.T.M. de la Șantierul naval și 
I.I.D.P. (IOSIF SERGHEI — teh
nician).

• Pionierii și școlarii din co
muna Dîrvari, raionul 16 Fe
bruarie, au participat la amena
jarea drumurilor, a șanțurilor, la 
înfrumusețarea căilor de acces și

autografele scriitorilor
Cititorii își vor putea astfel, 

completa bibliotecile personale 
cu volumele cu autograf : „Po
eme noi’’ de Tudor Arghezi, 
„Să ne facem daruri” și „Ver
suri” de Nina Cassian, „Drum 
bun, cireșari” de Constantin 
Chiriță, „Insula speranței" de 
Al. I. Ghilia, „Faima detașa
mentului’’ de Gica Iuteș și al
tele, aflate sub tipar la Edi

ceputul anului și pînă în pre
zent, au colectat și predat 
I.C.M.-ului din localitate, can
titatea de 15 414 kg metale 
vechi. Există deci toate con
dițiile ca angajamentul anual 
să fie nu numai realizat, ci și 
depășit.

In această acțiune s-au evi
dențiat : colectivul secției tors- 
umed (schimbul A), condus de 
ajutorul de ■. maistru Roman 
Vasile, precum și Atodiresei 
A., Nistor Catinca, Hulubină 
Fevronia, Poiană Virginia, Ți- 
buleac Maria și alții.

GAFIȚA FANICA
funcționar

Rezultatul acestei întreceri 
este cît se poate de îmbucură
tor. In săptămîna respectivă a 
fost colectată cantitatea de 
peste 32 de tone de fier vechi.

Cantități importante au co
lectat tinerii din secțiile la
minorul de profile, serviciul 
C.T.C., elevii școlii medii — 
Oțelul Roșu și alții.

P. POPESCU 
lăcătuș

reușit astfel să se co
lecteze și să se trimi
tă spre oțelăriile pa
triei, do la începutul 
anului și pînă în pre
zent, cantitatea de 
147 de tone de fier 
vechi.

EMIL 
BĂLĂNESCU 
corespondent 

voluntar

lectată în primele 3 luni ale 
anului, întrece angajamentul 
anual luat de colectivul școlii, 
privind colectarea fierului 
vechi.

Printre fruntașii în acțiunea 
de colectare a fierului vechi 
se număra detașamentele nr. 3 
și 7. Pionierii Nela Mihalcea, 
Istrate Miiică, Grecu Anișoa- 
ra, Popa Georgeta, Crihană 
Caliopia au fost permanent 
printre cei fruntași.
ANDRONACHE N. ȘTEFAN 

profesor

a curților, cît și la colectarea 
metalelor vechi. Ei au colectat în 
cîteva zile aproape 3 000 de kg 
de fier vechi, (ION TITICĂ — 
învățător),

■ i
• Utemiștii de la G.A.S. Bra- 

gadiru, seefia Slobozia-Titan, re
giunea București, au hotărît să 
colecteze fierul vechi existent în 
incinta gospodăriei. Astfel ei au 
colectat aproape 2 000 de kg de 
fier vechi. (STERE VLAD — co. 
respondent voluntar).

tura pentru literatură și Edi
tura Tineretului.

Dintre cărțile recent apăru
te, solicitatorii vor putea ob
ține, prin librăria „Cartea prin 
poștă”, autografe pe volume
le : „Materia și visele” și „Cu
lorile toamnei” de Mihai Be- 
niuc, „Alte niște fabule’’ și „O 
nouă poveste a vorbei” de 
Marcel Breslașu, „Constandi- 
na“ de Zaharia Stancu etc.

ShU!

,Țara de piatră", 1935... Revelația unui 
impetuos reporter-poet, posesor al unor 
instrumente artistice tulburătoare prin 
inedit. Și totodată, revelația unei lumi de 
coșmar.

Cea dinții veste — cea mai completă, 
cea mai zguduitoare — despre o „țară" 
care se afla chiar aici, între hotarele noa
stre, dar care era tot atît de misterioasă, 
de îndepărtată cunoașterii publice, ca și 
preeriile Far-West-ului sau lamaseriilc 
din Tibet. Cartea lui Geo Bogza și moțul 
în cojoc de piele de oaie, „coborît în țeară 
după farină“, au constituit, multă vreme, 
singurele mărturii despre tragedia uma
nă din Apuseni, ascunsă cu grijă, ca o le
prozerie, de către stăpînii aurului și sluj
bașii lor din guverne și presă.

Un ținut care deținea cele mai triste 
recorduri pe țară : recordul sărăciei, al 
analfabetismului, al mortalității infantile, 
al bolnavlor de sifilis și scorbut...

Refăcînd azi, după aproape trei decenii, 
itinerariul bogzian al „țării de piatră", 
vom desprinde cîtcva replici contempora
ne la filele vechi, văzute mai cu seamă 
prin cifra exactă și „faptul divers", cu 
valoare diurnă. Sînt cifre și fapte care 
uimesc comparîndu-le cu trecutul. Alt- 

minterl, ineditul lor este — dacă se 
poate spune astfel — curent, înscriindu-se 
în noutatea amplă a țării întregi.

„Munții Apuseni“
„Două lucruri sini prețioase in Munții 

Apuseni și le-au făcut faima : oamenii și 
aurul“.

„S-a întrebuinfat Împotriva acestor oa
meni focul, li s-a pus dinamită în mărun
taie, au fost săpati cu dalta și ciocanul, 11 
s-au rupt oasele, li s-a scos măduva din 
șira spinării, au fost găuriți, sfredeliți, 
Întocmai ca și minele de aur... Oamenii 
aceștia au răbdat, au lăsat să fie storși, 
supfi, pînă ia ultima picătură. Atunci au 
izbucnit.

Și istoria a cunoscut, Înainte de revo
luția franceză, una din. răscoalele cele 
mai cumplite și mai pline de slnge. A 
tost a lui Horia, Cloșca și Crișan".

(GEO BOGZA: „Țara de piatră")
Am regăsit numele celor trei pe fron

tispiciul școlii de 8 ani din Abrud.
în dimineața zilei de 17 martie din a- 

nul acesta, elevii și profesorii abrudeni 
s-au întîlnit — pentru a 5-a oară — la 
sărbătoarea tradițională a școlii. De 5 
ani, școala se cheamă „Horia, Cloșca și 
Crișan“, și de 5 ani, în diminețile de 17 
martie, elevii, părinții lor și profesorii se 
strîng în vasta sală de festivități, sau în 
curtea străjuită de arbori bătrîni, și fete 
de 16—17 ani deschid serbarea sunînd 
din vechile buciume.

Anii răscoalelor, anii de împilare și 
caznă, neschimbat de grei de la jertfa lui 
Horia și pînă la cerneala de sînge a fi
lelor din „Țara de piatră“, tulbură azi 
doar ca emoție de ordin artistic, conver
tiți într-un tablou coregrafic.

Revenit pe solul zilelor noastre, dar

Azi, în „ Țara de piatră “
obsedat de Icoanele vechi, am pornit spre 
locurile care dau expresia acestui ținut.

De la Abrud la Albac, în satul lui Ho
ria, drumul (nu tocmai lung : vreo 40 de 
kilometri), străbate valea legendară a A- 
rieșului, ureînd bolăvănos, văros, prin 
labirinturi halucinante de stînci fumurii. 
Un sat, un pîlc de brazi, apoi drumul 
pustiu... Și iar un sat, și iar brazi, și din 
nou pustietatea ireală a pietrei. Cînd și 
cînd, turme de oi ne taie calea, familiar 
și mirositor. Viața pare aceeași de dece
nii, de secole. De la Abrud și pînă la Căr- 
piniș, în satul lui Cloșca, același decor. 
Și tot așa de la Abrud în satul lui Avram 
Iancu, la Vidra, „pe valea cealaltă a A- 
rieșului", acolo unde „muntele de peste 
apă se încruntă mai tare, își ascute cres

Noul cămin cultural din Lupșa

tele, crește întunecat spre cer, îneît zaua 
devine vînătă".

Dar ridicată pe aceste piscuri cardinale 
ale istoriei, între Albac, Vidra și Cărpi- 
niș, harta economico-socială a „Țării de 
piatră“ oferă azi, în liniile-i mari ca și în 
detaliu, priveliști-replică de o intensitate 
deosebită.

Semnul hotărîtor care contrazice ima
ginea veche — imaginea locului în care 
totul era „aspru și gol ca stîncile mun
ților“ — sînt, ca pretutindeni în țară, 
construcțiile.

în Albacul lui Horia au apărut, în anii 
puterii poporului, nu mai puțin de 7 
școli noi (printre care una de 8 ani), un 
cămin cultural, un cinematograf, o între
prindere industrială care intră în cel 

de-al 15-lea an de activitate, o bibliotecă 
sătească, un dispensar, peste 400 de case 
noi. Starea sufletească a celui cu lectura 
proaspătă a „Țării de piatră“ („totul 
e aspru și gol“...) se încorporează anevoie 
acestor priveliști. Un grafic din cance
laria școlii de 8 ani înștiințează laconic : 
de 10 ani, nici un analfabet ! (în 1935, 
cînd a apărut cartea lui Bogza, erau 
peste 1500). Alt grafic, pe un perete al 
dispensarului: nici un sifilitic ! („Țara 
de piatră", pagina 24 : „...în comuna Al
bac — comuna lui Horia — din 100 de 
oameni cărora li s-a făcut reacția Was- 
sermann, nouzeci și șapte au ieșit sifi
litici“).

Dar cîte semne de exclamare sînt ad
misibile ?

In Cărpinișul lui Cloșca, anii socialis
mului consemnează apariția a 3 școli noi 
(una de 8 ani), un cămin cultural, cinci 
biblioteci sătești (cu peste 6500 de cărți), 
cinematograf, dispensar, magazin univer
sal, lumină electrică în 120 de case. Case 
noi: aproape 300.

în satul lui Avram Iancu, la Vidra, 
i-am regăsit pe vechii meșteri de donițe 
și ciubere, cei care colindau cîndva 
„peste vară, toată țara" (dueîndu-și mar
fa „pe spinarea unui cal sau în propria 
lor spinare"), adunați. îptr-un atelier de 
artă populară. în epoca materialelor plas
tice și a industriei de bunuri de consum 
larg dezvoltate, banala doniță și umilul 
ciubăr au căpătat un regim special: sînt 
„obiecte de artă“, făcute să împodobeas
că și să desfete ; iar autorul lor, nomadul 
de ieri, stă liniștit între pereții atelieru
lui și primește leafă de „artist popular". 
Aparent, diferența e mică. Dar această 
„mică diferență" ni s-a părut la. fel de 
spectaculoasă ca și deosebirea între lu
mina ștearțului de seu — pînă mai ieri 
stăpînă la Vidra — și contemporana lu

mină electrică. Această „mică diferență'1 
e totul.

...„Un brad și un topor, un om și un 
cal, un om și un brad, acestea sînt aspec
tele sub care se prezintă viața aici. Un 
om și o femeie, o femeie și un copil, o 
femeie și un caier de lînă — și gata, viața 
a epuizat toate combinațiile pe oare le 
putea face“ : „Țara de piatră“, 1935...

...„Țara de piatră", 1963 : școli, dispș»r 
sare, magazine moderne, cămine cultu
rale, cinematografe, lumină electrică ; ci
vilizație, cultură, confort, demnitate, 
creație... cîte orizonturi inedite, cîte posi
bilități, cîte „combinații de viață“ se pot 
naște de-aici ?

„Un om a trecut 

peste munți“
„Un om, Împins de cine știe ce nevoi, 

venise cu o legătură de lemne să le vln- 
dă in tlrg. Trecuse pe drumuri anevoioase, 
pe margini de prăpăstii, străbătînd prin 
viscol acești munți teribili. Ajuns in tlrg 
stătuse neclintit ore întregi Ungă grămada 
lui de lemne. In fine, venise cineva să 
ie cumpere. Un domn, un negustor. Și 
li oferise pe grămada de lemne, vinars, 
cit să dea de două ori pe gît.

Domnul Țura spusese : „au ieșit lupii. 
Intr-adevăr lupii..."

Toate călătoriile — se spune — au, 
pînă la urmă, un singur interes real: să 
slujească drept: cadru unor explorări su
fletești. „Tara de piatră“ de ieri și de azi 
dă acestei observații o confirmare deose
bită. Greu de întîlnit un drum mai plin 
de emoții, de neprevăzut, de lucruri ui
mitoare, ca sufletul moțului, al acestui 
om care tăcea, cîndva, lîngă legătura de 
lemne adusă prin viscol dintre munții la 
fel de tăcuți.

Pătrunzîndu-i prin straturile de tăcere 
pietrificată, reporterul anului 1935 des
coperea „o dragoste organică, subterană“, 
pentru munții sălbatici și arizi între care 
trăia ; un „atașament care merge pînă 
la încăpățînarea de a nu ieși toată viața 
din văgăunele de piatră în care l-a pe-



u mai este nevoie 
astăzi să demons
trăm foloasele e- 
■ducației estetice,, 
contribuția pe ca
re o aduc 
plastice în forma

rea multilaterală a 
nou. Se știe că datorită 
telor plastice simțurile și inte
ligența umană se ascut, se a- 
dîncesc, ajungînd la o cunoaș
tere mai diferențiată și mai a- 
dîncă a realității. Contactul cu 
creațiile pictorilor, sculptori
lor, graficienilor aduce nu nu
mai acea satisfacție estetică, 
rezultatul prim al receptării 
artistice, dar și o împlinire a 
vieții, o îmbogățire a cunoaș
terii lumii, datorită căreia o- 
mul apreciază mai viu și mar 
subtil viața însăși. Educarea 
văzului — acest simț care, așa 
cum a arătat Karl Marx, s-a 
umanizat mereu de-a lungul 
istoriei — oferă oamenilor 
imense foloase nu numai pen
tru adîncirea frumuseților na
turii și ale artei, dar și în 
munca lor proprie, în modul 
de a vedea și imagina realita
tea. De aici, importanța care se 
dă educației estetice prin ar
tele plastice.

Pe bună dreptate se spune 
că atragerea maselor largi de 
vizitatori spre muzee și expo
ziții nu constituie decît un 
început. Mult mai importantă 
— și, desigur, incomparabil 
mai grea — este sarcina de a-î 
■educa pe vizitatorii muzeelor, 
de a-i învăța să înțeleagă în 
mod profund operele de pic
tură, sculptură și 
pătrundă în esența 
gică, să cunoască 
lor, originalitatea 
lor artistic.

Pentru această 
educației plastice există o va
rietate de mijloace, de la vizi
tarea muzeelor și expozițiilor 
cu ajutorul unor ghizi nu nu
mai competenți, dar și entu
ziaști și de la discutarea ope
relor de artă, chiar în fața lor, 
pînă la conferințe publice, fil
me documentare, emisiuni la 
televizor și prelegeri în cadrul

artele

omului
ar-

grafică, să 
lor ideolo- 

specificul 
limbajului

adîncire a
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universităților populare. To
tuși, numai privirea operelor 
de artă și urmărirea unor lec
ții, filme sau conferințe, fără 
de lecturi ajutătoare, fără 
cărți de inițiere sistematică nu 
pot da rezultate depline.

Deosebit de importante pen
tru formarea cunoașterii arti
stice, pentru aprecierea com
petentă a creației artistice sînt 
tipăriturile de artă și tocmai 
asupra acestei probleme se 
stăruie în momentul de față. 
Mai precis, în prezent se pune 
problema felului de tipărituri 
de artă și despre artă care sînt 
necesare, de o parte, adîncirii 
cunoașterii artistice, iar, de al
ta, extinderii acestei cunoaș-

Albume cu reproduceri legate 
de anumite evenimente din 
istoria poporului sau grupînd 
operele mai reprezentative din 
muzeul de artă al R. P. Ro- 
mîne au îmbogățit bibliotecile 
publice și bibliotecile perso
nale ale oamenilor muncii. Dar 
nu numai secțiile de artă ale 
unor edituri ca E.S.P.L.A. și 
Meridiane au contribuit la 
răspîndirea creației mai vechi 
sau a celei contemporane, ci 
și alte edituri, ca Editura Aca
demiei, Editura Științifică și 
Editura Didactică. De marc fo
los a fost, de pildă, tipărirea 
de către Editura Academiei 
R.P.R. a monumentalei lucrări 
„Istoria artei feudale în țările

Giorgio Vasari (Editura Me
ridiane).

Publicații periodice, fie de 
specialitate, ca „Studii și cer
cetări de Istoria Artei“, or
ganul Institutului de Istoria 
Artei al Academiei R.P.R., ca 
revistele „Arta Plastică“ și 
„Arta în R.P.R.“ sau „Pro
bleme de artă plastică“, fie de 
largă răspîndire ca „Flacăra“ 
și „Republica Populară Romî- 
nă“_ aceasta scoasă în mai 
multe limbi străine, au con
tribuit în diferite măsuri de a- 
semenea Ia răspîndirea crea
ției clasice și contemporane. 
Bine venite au fost reprodu
cerile în culori ale unor ta
blouri vechi și noi publicate de

lîngă lucrări de pregătire teo
retică și concretă, menite spe
cialiștilor — o nouă categorie 
de tipărituri. Anume tipărituri 
pentru formarea unei culturi 
plastice medii, în care deci să 
se depășească simpla familia
rizare cu arta și să se treacă 
la adîncirea problemelor spe
cifice creației plastice.

între cărțile de popularizare 
inițială și cărțile de strictă 
specialitate — care continuă a 
fi necesare — trebuie făcut loc 
cărților care să ofere putința 
unei adînciri a fenomenelor 
plastice. Cărți în care cititorii 
să fie inițiați in limbajul spe
cific fiecăreia din artele pla
stice (pictura, sculptura, gra-

Noi cerințe în editarea
cărților de artă plastică

teri în cele mai largi mase ale 
poporului. Această extindere 
trebuie să includă și populația 
de la sate, unde, în anii pu
terii populare, educația nouă 
și-a făcut drum, obținînd re
zultate foarte îmbucurătoare 
mai ales datorită căminelor 
culturale, aceste organisme vii 
ale culturii poporului.

Referindu-ne la activitatea 
editurilor noastre în materie 
de artă, constatăm că ele au 
contribuit în mod larg și stă
ruitor la popularizarea crea
ției plastice. S-au tipărit în ti
raje de masă colecții foarte 
utile, ca 
„Maeștrii 
„Maeștrii' 
„Scrieri despre artă“ ș.a. S-au 
scos monografii mai ample 
despre marii noștri pictori Gri- 
gorescu, Luchian, Aman, Băn- 
cilă și, de asemenea, prin noua 
colecție „Arta pentru toți“ 
s-au răspîndit cărți de format 
mai mic, cu ilustrații în culori, 
despre pictorii noștri clasici.

Sosire 
pe șantier

Departe, departe. în stinse culori 
drumurile se îmbrățișează cu nori’ 
fețele noastre rămîn uneori 
arene ale candorii.
Palmele roase de bătături

ștlu și chipul iubit, și mortarul.
Intre munți și păduri 
rădăcinile surpă hotarul.
Cu stîlpi de înaltă tensiune sculptînd 
dimineața rotundă a cîmpiei, 
palmele omului sînt cîteodată de gînd 
și degetele — ale bucuriei.
Ca o clepsidră fără nisip 
singurătatea se sparge.
Adusesem candoarea pe chip 
într-o toamnă, la Argeș.
Și-n mînă o filă de notes avui, 
filă de notes, banală...
Al cui era scrisul? A cui 
adresa de hidrocentrală ?
Atunci, la sosirea din zare și ceață, 
cetind înfriguratele-i rînduri.
fila — oglindă de gînduri 
soarele ni-1 proiectă pe față ; 
și port de atunci soarele, răsturnat, 
pe chipul meu tînăr, maturizat.

acelea intitulate 
artei romînești“, 
artei universale“,

romîne“ de prof. Virgil Vătă- 
șianu sau de către Editura 
Științifică a traducerii „Isto
riei Universale“, în care se gă
sesc amplu cercetate vechile 
arte ale Egiptului, Greciei, 
Romei sau artele Evului Me
diu și ale Renașterii. Un eve
niment a constituit și publi
carea de către Editura Meri
diane a traducerii primului vo
lum din valoroasa „Istorie a 
artei“ de M. Alpatov. Să nu 
uităm, de asemenea, biogra
fiile de artiști romîni și străini 
publicate de Editura Tineretu
lui, în cadrul colecției „Oa
meni de seamă“, și unele tra
duceri de biografii ale artiști
lor din diferite țări, publicate 
de Cartea Rusă și Editura 
pentru Literatură Universală, 
de la Repin, Perov ■ - • ■ 
la romanul despre 
neuitînd „Viața lui 
Cellini“ și „Goya“ 
wanger, editate de
Sau „Viețile“ consemnate de

și Fedotov 
Van Gogh, 
Benvenuto 
lui Feuch- 
E.S.P.L.A..

revista „Flacăra“ și pe care 
le-am văzut detașate și înră
mate în casele oamenilor mun
cii, de pildă, capodopera lui 
Grigorescu „Peste dealuri și 
muncele“, reprodusă în culori 
doar de „Flacăra“ și la dimen
siuni convenabile înrămării.

Cele mai multe din cărțile 
de artă, din biografiile artiș
tilor de seamă, din albume se 
vînd extrem de rapid, dove
dind setea de cultură a mase
lor, interesul mereu crescînd 
pentru cunoașterea artistică.

In prezent, se simte ne
voia ca operele de artă con
temporane și cele clasice să fie 
mai temeinic cunoscute și la 
sate, iar pentru oamenii mun
cii din orașe sînt necesare a- 
cum nu numai broșuri cu ca
racter popular 
specialitate. în 
față, credem că în planurile e- 
diturilor de tipărituri privi
toare la artele plastice trebu
ie incluse, ne lîngă lucrări 
de largă popularizare și pe

sau cărți de 
momentul de

fica, cu speciile lor), în pro
blema genurilor artistice (com
poziție, portret, peisaj, natură 
moartă ; statuie monumentală 
și statuie de interior etc.), în 
problema tehnicilor folosite de 
artiști (uleiul, fresca, acuarela, 
pastelul etc.) în problema ma
terialelor care și ele condițio
nează, mai ales în sculptură, 
viziunea și tehnica artistului 
(marmura, bronzul, lemnul, ci
mentul, materialele plastice), 
în problema stilului general și 
stilului individual.

Este vorba, prin urmare, de 
tipărituri — firește cu repro
duceri — în care, pe lingă pro
blemele ideologico, relația con- 
ținut-formă, viață-artă, carac
terul oglindirii etc. să se adîn- 
cească, prin analize specifice, 
modalitățile oglindirii artistice, 
stilurile, genurile și tehnicile, 
să se contureze mai relevant 
limbajul maeștrilor artei uni
versale și romînești. In acest 
fel, se va asigura o apreciere 
mai temeinică și mai diferen-

MIHAI NEGULESCU

cetluit un trecut năpraznic și vijelios". 
„Pe dedesubt, prin cele mai adinei zone 
ale ființei, Moții sînt legați de munți cu 
lanțuri trainice, cu neputință de rupt. Ei 
nu știu să vorbească multe despre dra
gostea lor ; simt numai că, după cîteva 
luni în cîmpie, încep să se usuce".

Am stat de vorbă, la Gura Humorului, 
cu trei frați. Tustrei sînt muncitori la 
atelierele mecanice din localitate. Ii 
cheamă Jurca : Iosif, Nicolae și Aurel. 
Feciori ai bătrînului pensionar Gheorghe 
Jurca, vechi muncitor la mine și prin 
păduri, nedeslipit toată viața de munte. 
(„N-am ieșit nicio zi de aici“, mi-a poves
tit el, confirmîndu-1 pe Bogza). Feciorii 
îi seamănă leit la înfățișare : aceiași ochi 
albaștri, mari, cu candoare de cer dimi
neața, aceiași umeri largi și gesturi înde
lung măsurate, părînd la prima vedere 
greoaie, chiar leneșe. Sînt — deși tineri 
— fruntașii atelierelor. (Iosif a fost decla
rat, nu demult, fruntașul întrecerii pe 
întregul Trust aurifer de la Brad). Tustrei 
sînt electricieni calificați, dar posedă și 
alte științe — strungărie. lăcătușerie, su
dură — putînd face față oricăror împre
jurări. în prezent, Iosif conduce o echipă 
de instalatori, Nicolae una de electricieni, 
Aurel este maistru...

Dar datele acestea nu-s încă totul. 
(„Viața nu și-a epuizat combinațiile“...) 
Acasă la Iosif, într-o cameră luminoasă, 
cu ferestrele deschise spre munți, cu mo
bilă nouă,, cu vaze de flori, cu rafturi de 
cărți în care „Tara de piatră" stă alături 
de „Manualul electricianului" ediție 
1963, aflu că gazda mea e, ceea ce Bogza 
numea un „moț detracat“, un ins care a 
trecut peste munți, pînă departe : astă 
vară, în vremea concediului, Iosif și so
ția sa au făcut înconjurul țării pe scuter. 
Au străbătut tot Ardealul, toată Munte
nia, toată Moldova.

— A fost foarte frumos ! — încheie el, 
adunînd de pe masă ilustratele care ne-au 
ajutat să-i fixăm amintirile.

— Nu ți-a fost dor de casă ?
Dă din cap : ba da. Pretutindeni, la 

Alba Iulia, la București, la Bicaz sau la 
Dorna, se gîndea la stîncile de la Gura 
Humorului. .

,— Și pe urmă?... După concediu?...

țiată a creației plastice, îmbo- 
gățindu-se vizualitatea și gîn- 
direa iubitorilor de artă din 
largile mase ale poporului (și 
totodată sporindu-se și mai 
mult numărul lor).

Avem muzee bogate și bine 
organizate în toate regiunile ; 
expoziții de artă circulă adesea 
în multe părți ale țării; artiștii 
plastici se documentează în 
centrele industriale importante 
și, de asemenea, la gospodăriile 
agricole colective cu care pri
lejuri ei iau nu numai schițe 
pentru lucrările lor viitoare, 
dar și răspîndesc arta, organi- 
zînd expoziții locale și, uneori, 
împodobind cu picturi murale 
diferite localuri. Pentru largi 
categorii de oameni ai muncii 
nu se mai pune pe prim plan 
atît problema inițierii cît a a- 
profundării operelor de artă, a 
adîncirii înțelegerii lor sub 
toate aspectele. în această di
recție își are un rol deosebit 
de important cartea de artă. 
Titluri ca acestea ; Cum să pri
vim pictura ; Cum să apreci
em sculptura ; Cum se apre
ciază o operă de artă ; Ce este 
compoziția ; Ce este portretul 
sau peisajul ; Ce este arta mo- 
numental-decorativă ; Forța de 
expresie a culorii și a liniei; 
Limbajul specific artelor pla
stice; Stil; Stilizare — ar urma 
să oglindească cuprinsul noilor 
volume pentru cultura medie 
(și deci nici de primă familia
rizare și nici de specializare,) 
necesare formării unei culturi 
generale mai bogate și mai di
ferențiate a omului nou. în 
socialism,* prin cultură „medie“ 
dintr-un domeniu sau altul se 
înțelege, de fapt, o cultură su
perioara, dusă cît mai aproape 
de aceea a specialiștilor.

Alături, însă, de asemenea 
tipărituri sînt necesare ma
nualele de istoria artei, scrise 
la un nivel de popularizare 
superioară și nu de simplă fa
miliarizare, precum și „intro
ducerile’’ în metoda judecății 
estetice, în aprecierea apro
fundată a diferitelor arte 
plastice. Monografiile critice și 
biografiile. în care creația ar
tistului este oglindită prin via
ța trăită de el, prin condițiile 
social-istorice în care s-a ma
nifestat, sînt poate și de mai 
mare folos, dacă autorii ar fi 
totodată și cunoscători ai isto
riei, și cunoscători ai proble
melor specific artistice. Toc
mai legătura artei cu viața 
creatorului și a poporului din 
care face el parte, reliefarea a 
ceea ce artistul a oglindit din 
viața trăită de el și a modului 
în care s-a realizat oferă cheia 
înțelegerii și aprecierii este
tice. A oglindi problemele 
creației, dificultățile întâmpi
nate de artist și rezolvarea 
lor în cadrul societății și vre
mii sale, a clasei pe care o 
servește și o exprimă — acea
sta interesează îndeosebi pe 
cititori, pe iubitorii de artă și 
de aici marea căutare de care 
se bucură biografiile, roman
țate sau nu, ori monografiile. 
Dar și unele și altele este de 
dorit să pătrundă deopotrivă 
viața și arta, în ceea ce au 
mai relevant pentru împlini
rea cunoștințelor cititorilor.

între inițiere și specializare, 
se cer acum tipărituri de artă, 
care, adîncind și dezvoltind 
inițierea, să îmbogățească mai 
nuanțat cultura generală a 
omului nou.

PETRU COMARNESCU

Scena din spectacolul „Poarta de aur

POARTA
F

mînești și maghiare, s-a gîndit 
să utilizeze perlele folclorice 
specifice ale unei regiuni cu o 
tradiție muzicală caracteri
stică. Astfel s-a ales comuna 
Căplîna de Jos, raionul Tîrnă- 
veni, a cărei echipă de dans s-a 
remarcat la concursul cultural 
regional prin cîntecele și dan
surile sale originale. Așa s-a 
început o amplă și cuprinză
toare culegere de material fol
cloric, înregistrțndu-se pe ban
dă de magnetofon aproape trei
zeci de cîntece populare, cîn- 
tate la clăci și în diferite alte 
ocazii. Tradiția folclorică a sa
tului a fost cunoscută mai mult 
de generația mai vîrstnică (pe
ste patruzeci de ani), și s-a gă
sit om bătrîn de 70 de ani, care 
a cunoscut, melodii și strigă
turi, care au fost auzite ultima 

dată pe 
timpul vie- 

i tatălui 
s i. Creato
rii piesei 
muzical - co
regrafice po- 

poezia popu- 
nu

cesta e titlul piesei 
coregrafice pe care 
a prezentat-o nu 
de mult echipa de 
pionieri a Ansam
blului de Stat de 
cîntece și dansuri

din Tg. Mureș.
Micii școlari își trăiesc pe 

scenă zilele lor pline de far
mec. Joaca fără griji trece pe 
al doilea plan ; acum încep să 
facă planuri de viitor, viitor, 
care, după cum știu și ei bine, 
depinde și de faptele, de apor
tul lor. Dorința lor Și totodată 
cel mai mare eveniment al co
pilăriei, este ca să. devină 
demni de purtarea cravatei ro
șii, Și acest vis al lor este sim
bolizat de o poartă de aur fru
moasă. ca din basme, pe care 
o confecționează ei înșiși. Ide- 
ea spectaco
lului e pre
țioasă : co
pii educați 
de școală, de 
părinți, 
clădesc 
înșiși drumul acesta frumos 
spre organizația de pionieri. Ei 
învață să fie sîrguincioși. avîn- 
tați spre fapte frumoase, sin
ceri cu cei din jur, să-i stime
ze pe cei în vîrstă, pe educa
torii și părinții lor. In ultima 
parte aduc poarta pe scenă și 
sub ea pot trece numai acei 
școlari care au meritat cravata 
roșie prin rezultate bune la în
vățătură și o comportare e- 
xemplară.

Piesa coregrafică este opera 
comună a trei artiști tîrgumu- 
reșeni, compozitorul Zoltan A- 
ladar. poetul Zeno Ghițulescu 
și specialistul, de coregrafie 
Szehelg Denes.

Aproximativ acum un an s-a 
născut ideea unei piese core
grafice, care să evoce eveni
mentul cel mai impresionant al 
vieții copiilor de astăzi.

Zoltan Aladar, pasionat cer
cetător al muzicii populare ro-

s

SZEPSETI LILA

ION NICULESCU

Arbori arși și păsări și drapele 
decantau în dansuri noi Victoria.

Cu tot ce fac, cu sîngele meu greu,
Ca un ceasornic viu, fosforescent, 
Acest timp grav îl oglindesc mereu — 
Cunoaștere, ideie, sentiment.

Cerul, dinadins, urca mai sus, 
cum se umflă laptele uitat pe plită, 
dimpotrivă soarele se cobora, adus 
lingă buze, proaspăt ca o pită...

reconstituia conturul rîului 
devastat de ciuturi mari de lavă.

Oamenii schimbau în pluguri grele 
armele spre-a continua istoria.

își 
ei

Și lumina orbitoare-a griului 
topind urme de șenile, gravă

oarele V ictoriei

Arături de primăvară
Cum mai ară tractoarele și 
primăvara o trec prin oglinzile lor mari și rotunde ! 
Din o mie de mîini vara coboară și urcă-n pămint.
E numai soare acum, numai soare și vînt, 
și rîurile care aleargă alături de brazdele negre 
toate, pînă-n adine se înnoiesc, umblă cocorii în cer 
și tractoarele-n arii sonore ziua și noaptea-și împart. 
Ziua și noaptea-și împart și le-adună 
în boabe de aur, pe cîmpul cel mare al țării.

PLATON PARDAU

Mă privește, ridicînd sprîncenele :
— Cum adică : „pe urmă“ ? Pe urmă, 

ce să fie ? M-am întors la mină.
S-a întors la mină și s-a apucat de 

treabă. Avea în cap proiectul unei ino
vații care-1 obseda de cîteva săptămîni. 
La Alba Iulia, ca și la Bicaz sau la Dorna, 
se gîndise la munții natali și la proiectul 
acesta. Cu ochiul 
sate, rîuri, seșuri,

din afară vedea orașe 
păduri, furnale fume-

Statuia lui Avram Iancu din Cîmpeni.

gînde, construcții impetuoase ridicîndu-și 
etajele, iar cu ochiul din suflet: o loca
litate mică, o stincă, o galerie de mină, 
o născocire tehnică menită să facă munca 
mai spornică...

3 noaptea, femeile moților 
somn, aprind lampa, iau cinepa

,,La ora 
scoală din 
și încep să o toarcă. Se tace ziuă. îngri
jesc de copii, pregătesc mămăliga și în 
acest timp nu lasă furca din mină, și torc

se

Ca treptele 
rachetei...

Orlcind, de-ar trebui, ca la redute, 
Un luptător să stea — de piatră jos, 
Cu umerii sub tălpile mulțimii
Aș fi acela și ar fi frumos.

Lăuntrica mea vrere — Comunismu-i ! 
Cu zvelte aripi de unelte zbor :
Cu cît l-apropii, cu atît mă mistui 
însă, oricînd, mă aflu-n viitor 
Și chiar murind, în viitor eu mor.

De flăcările lui îmi arde pieptul, 
Neabătut mă duc prin dansul lor, 
Și viata mea, ca să-l apropiu, arde, 
Ca treptele rachetei, pentru zbor.

ADRIAN PAUNESCU

O interesantă piesă ti? 
muzica!- coregrafică

vestise că nici
Iară a regiunii nu rămine 
în urma varietății folclo
rului muzical și este bogată 
mai ales în ghicitori și strigă
turi. Cele patru-cinci role de 
bandă de magnetofon din po
sesia autorilor, care conțin fol
clorul cules la Căpilna au fur
nizat specialiștilor multe con
cluzii interesante. Această do
cumentare a servit însă, în pri
mul rînd, pentru crearea Pie
sei muzical-coregrafice.

...Piesa Poarta de aur a fost 
interpretată în costumele popu
lare caracteristice din Căpilna. 
Ea a fost prezentată de atunci 
cu mare succes în mai multe 
orașe ale regiunii. La premiera 
din Tg. Mureș au fost invitați 
și colectiviști din Căpilna care 
au dat un mare ajutor autori
lor cu prilejul culegerii mate
rialului.

In fiecare seară la lumina lămpii șau a 
focului, cam pînă la ora la care cocoanele 
din București părăsesc sălile de-vspecta
col".

,,E un spectacol straniu, își zice luna, 
acești viermi omenești care se agită acolo 
pe pămînt pină și noaptea...“.

într-o noapte cu cerul înalt și lună e- 
ernă, am văzut, în comuna care poartă 

numele „tînărului inspirat cu pletele flu
turate în vînt" Avram Iancu, cîteva zeci 
de femei ieșind din sala căminului cultu
ral. în fruntea lor era o femeie în vîrstă, 
cu buze subțiri, voluntare, și părul strîns 
sever sub basma, o femeie cu 7 clase pri
mare, pe care celelalte o strigau „tovară
șa Pădureanu" șj care e deputată în sfa
tul popular al comunei. în sala căminu
lui, ea condusese o dezbatere colectivă, 
în cadrul săptămînalei „Seri literare“, pe 
marginea romanului „Mama“ de Gorki.

într-o altă noapte, la Lupșa, l-am vă
zut întîrziind lîngă carte, sub lumina ve- 
ieuzei, pe țăranul moț Gheorghe Iancu, 
în vîrstă de 61 de ani. Comuna are 25 de 
cercuri de citit și peste 1500 de cititori 
activi ai bibliotecii sătești. între ei, 
Gheorghe Iancu ocupă un loc de fruntaș : 
30 de cărți agrozootehnice, de știință 
popularizată și de literatură citite numai 
în 1962. îl întrece, în sat, doar un tînăr, 
Ion Vasiu, cu 31 de titluri (printre care 
„Frații Jder". „însemnările unui parti
zan“, „Poezii" de Alecsandri, „Nuvele“ 
de Slavici, „Scrinul negru" de G. Căli- 
nescu).

Serile, în „Țara de piatră“, zeci de mii 
de femei și bărbați se duc la cinemato
graf, ascultă conferințe, citesc.

E aici o sete de cultură comparabilă 
doar cu nevoia de soare a eliberatului din 
decenii de ocnă. Au fost șaptesprezece 
mii de Moți analfabeți în trecut — după 
vechile statistici oficiale, care îmblîn- 
zeau mai totdeauna cruzimile stării reale, 
în Albacul lui Horia erau peste 1500. în 
Cărpinișul lui Cloșca, aproape 1000. în 
același Albac existau, în 1938, numai 5 
școli și 5 învățători. (în 1963 : 10 școli, 
cu 26 de învățători și profesori). într-o 
comună ca Gîrda, care-i una dintre qele 
mai mari ale Apusenilor, statisticile lui

1938 aflau doar 65 de școlari 
(în prezent : 561), iar în Bistra, 
care cuprinde 36 de sătulețe 
risipite pe 124 de kilometri pa- 
trați, erau 258 de școlari în
1938. (Azi : 852). Pe întreg ra
ionul Cîmpeni, numărul șco
lilor de 4 ani a crescut, în anii Elibe
rării, cu 36, al școlilor de 8 ani cu 33, al 
școlilor medii cu 3. S-au ivit școli noi 
pînă și-n satele ascunse prin sihle, pînă 
și-n satele cocoțate pe piscuri de munți, 
la Dîmbureni, la Arada, la Cobliș, 
la Fericet, la Gîrda-Ghețer... Numă
rul cadrelor didactice din raion se ridică 
la aproape 650 (cu peste 500 mai multe ca 
în 1938). Pentru învățătura moților, sta
tul a cheltuit în 1962 peste 16 milioane de 
lei. A se adăuga căminele culturale (35 
în prezent, 2 pe vremuri), bibliotecile 
(astăzi 102, în trecut numai 4), cinemato
grafele (16, față de unul singur în 1938). 
A se adăuga și cifrele fără termeni com
parativi în trecut : o casă raională de 
cultură, 2 stații de radioficare, 2 de radio
amplificare; apoi 51 case de citit, 25 de 
formații de cor, 40 de formații de teatru, 
28 de echipe de dansuri, 25 brigăzi artis
tice, 8 brigăzi științifice.

Și după ce au scos din pămînt —cu 
perforatoarele moderne — metale, după 
ce au doborît copaci — cu fierăstraiele 
mecanice — după ce și-au muncit ogoa
rele, grădinile și livezile, după ce au în
chis vitele în ocoale, după ce și-au mîn- 
gîiat copiii, după ce au culcat soarele 
într-un leagăn de piatră, aprinzînd în 
locu-i sorii electrici, bărbații și femeile 
se duc la cinema, sau la căminul cultural, 
sau citesc.

— Nu torci cînepă, tovarășă Pădu- 
reanu ?

Femeia surîde, mușcînd din voluptatea 
cuvintelor cum ai mușca dintr-un măr :

— Ba, că nu se plătie !
Numai în primele 11 luni ale lui 1962,

Pe Valea Arieșului spre Cîmpeni

magazinele din raionul Cîmpeni au vîn- 
dut mărfuri în valoare de 137 milioane 
lei, cu 17 milioane mai mult ca în 1961.

„Roșia Montană«
,,La Roșia Montană... nu sînt decît 

oameni în mină cu un ciocan și o daltă. 
Nici-un fel de instalație. O poartă de 
lemn Ia gura minei și atît".

Am stat acolo, sub pămîntul Roșiei, o 
zi încheiată. Vedenie de culoare misteri
oase, cu bolți suprapuse, cu firide care 
măresc năluciri de legendă. „Pușcaaa... 
Oouuoo pușcaaa“... Toate ecourile ador
mite de veacuri tresar. ~ 
nici ciocane, nici dălți, 
pneumatice de ultimul 
nici roabele („cazul cel 
vremuri, de scos minereul, operația efec- 
tuîndu-se îndeobște cu spinarea și sacul). 
Vagonetele trase de locomotive electrice, 
cu cîte un gigant ochi de ciclop iradiind 
pe frunțile de metal, aleargă harnic în 
toate direcțiile, cedînd locul, cînd și 
cînd, și mai modemelor crațere. în „aba
tajul coamă minus 30" al sectorului II, 
l-am cunoscut pe comunistul Nicolae 
Zlăgneanu, șeful brigăzii fruntașe a mi
nei. O brigadă care-și depășește planul 
lunar cu circa 30 la sută în medie, dato
rită aplicării unor metode de lucru mo
derne : exploatarea minereului în fîșii 
orizontale (operație posibilă doar în con
diția unei tehnici înalte) și „împușcarea“ 
cu capse electrice. Dar lucrul cel mai sen
zațional este altul. Aflu de la Zlăgneanu 
că mineritul în Apuseni, meșteșugul a- 
cesta hulit, blestemat, ucigaș, socotit pînă 
deunăzi „cea mai afurisită meserie din 
cîte-au fost pe pămînt" („cu nimic mai 
prejos decît isprava acelor oameni ocea

Dar nu mai sînt 
ci perforatoare 

tip. Nu mai sînt 
mai fericit“, pe

nici care coboară printre rechini în fun
dul mării, după perle, cu un singur cuțit 
în mînă“, cum nota Geo Bogza), exercită 
astăzi o atracție irezistibilă, printre ti
neri. Tatăl miner nu se mai opune, așa 
cum se opunea altădată, ca fiul să-i moș
tenească unealta. De ce s-ar opune ?. 
Munca aceasta e azi onorată și răsplătită, 
o tehnică modernă ușurează efortul și-l 
ocrotește pe om de primejdii.

Ies din mină tîrziu, către seară. 
Zlăgneanu mă însoțește. Aer rece, mon
tan, cu bură de havuz dinspre parcul cu 
arbori tineri, proaspăt plantați. Trecem 
pe lîngă cele 8 blocuri muncitorești, ridi
cate pentru oamenii subpămîntului; fe
restre luminate, lădițe cu flori în bal
coane. (Blocul muncitoresc a devenit, de 
altfel, nota dominantă a peisajului în 
toate așezările minerilor moți. La Baia de 
Arieș, de exemplu, am numărat nu mai 
puțin de 16 blocuri, pe lîngă cele trei că
mine muncitorești; iar din contractul co
lectiv pe anul 1963, afișat la poarta ex
ploatării, am aflat despre apropiata pre
dare „la cheie“ a unui alt bloc nou, cu 
6o de apartamente). Trecem apoi pe la 
clubul muncitoresc, unde tineretul dan
sează.

Și din nou pe străzile curate, cu mi
reasmă de pomi înfloriți, cu tineri, foarte 
mulți tineri, plimbîndu-se în grupuri gă
lăgioase, îndreptîndu-se spre cinemato
grafe, spre cluburi, spre parcuri.

O iau încet către gară, însoțit de Nico
lae Zlăgneanu, care mă întreabă cu un 
surîs nesigur și ochi mirați :

— Chiar, zău, vrei să pleci ?... Bine, 
dar n-ai văzut mai nimic pe la noi...

Știu : viața de astăzi a „Țării de pia
tră" este infinit mai bogată.

Ceea ce i-a scăpat azi reporterului, 
mîine va observa, completîndu-1, local
nicul.

ILIE PURCARV



Plecarea delegației R.P. Romîne 
la ședința extraordinară

a Comitetului Executiv al C.A.E.R,
Joi la amiază a plecat spre 

Varșovia, pentru a lua parte 
la ședința extraordinară a Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc, delegația R. P- Romîne, 
condusă de tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, repre
zentantul tării noastre în Co
mitetul Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de miniștri și membri ai 
conducerii unor ministere și

instituții centrale de stat și 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei R. p. polone.

★

în după-amiaza aceleeași zile 
tov. Alexandru Bîrlădeanu a 
sosit la Varșovia.

La aeroport a fost întîmpinat 
de P- Jaroszewicz, vicepre
ședinte al Consiliului de Mini
ștri al R. P. Polone, N. Fadeev, 
secretar al C.A.E.R. și Gh. Dia- 
conescu, ambasadorul R.P. Ro
mîne în R. P. Polonă.

în memoria ostașilor 
căzuți în luptă

împotriva
Cu prilejul Zilei Victoriei, 

joi 9 Mai, la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumen
tul Eroilor Sovietici au fost 
depuse coroane de flori.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Petre Borilă, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Roman 
Moldovan, membru al Consi
liului de Stat, Dumitru Simu
lescu, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, Ion Cos
ma, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, 
foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, 
delegați ai oamenilor muncii.

Au participat șefii misiuni
lor diplomatice în R. P. Romî
nă, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Companii de onoare au pre
zentat onorul.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri, corpului diplo
matic, Ministerului Forțelor 
Armate.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiilor de onoa
re.

fascismului

★
La solemnitatea 

de coroane de la 
militarilor Britanici 
teritoriul Romîniei 
împotriva fascismului au luat 
parte Roman Moldovan, mem-

depunerii 
Cimitirul 
căzuți pe 
în lupta

bru al Consiliului de Stat, Du
mitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomuni
cațiilor, Vasile Mateescu. pre
ședintele Sfatului popular al 
regiunii București, reprezen
tanți ai conducerii unor mini
stere, conducători ai unor in
stituții centrale, generali și o- 
fițeri superiori, foști coman
danți de mari unități pe fron
tul antihitlerist.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice, atașați 
militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Consiliului de’ 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, corpului di
plomatic.

*
In cursul după-amiezii, am

basadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, I- K. Jegalin, și 
membrii ambasadei au depus 
o coroană de flori la Monu
mentul eroilor Sovietici. La 
solemnitate au luat parte ge
nerali și ofițeri superiori ai 
forțelor armate ale R. P. Ro
mîne, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

★
în aceeași zi la Cimitirul 

Eroilor Romîni de la Ghencea 
și la Cimitirele Eroilor Sovie
tici din comunele Herăstrău și 
Jilava au avut loc solemnități 
de depuneri de coroane. Ase
menea solemnități au avut loc 
și Ia monumentele și mormin
tele eroilor romîni și sovietici 
din numeroase localități din 
țară.

(Agerpres)

Manifestări consacrate zilei de 9 Mai
Cu prilejul zilei de 9 Mai — 

Ziua proclamării independen
ței de stat a Romîniei și Ziua 
victoriei asupra Germaniei hi- 
tleriste, a avut loc în Capitală 
un simpozion organizat de 
Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științi- 
fice din cadrul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

A prezidat acad. Dumitru 
Dumitrescu, secretar prim 
Academiei R. P. Romîne.

Au vorbit despre însemnă
tatea acestei sărbători acad. 
Andrei Oțetea, directorul In
stitutului de istorie al Acade
miei R.P. Romîne și general 
de armată lacob Teclu, șeful 
Academiei militare generale.

In încheiere a fost prezentat 
un program literar-muzical la 
care și-au dat concursul actori 
bucureșteni și orchestra de 
muzică populară „Ciocîrlia“.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice, a vorbit în fața unui 
mare număr de oameni ai 
muncii general maior Horia 
Morariu. Tot aci a avut loc o 
seară cinematografică dedicată 
Zilei victoriei, cu filmul so
vietic „Pace noului venit“.

La Muzeul Militar Central, 
pionieri de Ia Școala elemen
tară nr. 141 au ascultat con
ferințe expuse de profesori și 
ofițeri despre însemnătatea 
Zilei de 9 Mai.

După vizitarea muzeului, 
pionierii au recitat versuri în
chinate partidului și patriei.

Conferințe asemănătoare, ți
nute de ofițeri ai armaței noas
tre, au avut loc și la clubul U- 
zinelor „Semănătoarea", Uzi
nele „Electromagnetica", Fa
brica de țigarete București, 
diferite șantiere de construcții, 
casele de cultură raionale 
„Grivița Roșie“, „Tudor Vla-

al

dimirescu“, „1 Mai“, casele de 
cultură ale tineretului „23 Au
gust", „16 Februarie“, „Nicolae 
Bălcescu“ și altele.

Peste 2 000 de tineri din în
treprinderi, instituții și școli 
au luat parte, în sala sportu
rilor din Constanța, la o seară 
literară cu tema „Scriitorii 
cîntă victoriile poporului nos
tru".

Au citit din lucrările lor în
chinate zilei de 9 Mai și con
strucției socialismului în pa
tria noastră scriitorii Marcel 
Breslașu, Radu Boureanu, Ci
cerone Theodorescu, Victor 
Tulbure, Toma George Maio- 
rescu, Nicolae Tăutu, Teodor 
Balș și Vlaicu Bîrna.

A urmat un program artistic 
prezentat de Ansamblul de 
cîntece și dansuri „Brîulețul“ 
al Sfatului popular regional.

Numeroase manifestări cul- 
tural-artistice consacrate zilei 
de 9 Mai au avut loc și la Cluj. 
La clubul Uzinelor „Carbo- 
chim", Atelierul de reparat 
material rulant „16 Februarie“, 
la Casa de cultură a studenți
lor, Fabrica de mobilă „Liber
tatea", au conferențiat despre 
însemnătatea zilei de 9 Mai 
generali și ofițeri superiori ai 
forțelor noastre armate.

Cu același prilej, la Casa O- 
fițerilor din Cluj s-a deschis 
joi după-amiază expoziția „Ar
mata R. P. Romîne oglindită 
în arta plastică“, organizată 
de studioul creației plasțicg 
din cadrul M.F.A. Expoziția 
cuprinde aproape 60 de lucrări 
de pictură, grafică și sculp
tură, care redau aspecte din 
viața șl activitatea militarilor 
forțelor noastre armate, scene 
din insurecția armată. și răz
boiul antihitlerist.

(Agerpres)

»PORT-WÜfiT WORT
Spartachiada de vară 

a tineretului

Aspect de concurs de orientare turistică disputat 
recent în pădurea Pustnicul

la coresponden-GALAȚI (de 
tul nostru)

In orașul Galați întrecerile 
Spartachiadei de vară a tinere
tului se desfășoară din plin. 
Încă de la 15 aprilie mii de ti
neri au luat startul în probele 
acestei mari competiții. Pe a- 
ceastă temă am avut zilele 
tiecute o convorbire cu tova
rășul Radu Arvinte, secretarul 
consiliului sportiv orășenesc 
Galafi. Iată ce ne-a declarat:

— Pînă în prezent în orașul 
Galați la întrecerile Spartachia
dei de vară a tineretului au 
participat peste 12000 de tineri. 
Aș vrea să menționez că prin
tre asociațiile sportive care au 
antrenat un mare număr de 
participanți la competiție se a- 
flă asociația sportivă Victoria 
de la T.R.C.L., Textila I.T.G., 
Constructorul I.C.O.R., Dunărea 
D.R.N.C. Sîmbătă și duminică 
stadionul orașului a găzduit în
treceri de atletism la startul

cărora și-au disputat întîietatea 
peste 500 de concurență Deose
bit de apreciate au fost întrece
rile de săritură în înălțime și 
lungime, probele de 60 și 80 
metri plat in care s-au obfinut 
rezultate frumoase. In aceste 
zile se desfășoară cu succes în
treceri la handbal, popice, vo
lei, fotbal, haltere la care par
ticipă un număr mare de tineri.

PE SCURT
9 întreruptă miercuri la mutarea 

41-a cea de-a 18-a partidă a fneciu- 
lui pentru titlul mondial de șah a 
fost continuată ieri la Moscova. In 
poziția foarte complicată, cu majo. 
ritatea pieselor pe tablă Petrosian 
a reușit Prin manevre ingenioase, 
să găsească drumul spre cîștig. La 
mutarea 62-a, Botvinnik s-a recu
noscut învins.

Scorul meciului este acum de 
10—8 In favoarea lui Petrosian. 
Următoarea partidă va avea loc 
sîmbătă. Cu piesele albe va juca 
de data aceasta Petrosian. Pînă la 
sfîrșitul meciului au mai rămas de 
disputat 6 partide.

• Proba feminină de floretă, din 
cadrul turneului internațional de 
scrimă de la Leningrad s-a înche
iat cu victoria 
U.R.S.S., urmată de R. 
R. P. Romînă, U.R.S.S. 
Polonă, 
cîștigat 
cu 9—3 
7—9 și 
cu U.R.S.S.

La spadă, 
sat U.R.S.S. 
ciul decisiv 
R. P. Ungare.

reprezentativei 
P. Ungară, 
II și R. P. 
Romîne a 
P. Polonă,

Echipa R. P. 
cu 9—5 la R.
la U.R.S.S. II, a pierdut cu 
respectiv 5-—9 întâlnirile 

și R. P. Ungară.
pe primul loc s-a cla
care a învins în me. 

cu 9—7 reprezentativa

® In prezent se află în turneu 
In R. D. Germană echipa de rugbi 
Rapid București. Rugbiștii romîni 
au întîlnit la Wittenberg reprezen
tativa R. D. Germane care se pre
gătește pentru „Cupa păcii“. Gaz
dele au terminat Învingătoare 
scorul de 6—3 (3—3).

S-A DAT STARTUL
ÎN „CURSA PĂCII“» >

Caropionațul republican
de acromodeüsm

• Intre 10 și 12 mai se va 
desfășura faza finală a cam
pionatului republican de aero- 
modelism — categoria micro- 
modele de cameră. La concurs 
și-au anunțat participarea pes
te 30 de constructori de aero- 
modele din aproape toate re
giunile țării. Printre ei se află 
Ionel Georgescu, Ștefan Re- 
mus, Otto Hints-

întrucît evoluțiile micromo- 
delelor necesită încăperi spa
țioase. lipsite total de curenți 
și cu înălțimea de peste 40 m, 
probele campionatelor se vor 
desfășura în salinele Slănic, 
regiunea Ploiești.

(Agerpres)

Cu prilejul
aniversării
eliberării

Cehoslovaciei
Ambasadorul Republicii So

cialiste Cehoslovace la Bucu
rești, Jaroslav Sykora, a rostit 
joi seara o cuvîntare în limba 
romînă la posturile noastre de 
radio și televiziune, cu prilejul 
celei de-a 18-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

★
La școala medie „Mihail Sa- 

doveanu“ din Capitală a avut 
loc joi la amiază o adunare 
consacrată celei de-a 18-a a- 
niversare a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist.

In numele elevilor școlii a 
vorbit Cecilia Ioniță din clasa 
a X-a care a transmis elevilor 
din Republica Socialistă Ce
hoslovacă un salut călduros.

Vladislav Plesek, prim-se- 
cretar al Ambasadei R.S. Ce
hoslovace la București a vor
bit elevilor despre dezvoltarea 
învățămîntului, în R.S. Ceho
slovacă, în anii care au trecut 
de la eliberare.

După adunare, elevii școlii 
au prezentat un frumos pro
gram artistic cuprinzînd cîn- 
tece și dansuri rominești și 
cehoslovace.

(Agerpres)

Prima piesă a fost bine executată. Elevii Ion Balaș și Dorin Lungoci din anul 1 — strungă- 
tie, Școala profesioanlă de pe lîngă Uzinele de tractoare din Brașov au înscris un prim suc

ces pe drumul care duce spre măestria profesională.
Foto : S. V1OREL

Vizitele
oaspeților 

militari
indonezieni

după-a- 
pe sta- 
Strahov 

s-a 
în

al 
în

Joi 
miază, 
dionul 
din Praga 
dat startul
cea de-a 16-a 
ediție a marii 
competiții ci
cliste „Cursa 
Păcii". La ora

14, coloana celor 115 cicliști 
din 20 de țări a apărut în fata 
tribunelor arhipline, purtînd 
drapelele naționale. Al 4-lea 
grup, marcat prin prezența dra
pelului Republicii Populare Ro
mîne, cuprindea echipa noas
tră alcătuită din Ion Cosma, 
Constantin Dumitrescu, Gheor- 
ghe Răduiescu, Ion Stoica, Wal- 
ter Ziegler și Ion Ardeleanu.

In mijlocul stadionului, îm
podobit cu steagurile țărilor din 
Europa, Africa și Australia care 
se întrec în această competiție, 
președintele Uniunii Interna
ționale de ciclism, Adriano Ro- 
doni, a rostit o cuvîntare, sub
liniind însemnătatea acestei în
treceri sportive.

După cuvîntul de salul rostit 
de Frantisek Mazur, ambasa
dorul R. P. Polone în R.S. Ceho
slovacă, a răsunat semnalul de 
pornire. în aclamațiile specta-

lorilor plutonul multicolor 
cicliștilor a părăsit pista 
timp ce deasupra stadionului 
coborau 20 de parașute cu pa
vilioanele fărilor participante.

Etapa 1 a „Cursei păcii“ s-a 
desfășurat în împrejurimile o- 
rașului Praga, pe o distantă de 
117 km. Cicliștii au trecut prin 
localitățile Lodenice, Beroun, 
Nizbor, Kladno, Lidice, Kneze- 
ves și s-au întors din nou pe 
stadionul Strahov. Cu toate că 
a plouat, cursa a fost deosebit 
de rapidă, principalii animatori 
fiind alergătorii sovietici, bel
gieni, germani și romîni. Sprin
tul de căfărare de la Nizbor a 
fost cîștigat de cehoslovacul 
Laczo, urmat de Schur și Kapi- 
tonov. La sprintul cu premii de 
la Kladno, pe primele locuri 
s-au clasat belgianul Hassel- 
donk și romînul Cosma. Pe sta
dionul Strahov primul a trecut 
linia de sosire alergătorul so
vietic Anatoli Cerepovici, ur
mat imediat de Hasseldonk 
(Belgia), Zielinski (R.P. Polonă) 
și un pluton numeros în care se 
aflau 5 dintre concurența ro
mîni (Cosma, Dumitrescu, Ră
duiescu, Ardeleanu, Stoica). 
Timpul învingătorului și aj plu
tonului a fost de 3h 05’53”,

Ministrul Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne, general de 
armată Leontin. Sălăjan, a ofe
rit joi seara în saloanele Ca
sei Centrale a Armatei un di
neu în cinstea generalului ma
ior Ahmad Jani, ministru, co
mandantul suprem al trupelor 
de uscat ale Republicii Indo
nezia.

Au luat parte Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, adjuncți 
ai ministrului forțelor armate, 
generali și ofițeri superiori ai 
forțelor noastre armate.

Au participat Sukrisno, am
basadorul Republicii 
zia în R. P. Romînă și 
ai ambasadei, atașați

în timpul dineului, 
de armată Leontin Sălăjan și 
general maior Ahmad Jani au 
rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Indone- 
membri 
militari, 
general

★
Joi după-amiază a avut loc 

la Teatrul C.C.S. din Capitală 
un spectacol de gală prezentat 
de Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al armatei, cu prilejul 
vizitei în țara noastră a gene
ralului maior Ahmad Jani, 
ministru, comandantul suprem 
al trupelor de uscat ale Repu
blicii Indonezia.

Au luat parte general de 
armată Leontin Sălăjan, mini
strul forțelor armate, Eduard 
Mezincescu, adjunct al mini
strului afacerilor externe, ad
juncți ai ministrului forțelor 
armate, generali, ofițeri su
periori ai forțelor noastre 
armate.

Au fost prezenți Sukrisno, 
ambasadorul Republicii Indo
nezia în R. P. Romînă, mem
bri ai ambasadei, atașați mi
litari. de pe lîngă misiunile di
plomatice acreditate în R. P. 
Romînă.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

★
Generalul maior Ahmad 

Jani, ministru, comandantul 
suprem al trupelor de uscat 
ale Republicii Indonezia înso
țit de ofițeri superiori indone
zieni a vizitat în cursul dimi
neții de joi o unitate militară 
din garnizoana București, in
stituții social-culturale și noi 
cartiere de locuințe ale Capi
talei.

(Agerpres)

Poto: AGERPRES

Uzina mecanică de utilaj chimic din Capitală. Fotoreporterul a surprins pe peliculă un aspect obișnuit de muncă i în secto
rul cazangeri» muncitorii acordă o deosebită atenție calității produselor.

compozitorilor sovietici

9 La Oradea au început lu
crările unei consfătuiri în 
cane se analizează realizările 
obținute de unitățile apărți- 
nînd de direcția generală a 
cărbunelui, în introducerea 
tehnicii noi, cercetarea tehni- 
co-științifică și de protecție a 
muncii. Consfătuirea face par
te dintr-un ciclu organizat de 
direcția generală a cărbune
lui din Ministerul Minelor și 
Energiei Electrcie.

La lucrări participă repre
zentanți ai Comitetului pentru 
tehnica nouă, Comitetului Ge
ologic, IPROMIN, ICEMIN, șl 
ingineri din combinatul car
bonifer Valea Jiului, trusturi
le și întreprinderile miniere 
tutelate de direcția generală a 
cărbunelui.

în prima zi, s-au prezentat 
șase referate privind rezulta
tele obținute în extinderea 
mecanizării, tăierii și încăr
cării cărbunelui, în folosirea 
combinelor și altor utilaje mi
niere, precum și extinderea 
armării metalice în galerii.

Dtfpă prezentarea referate
lor, participănții la consfătuire 
au vizitat exploatările mini
ere Voivozi și Sălajul — care 
au obținut în ultima vreme 
succese deosebite în ceea ce 
privește sporirea vitezelor de 
avansare în galerii, reducerea 
consumului de lemn de mină 
și a prețului de cost.

Lucrările consfătuirii conti
nuă.

din Botoșani au prezentat cea 
de-a 5-a premieră a stagiunii, 
cu piesa „Trei gemeni 
țieni“, de Antonio 
Regia spectacolului 
lui Ion Șahighjan, 
emerit al artei, iar 
fia lui Constantin Rusu.

vene- 
Collalto. 
aparține 
maestru 

scenogra-

9 Teatrul de stat din Baia 
Mare a prezentat joi în pre
mieră piesa „Bulevardul Le
ningradului“ de I. Stok. Acea
sta este a cincea premieră 
pusă în scenă în actuala sta
giune de artiștii băimăreni.

fel. In marile întreprinderi, 
printre care Fabrica de rul
menți din Bîrlad, Fabrica de 
antibiotice, „Țesătura”, Atelie
rele de reparat material ru
lant „Nicolina” din Iași, pre
cum Și în numeroase unități a- 
gricole socialiste funcționează 
ghișee C-E.C.

A sporit de asemenea numă
rul mandatarilor caselor de 
economii și consemnațiuni în 
comune.

• Joi seara, actorii Teatru
lui de stat „Mihail Emineșcu“

• La Iași, Pașcani. Huși șl 
în alte localități din regiunea 
Iași se amenajează noi unități 
C.E.C. Cei peste 280 000 de de
punători la C-E.C. din regiune 
sînt deserviți în prezent de 
circa 700 de unități de acest

(Urmare din pag. I)

ce nimic concret nu 1 se putea 
pune în sarcină.

Se înțelegeau foarte bine, că
sătoria se produsese și tînărul 
nu numai că uită că ar fi avut 
vreodată cea mai ușoară bănu
ială că sofiei lui nu i-ar plăcea 
căsnicia, dar chiar se gîndi că 
a o închide complet numai în 
viata de familie ar fi o nedrep
tate, mai ales că, el cînd o lua
se era suplinitoare și acum nu 
mai era nimic. E drept că as
tăzi nu mai știe care dintre ei 
doi a avut gîndul acesta, fapt 
este că, în cufind. tînăra pere
che părăsi satul și se mută la 
Rm. Vîlcea, în vederea înscrie
rii sofiei la o școală tehnică. 
Așa se hotărîse.

Materiile examenului de ad
mitere dovediră că fostei su
plinitoare nu-i venea ușor să 
învețe, dar cum voia cu tot 
dinadinsul să urmeze școala, 
soțul începu să muncească mai 
mult, să cîștige mai bine ca să-i 
poată plăti niște meditații. Alt
fel n-ar fi putut să răzbească. 
Erau destul de costisitoare aces
te meditații 1

In sflrșit, ea luă examenul șl 
se înscrise la școală. Pînă aici 
totul era bine ; dar apoi tî
nărul trăi acele sentimente în
soțite de întîmplări a căror a- 
mintire dau mai tîrziu acea de
rută cumplită pe care b resim
te conștiința înfrîngerii în mo
mentul cînd descoperă că bucu
riile trăite, mai ales devotamen-

orb dintr-o anumită perioa- 
a căsniciei nu numai că nu 
întărit familia, ci i-a minat-o 
timpul și, în cele din ur

mă, i-a și distrus-o.
Iată etapele acestui devota

ment la tînărul Dumitru B. In 
primul rină, că elevă, fosta su
plinitoare descoperi că hopul 
cel mare — examenul și, mai 
ales, admiterea la acest exa
men — trecuse, și acum lucru
rile mergeau pe făgașul lor. In 
al doilea rînd, începu să-și 
descopere sieși stări sufletești 
fragile de elevă, care i se pă
reau incompatibile, de pildă, cu 
ieșirea în oraș împreună cu so
lul. Dar, de două ori 
tot ieșea, „la avans și 
dare", adică la prima 
doua chenzină, să-i 
bărbatul o rochie sau 
tot.

Își aminti apoi, cu

pe lună 
la liciti
si Ia a 

cumpere 
un pan-

aceeași 
fragilitate de 'sentimente că a- 
casă trăise fără nici un fel de 
griji, că pînă la măritiș maică- 
sa o cruțase de toate treburile. 
De ce atunci să se apuce ea, 
acum, să-i gătească și să spele 
rufele bărbatului ? De ce exis
tau spălătorese și bucătărese ? 
Cum, însă, solul nu cîștiga 
chiar atît de bine Incit să poată 
plăti aceste servicii, începu să 
gătească și să spele singur, cu 
gîndul că ea are de învățat și 
nu-i ajunge timpul. Un an mai 
tîrziu se înscrise și el la cursu
rile serale de pe Ungă școala 
medie din oraș și descoperi că 
tot el avea timp să și învețe și 
să și facă toate treburile casei,

dar asta nu-i folosi Ia nimic, 
niț-1 convinse să renunțe la de
votamentul său.

Deși vedea cu ochii Iul de 
țăran încotro se îndreaptă că
ruia, nu avu curajul să sară din 
ea, să-i pună un pietroi înain
te s-o oprească, acceptă chiar 
el, care ar fi vrut să aibă mul(l 
copii, ca sofia lui să-i evite, în
soțind-o el însuși, de nenumă
rate ori la doctor și plătindu-i 
tot ceea ce era necesar. Și toa
te acestea căpătată, cu timpul, 
caracterul unei fatalități și anii 
trecură. Soțul era în clasa a X-a 
iar sofia în anul III. O dată cu 
terminarea școlii, evenimentele 
se precipitară însă, fosta supli
nitoare își luă examenele finale, 
căpătă numirea în alt oraș și 
zbură definitiv din casa soțu
lui.

Abia astăzi se hotărî el să di
vorțeze.

Iată cazul de devotament al 
tînărului Dumitru B. în nume
rele următoare vom publica și 
celelalte cazuri, pe care noi 
le-am selecționat în vederea li
nei discuții pe această temă. 
Scopul nostru este ca punînd la 
îndemîna cititorilor acestei ru
brici un material cit mai bogat 
de fapte adevărate să dăm po
sibilitatea celor care sînt preo
cupați de problemele de fami
lie ale tineretului să-și spună 
cuvîntul, să lărgim astfel cit 
mai mult sfera de interes a pro
blemelor de educație. Pentru 
moment, noi ne abținem de Ia 
comentarii.

• La Pitești a fost dat joi în 
folosință un complex al coo
perației meșteșugărești. în a- 
ceasță nouă clădire sînt ame
najate ateliere' de croitorie, 
tricotaje, reparații de radio și 
televizoare, frizerie, coafură, 
foto etc. Anul acesta, în regiu
nea Argeș se construiesc 8 
astfel de complexe, dintre care 
cele din Găești, Slatina și Dră- 
gășani sînt într-un stadiu a- 
vansat de construcție. In ve
derea îmbunătățirii continue 
a deservirii populației din re
giune, cooperația meșteșugă
rească a extins în acest an sis
temul de deplasare la sate a 
unor echipe mobile, care exe
cută diferite reparații de con
fecții, încălțăminte, radio, te
levizoare și obiecte casnice.

Delegația Uniunii Compozi
torilor din U.R.S.S., însoțită de 
Ion Dumitrescu, prim-secretar 
al Uniunii Compozitorilor din 
R. P. Romînă și de alți com
pozitori, a fost primită de to
varășa Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. 
La întrevedere a asistat tov, 
Dumitru Popescu, vicepreșe
dinte al acestui Comitet.

★
Ambasadorul Uniunii Sovie

tice în R. P. Romînă, I. K. Je- 
galin, a oferit joi un cocteil 
cu prilejul vizitei în țara noa
stră a delegației Uniunii Com
pozitorilor din U.R.S.S.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Uniunii Compo
zitorilor din R. P. Romînă, ai 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ministerului 
Afacerilor Externe, ai altor 
instituții centrale, muzicieni și 
alți oameni de artă.

Cu acest prilej a fost pre
zentat un film despre compo
zitorul Serghei Prokofiev.

★
în cursul aceleiași zile, 

membrii delegației au făcut o 
vizită la Institutul de folclor, 
unde au asistat la o audiție de 
muzică populară romînească.

★
Seara, muzicienii sovietici 

au asistat la concertul orche
strei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii, dirijat de Iosif Conta, 
la care și-a dat concursul pia
nista sovietică Tatiana Niko- 
laeva. Programul concertului a 
cuprins Simfonia a IV-a de 
Dmitri Kabalevski, în primă 
audiție, Concertul pentru pian 
și orchestră nr. 22 în mi bemol 
major de Mozart, solistă Ta
tiana Nikolaeva, și Suita 
„Nunta tătărască" de Mihail 
Jora, în primă audiție.

(Agerpres)
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Marele premiu „Leul de aur” la Festivalul internațional al 
filmelor pentru copii din Veneția, 1961.
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Avancronica sesiunii

CUMSÎNT PREGĂTITE EXAMENELE?7.

■ ; este un an școala
• noastră își va săr
bători centenarul. 
De-a lungul ace
stui veac de exi
stență ea a căpă
tat o bogată tradi

ție, dină patriei oameni folosi
tori, talentați, care și-au culti
vat mai departe deprinderile 
căpătate in viata de elev, s-au 
specializat intr-un anumit do
meniu. Prin munca lor crea
toare, plină de abnegație, prin 
comportarea lor ireproșabilă, 
ei au creat școlii noastre un 
bine meritat prestigiu. Maturi 
fiind, ei își manifestă recuno
ștința față de școala care i-a 
ajutat să capete bazele culturii 
generale, care a contribuit la 
formarea lor, care le-a dat una 
din deprinderile cele mai de 
preț pentru viață : deprinderea 
de a munci disciplinat, de a se 
comporta demn în toate îm
prejurările. Da, disciplina este 
una din deprinderile de bază 
care se dobîndește în școala 
medie și nu o dată am fost în
trebat de elevi care este înțe
lesul complet al acestei noțiuni 
pentru că în numele ei se face 
referiri la întreaga viață șco
lară începînd de la felul în 
care este purtată uniforma și 
pînă la atenția cu care este as
cultată lecția expusă de pro
fesor. Intr-adevăr, ce se înțe
lege prin disciplina școlară și 
ce cerem noi, în numele ei, ele
vilor ?

Evident, știința pedagogică a 
formulat cu exactitate princi
piile acestei laturi a educației, 
a elaborat pe baza unei vaste 
experiențe căile sigure de for- 
mare a unei comportări disci
plinate de-a lungul unei în-

DISCIPLINAT
{regi perioade din viața omu
lui, de la copilărie la adoles
cență și tinerețe. Dar nu la «.- 
ceste principii vreau să mă re
fer în cele ce urmează ; expe
riența mea de profesor îmi 
oferă o multitudine de as
pecte și exemple, familiare de 
altfel și elevilor, care vor fi 
mai convingătoare.

Intenționat n-am........ ,....... ... să mă 
opresc la aspectele ieșite din 
comun ale încălcării discipli
nei școlare ; ele sînt cunoscute, 
combătute de colectivul de 
elevi, sancționate de școală, 
dacă este cazul. Mă voi opri 
asupra unor aspecte pe care 
nu le-am auzit calificate ca 
manifestări de indisciplină, 
combătute ca atare și care pot 
lua amploare, așa cum bulgă- 
rașul mic de zăpadă rostogo- 
lindu-se de pe colină ajunge în 
vale un adevărat bolovan.

...O oră obișnuită de mate
matică la clasa a IX-a. Clasa 
întreagă ascultă cu atenție ex
plicațiile profesorului. E firesc. 
Se trece la un capitol nou și, 
fără explicațiie sale, înțelege
rea va fi foarte anevoioasă. Și 
iată că în banca a doua un elev 
a întors privirea de la catedră 
și și-a îndreptat-o spre ferea
stră. Mișcarea a avut loc fără 
zgomot, dar a atras atenția Ș* 
colegului din rîndul din stânga 
și celui din față. Aparent, nu 
s-a petrecut nimic în clasă. Și, 
totuși, trei elevi au pierdut și
rul explicațiilor. In pauză am 
stat de vorbă cu vinovatul. In 
mustrarea mea a apărut frec
vent cuvîntul disciplină.

— Dar n-am fost indiscipli- 
nat — protestează elevul. Nici 
n-am vorbit, nici n-am făcut 
zgomot...

Așa pare la prima vedere. 
Dar a fost un act de indisci
plină cu urmări serioase. Spun 
aceasta pentru că la ora urmă
toare cei trei elevi au dovedit 
că nu stăpînesc bine lecția, că 
au nevoie de explicații supli
mentare. Iată dar că și simpla 
lipsă de atenție este un act de 
indisciplină, care are urmări 
și asupra ta ca elev, dar și a- 
supra celor din jur.

„Acesta este un aspect mă
runt”, vor spune probabil ele
vii. Dar din asemenea aspecte 
mărunte se încheagă noțiunea 
completă si complexă — disci
plina. Un aspect „mărunt” 
pare și întârzierea de la ore. 
Elevul a întârziat doar 5 mi
nute. Dar aceste 5 minute au 
stricat aproape întreaga oră. 
La intrarea în clasă toții ochii 
s-au îndreptat asupra lui, lec
ția a fost întreruptă pentru a 
i se asculta explicațiile — care 
de cele mai multe ori n-au o 
bază serioasă — a deranjat un 

întreg șir pentru a se așeza în 
bancă și așa mai departe.

Sau să luăm un alt exemplu. 
Notarea absențelor elevilor. 
Desigur, unii lipsesc din mo
tive întemeiate. Dar mulți din- 
tr-un scăzut simț de răspun
dere — o altă fațetă a indis
ciplinei. Timpul pierdut de 
profesor este în ultimă instan
ță în dauna elevilor; lecția va 
fi mai scurtă, explicațiile mai 
restrînse, exercițiile mai pu
ține. Si în altă situație i se 
impune profesorului să-și 
scurteze timpul destinat mun
cii cu întreaga clasă și anume 
atunci cînd este obligat să 
facă mustrări unor elevi ca- 
re-și trimit bilețele ori șușo
tesc. Nu-i face nici un fel de 
plăcere această întrerupere, 
dar este obligat să-i pună la 
punct pe indisciplinați care — 
de ce să n-o recunoaștem — 
sînt uneori priviți cu îngădu
ință de colegi.

Tot în categoria aspectelor 
mărunte as încadra și lipsa de 
corectitudine în ținuta vesti
mentară. Uniforma școlară im
pune o ordine desăvirșită în 
ținuta unui elev.

Și, în sfîrșit, aș vrea să mă 
refer la comportarea în școală 
și în afara ei. Recent am fost 
eroul următoarei întîmplări: 
în drumul meu spre casă am 
întilnit un grup de elevi mari 
care se jucau, se îmbrînceau, 
țipau și cîntau făcînd mult zgo
mot, deranjînd trecătorii. La 
observația mea, înainte de a se 
potoli, unui din ei mi-a răs
puns : „Ce țe interesează pe 
dumneata ? Ne distrăm și noi 
puțin".

A doua zi l-am chemat să 
stăm de vorbă.

re-
s-a

f Școala medie mixtă din ora- 
( șui Buhuși, legiunea Bacău.' 
( Dată acum 3 ani în foiosin- \ 
f ță, ea dispune de clase spa-' 
( țioase de laboratoare de 
( specialitate și de profesori ‘ 
I cu o bună pregătire. În foto- 1 grafie, elevi în laboratorul i 

de chimie.L J

Foto: S. VIOREL

1

— Nu v-arn 
cunoscut — 
scuzat elevul 
altfel nu v-aș fi 
răspuns așa. Asta 
a fost tot ce a în
țeles din mustra
rea făcută. Nu-i 
era permis să-mi 
răspundă mie o- 
braznic pentru că 
sînt profesor. Față 
de un simplu tre
cător nu avea a- 
ceastă obligație. E- 
vident, l-am aju

tat să înțeleagă care-i era de 
fapt greșeala. Dar, din păcate, 
sînt elevi care judecă așa: la 
școală trebuie să fii respectuos, 
în afara școlii ești scutit de a- 
ceastă obligație. Și atunci, în 
autobuz ori la cinematograf, 
cu părinții ori cu vecinii de a- 
casă sînt obraznici, nu-i salută, 
nu-i respectă. La școală știe că 
va fi aspru sancționat dacă va 
desena pe pereți, dacă-și va 
săpa numele pe banca în care 
stă. Dar cine-l va sancționa 
dacă-și semnează numele pe 
banca din parc ori pe zidurile 
cetății istorice pe care a vizi
tat-o în excursie, dacă-și va 
scrie impresiile pe cartea îm
prumutată de la bibliotecă ?

Observarea atentă a unui co
lectiv de elevi îți oferă această 
imagine : indisciplinați sînt de 
regulă elevii care obțin rezul
tate slabe ori mediocre la în
vățătură- Nici n-ar putea fi 
altfel. Procesul de disciplinare 
a gîndirii are repercursiuni a- 
supra întregii comportări a 
elevului. Un elev obișnuit să-și 
ceară mereu mai mult, pe mă
sura capacităților sale cres- 
cînde, va avea o ținută ordo
nată, o comportare civilizată, 
nu-și va permite nici o abatere 
de la disciplina școlară aricit 
de măruntă ar părea ea. Și 
încă ceva : obișnuiți în școală 
cu munca disciplinată, cu o 
comportare exemplară, acești 
elevi se comportă în același fel 
și atunci cînd nu sînt supra
vegheată de profesori, în afa
ra școlii, acasă, în raporturile 
lor cu ceilalți oameni. In școa
la noastră avem zeci de aseme
nea elevi, clase întregi. După 
cum avem si elevi indiscipli
nați, cu comportări incorecte. 
Poate că o discuție într-o adu
nare generală U.T.M. pe margi
nea abaterilor „mărunte" de la 
disciplină ar fi utilă, ar pre
întâmpina abaterile mai mari 
și n-ar mai da naștere la atâ
tea nedumeriri din partea ele
vilor atunci cînd noi le califi
căm în acest mod. Cu sigu
ranță că mai târziu, în viață, 
acești elevi nu vor avea de a- 
dresat decît mulțumiri acelora 
care i-au ajutat să-și corecteze 
— la vîrsta cînd acest lucru se 
face cu mare ușurință — ati
tudini si comportări incompa
tibile cu un om disciplinat.

-

CONSTANTIN ILIOAIA 
director adjunct 
al Scolii medii 
nr. 1 Fălticeni

■ a Institutul pedagogic de 3 ani din Constanța, 
ca de altfel în toate institutele și universitățile 
din țară, se simte tot mai mult apropierea se
siunii de examene din vară. Sălile de lectură de 
la institut și de la cămin sînt mereu pline cu 
studenți care își consacră învățăturii mai mult 
din timpul lor liber, profesorii dau consultații, 

conducerea institutului se îngrijește să creeze condiții cît 
mai bune de studiu și să rezolve o serie de alte probleme 
care să ducă la succesul sesiunii, din vară. Redăm mai jos 
cîteva răspunsuri ale unor cadre didactice și studenți de Ia 
Institutul pedagogic de 3 ani din Constanța Ia ancheta noa
stră despre modul cum este 
din vară.

ELVIRA ILIESCU, studentă 
în anul al Il-lea al Facultății 
de filologie.

f Piatra Neamț 1963. Peisaj 1 I nou. J

Aștept sesiunea din vară cu 
multă emoție. E firesc acest 
lucru : am de susținut destul 
de multe examene (cinci, plus 
două colocvii) și nu dintre cele 
mai ușoare. Totul este planifi
cat astfel îneît să intru în se
siune cu întreaga materie în
vățată, rămînîndu-mi ca în zi
lele dintre examene să repet. 
Dacă voi avea suficient timp ? 
Desigur, deoarece pregătirea 
pentru sesiunea din vară am 
început-o de fapt încă din 
toamnă. Vreau să spun prin 
aceasta că am învățat pentru 
fiecare seminar în parte, că 
am studiat bibliografia și 
mi-am întocmit fișe, m-am 
pregătit și mă pregătesc pen
tru lucrările de control cu a- 
ceeași seriozitate cu care mă 
pregătesc pentru examen (îmi 
fac schițe, îmi sistematizez ma
teria etc.). în felul acesta, deși 
sesiunea e aproape, nu am nici 
un motiv de îngrijorare. La 
fel am procedat și în semes
trul trecut, precum și în anul 
I. Rezultatele pe care le-am 
obținut (numai note de 10) de
monstrează că metoda aceasta 
de a studia zi de zi, cu perse-
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■I nul acesta în gos
podăriile agricole 

| colective din ra
ionul Sînnicolau 
Mare efectivul de 

I animale va cunoa
ște o creștere sim

țitoare. La baza dezvoltării 
șeptelului va sta prăsila pro
prie. Astfel față de anul tre
cut, numărul taurinelor va 
spori cu 5 181 de capete, al o- 
vinelor cu peste 9 000 de cape
te. al porcinelor cu aproape 
20 000 de capete. Gospodăriile 
colective vor crește 140 000 de 
păsări și vor valorifica 120 000 
de pui. Pe lîngă construirea 
adăposturilor necesare și înca
drarea în acest sector a unor 
îngrijitori cu o calificare co
respunzătoare, o condiție de 
bază pentru întreținerea bună 
a animalelor și creșterea pro
ductivității lor o constituie a- 
sigurarea bazei furajere de-a 
lungul acestui an și crearea 
unor rezerve pentru anul vii
tor. Pe baza unei analize s-a 
stabilit că există toate condi
țiile pentru înfăptuirea acestui 
important obiectiv. Sînt nu
meroase gospodăriile colective 
(Lovrin. Teremia Mare, Pe
riam și altele) care mai au re
zerve de porumb și alte nu
trețuri însilozate și fînuri.

Care sînt sursele de furaje 
și cum pot fi ele valorificate ? 
Culturi de toamnă pentru
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Pentru șeptelul în creștere —
importante rezerve de furaje

masă verde, culturile duble, 
dovlecii intercalați prin po
rumb, porumbul siloz, coletele 
de sfeclă și resturile de la gră
dinile de zarzavat, paiele, co
cenii, lucernierele, fînețele, 
pășunile, gozurile, șroturile și 
altele.

Gospodăriile colective din 
raion au semănat în toamnă 
secară, borceag și orz masă 
verde pe mai bine de 3 000 de 
hectare. Pe măsură ce se vor 
consuma aceste furaje, terenul 
se va însămînța cu porumb 
pentru siloz, producția de aici 
adăugîndu-se la aceea ce se va 
obține de pe cele aproape 
2 000 de hectare însămînțate 
în această primăvară cu po
rumb siloz. în același timp, 
gospodăriile colective au mai 
semănat aproape 2 800 de hec
tare cu diferite culturi furaje
re, iar porumbul masă verde 
în cultură dublă va ocupa o

pregătită sesiunea de examene

verență, e o metodă bună. Ea 
însă nu e deloc nouă și nu-mi 
aparține. De pildă, toți colegii 
din grupa 12 din care fac parte 
au procedat la fel și, ca ur
mare, după sesiunea din iarnă, 
grupa noastră — grupă inte- 
graîistă — a fost declarată 
fruntașă pe institut. în înche
iere aș vrea să arăt că, de fapt, 
a studia zi de zi, cu perseve
rență, nu e numai o metodă 
de studiu, ci, în primul rînd, 
principala datorie a fiecărui 
student.

ION NICULESCU, student 
în anul I al Facultății de ma
tematici.

Eu am început să mă pregă
tesc pentru sesiunea din 
cu... analizarea cauzelor 
au determinat insuccesul 
în iarnă. într-adevăr, în 
unea din iarnă, din două 
mene, unul l-am luat cu 
5, iar la celălalt nu m-am pre
zentat, nefiind sigur pe mate
rie. A fost o situație rușinoasă, 
care m-a pus serios pe gînduri. 
De fapt, insuccesul meu se 
datorește unei singure cauze : 
faptul că în timpul semestru
lui nu am învățat, că am ne
glijat seminariile, că prin bi
bliografie nici nu m-am uitat. 
Cînd eram elev trebuia să în
văț în fiecare zi, pentru că 
oricînd puteam fi ascultat. Ca 
student, am căpătat mult timp 
liber pe care în loc să mi-1 pe
trec în bibliotecă studiind, 
l-am pierdut fără rost. „Mai 
e pînă în sesiune — gîndeam. 
De ce să mă omor de pe acum 
cu învățătura?". Filozofia asta, 
a leneșului, s-a întors împotri
va mea. Asaltul pe care l-am 
dat în ajunul sesiunii nu mi-a 
ajutat la nimic. Nu poți recu
pera în cîteva nopți albe ceea 
ce trebuia făcut într-un semes
tru întreg. La adevărul acesta

vară 
oare 
meu 
sesl- 
exa- 
nota

c
20,00), Grădina
20,30), Grădina
(ora 20,15), 1 

16; 19,30), Gh. 
(9,15; 13; 16,45; 20,30),

CARTAGINA ÎN FLĂCĂRI — 
film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
31,15). ROCCO ȘI FRAȚII SĂI 
!— ambele Berii : Republica (9,15; 
12,45; 16,30;
Progresul (ora 
13 Septembrie 
Mai (9; 12,30;
Doja (9,15; io; au,«o; au,ov;, 
Stadionul Giulești (ora 20,30), 
Ștefan cel Mare (10; 13,30; 17;
20.30) , Stadionul Dinamo (ora
19.30) , București (seria I —

------  " 13,45; 15,30;
SALUT

8,30; 10,15; 12; 
17,30; 19,30; 21,15).
VIAȚĂ ! — cinemascop : rulează 
la cinematografele Magheru (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), E- 
lena Pavel (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Flacăra (16; 
18,15; 20,30), 23 August (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; — gră
dină 20,30). TOATĂ LUMEA E 
NEVINOVATĂ ; rulează Ia cine
matografele V. Alecsandri (15; 
17; 19; 21), I. C. Frimu 
14; 16,15; 18,30; 20,45), 
(10,30; 12,15; 16,15;

(10; 12;
Grivița 

18,15;

La Deva: Seară 
a prietenilor filmului

DEVA (de la corespondentul 
nostru). — Intr-una din serile 
trecute, la cinematograful Fi- 
limon Sîrbu din orașul Deva 
a fost organizată o seară a 
prietenilor filmului la care au 
participat peste 300 tineri din 
întreprinderile și instituțiile 
orașului. Cu acest prilej a 
avut loc o conferință despre 
creația cinematografică a re
gizorului sovietic G. Ciuhrai. 
In continuare au fost prezen
tate filmele realizate de el — 
„Al 41-lea” și „Balada solda
tului“.

suprafață de peste 13 000 de 
hectare. N-au fost neglijate 
nici culturile intercalate. Ast
fel, pe aproape 9 500 de hec
tare se seamănă în prezent 
dovleci printre porumbul pen
tru boabe, în afară de 5 500 
hectare cu fasole. Gospodăriile 
colective din raion mai dispun 
de peste 4 000 de hectare cu 
lucernă și trifoiași vechi. 
Toată cantitatea de coceni re
zultată de pe cele 23 043 de 
hectare cultivate în acest an 
cu porumb pentru boabe, va 
fi depozitată în preajma con
strucțiilor zootehnice. Aceștia 
vor fi tocați mărunt și se vor 
da în amestec cu melasă, go- 
zuri și borhoturi. Vor fi depo
zitate în șire (pe locuri mai 
ridicate) toate paiele și plea
va rezultate de pe cele peste 
27 000 de hectare cu grîu. O 
rezervă importantă de nutre
țuri o constituie coletele de 

am ajuns prin propria mea ex
periență. Iată de ce pentru 
sesiunea din vară — cînd am 
de dat, în afară de restanță, 
încă șase examene, plus două 
colocvii — am început să mă 
pregătesc din primele zile ale 
semestrului II. Mă pregătesc 
pe baza unui plan de studiu 
foarte concret pe care îl res
pect cu strictețe.

CONSTANTIN CARAION, 
student în anul I, Facultatea 
de matematică.

E adevărat că la facultate 
nu-i ca în școala medie să vină 
profesorul cu catalogul și să 
te scoată la lecție. Dar aceasta 
nu înseamnă că nu trebuie să 
înveți zilnic, mai ales că aici 
materiile sînt mult mai grele. 
Fără un studiu individual per
manent, de zi cu zi, nu se poa
te trece prin studenție. Lucrul 

acesta mi-a fost limpede de la 
începutul anului universitar și 
de aceea mi-am impus, și în 
general am reușit, să respect 
întocmai planul de studiu pe 
care eu însumi mi l-am făcut.

Nu exagerez dacă spun că 
unele examene le pregătesc 
chiar de pe la începutul anului 
universitar. Sistemul meu de 
lucru e următorul: După fie
care curs predat, încep să des
cifrez notițele pe care le-am 
luat, apoi studiez pentru fie
care seminar notițele și bibli
ografia. La cursurile de mate
matici se anunță adesea unele 
teoreme analoage cu cele de
monstrate, din care cauză nu 
mai sînt explicate. Ajungînd 
la cămin încerc să le demons
trez singur fără să las să trea-

20,15), Miorița (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Eloreasca (16; 18,15;
20,30).  PRIMĂVARĂ MUZICA. 
LĂ : rulează la cinematograful 
Tineretului (10,30; 12,30; 14.30; 
16,30; 18,30; 20,30). TURNEUL 
VESELIEI : Victoria (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Alex. Popov 
(rulează în continuare <le la ora 
9 pînă la ora 21), Munca (16; 
18,15; 20,30), M. Eminescu (16; 
18,15; 20,30), 13 Septembrie
(14,30; 16,30; 18,30: 20,30). PRO
GRAM SPECIAL ----------------
Pil la ora 10 la 
13 Septembrie.

PENTRU CO- 
cinematograful 
BUNICA SA-

Au înflorit lalelele...
ONOIU

sfeclă de zahăr, resturile de la 
cele 2 875 hectare cu grădină 
de zarzavaturi, lujerii de pe
peni de pe 300 de hectare și 
altele.

La înfăptuirea acestor obiec
tive tinerii pot aduce o con
tribuție importantă. Acum, 
cînd se pune printre rîndurile 
de porumb sămînța de dovleac, 
este necesar ca organizațiile 
U.T.M. să-i mobilizeze pe toți 
tinerii la urgentarea acestei lu
crări. în continuare, tinerii să 
participe la eliberarea rapidă 
a suprafețelor de culturi tim
purii pentru a da posibilitate 
mecanizatorilor să pregătească 
terenul pentru culturile duble.

O sursă deosebit de valoroa
să de furaje ieftine o consti
tuie pășunile naturale. între
ținerea lor este o acțiune spe
cifică tineretului. Comitetul 
raional U.T.M., în colaborare 

că nici o zi, pentru că apoi ar 
fi mai dificil. în felul acesta 
o bună parte din materie e 
deja învățată. Vreau ca în se
siune să am suficient timp pen" 
tru recapitulare și pentru... o- 
dihnă. Da, pentru odihnă, de
oarece la examen nu e bine să 
te prezinți obosit.

univ. GABRIELA 
șeful catedrei de

Lector 
PlSLAțlU, 
matematică.

în sesiunea din iarnă, la dis
ciplinele de matematici, în 
special la analiză matematică, 
s-au obținut rezultate foarte 
slabe. Analizînd cauzele și gă- 
sindu-le, catedra a stabilit o 
serie de măsuri și recomandări 
care să ducă la o mai bună în
sușire de către studenți a a- 
cestor discipline. în cadrul ca
tedrei s-au purtat discuții rod
nice privind remedierea tutu
ror deficiențelor semnalate. 
Profesorilor li s-a recomandat 
să dea bibliografie studenților 
după fiecare prelegere, pre
cum și indicații cum s-o folo
sească. De asemenea, s-a stabi
lit ca fiecare profesor sau lec
tor să aducă manuscrisul cu 
cursul propriu pentru a fi mul
tiplicat. Catedra s-a îngrijit și 
de organizarea orelor de con
sultații. Am organizat și ore 
de consultații speciale pentru 
restanțieri la calcul diferențial 
și integral. în această privin
ță, un rol mare îl au asisten
ții, toți foarte tineri, care îi a- 
jută practic pe studenți să-și 
lămurească eventualele necla
rități și să aprofundeze mate
ria. L-aș da exemplu pe asis
tentul Costea Nicolae, un tî- 
năr pasionat pentru munca pe 
care o depune, permanent pre
ocupat să găsească cele mai 
bune metode pentru ca studen
ții să-și însușească mai ușor 
materia. în încheiere, aș vrea 
să arăt că intenționăm ca ulti
ma prelegere să fie o sinteză a 
întregii materii pentru exa
mene, care să-i ajute pe stu
denți să vadă legăturile lo
gice dintre capitole, să-și dea 
seama 'de părțile asupra cărora 
trebuie 
mult.

să se oprească mai

Lector 
rector.

univ. V. ROBU, pro-

rectoratul institutu-Pentru
lui nostru, pregătirea sesiunii 
de examene din vară consti
tuie obiectivul de bază al acti-

12;BELLA ; Central 
14,15; 16,30; 18,45; _ ____
PĂRĂ-ȚI UN BALON — cine
mascop : Lumina (rulează în con
tinuare de la ora 9,15 pînă Ia 
ora 13; după-amiază : 15; 17; 19; 
21). Grădina Elena Pavel (ora 
20), Giulești (10,15; 12,15; 14,15; 
16,15; 18,30; 20,30), Popular
(10,30; 15; 17; 19; 21). DIN AR. 
GENTINA ÎN MEXICO —ZGRI- 
BULICI : Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la ora 10 pînă 
la ora 21). LACUL LEBEDE
LOR : rulează Ia cinematograful 
Maxim Gorkj (15,45; 18; 20,15).

(9,45;
21). CUM-

cu consiliul agricol raional, a 
organizat între 8—14 aprilie 
„Săptămîna lucrărilor de în
treținere a pășunilor“. în săp
tămîna aceea mii de tineri co
lectiviști, organizați în brigăzi 
de muncă patriotică, au făcut 
diferite lucrări. După ce au 
fost curățite buruienile și s-au 
distrus mușuroaiele și tufișu
rile, întreaga suprafață cu 
pășuni s-a grăpat cu atelajele 
proprii. Tinerii din Periam, 
Nerău și alte G.A.C. au făcut 
— cu ajutorul specialiștilor — 
lucrări de supraînsămînțări și 
au aplicat îngrășăminte chimi
ce pe pășunile model. Cei de 
la Teremia Mare, Sînnicolau 
Mare, Pesac și altele au ad
ministrat pe mari suprafețe cu 
pășuni urină de grajd diluată 
cu apă și au însămînțat cu ier
buri perene parcelele mai 
slab productive.

în perioada următoare da 

ne- 
Bi- 
ali- 
in-

vității de conducere și coordo
nare. Institutul nostru fiind tî- 
năr, nu a cunoscut decît patru 
sesiuni de examene. Cu toate 
acestea, am acumulat ceva ex
periență în acest sens.

Pregătirea sesiunii din vară 
am început-o încă din prima 
zi a semestrului doi. Pentru 
a evita învățatul în asalt, 
ne-am îngrijit să punem din 
timp la dispoziția studenților 
tot materialul bibliografic 
cesar studiului individual, 
blioteca este permanent 
mentată cu cursuri de uz 
tern, multiplicate prin mijloa
ce proprii, care pot fi consul
tate toată ziua. Toată ziua sînt 
deschise și laboratoarele, unde 
studenții au posibilitatea să 
verifice cunoștințele teoretice 
prin aplicații practice. în să
lile de lectură s-au creat con
diții pentru ca studenții să 
poată învăța în liniște. La in
dicația rectoratului, catedrele 
au dat din vreme studenților 
bibliografia minimală necesară 
pregătirii colocviilor și exame
nelor. De asemenea, la diverse 
discipline, catedrele s-au în
grijit să organizeze ore de con
sultații. Studenții vin la aceste 
ore de consultații cu materia 
studiată, urmînd ca aici, cu a- 
jutorul profesorilor sau asis
tenților, să o aprofundeze.

Pentru prima dată, în anul 
acesta colocviile nu se vor mai 
desfășura ca examene cu bile
te cu întrebări ci, așa cum e 
firesc, sub forma unor dezba
teri ale studenților în jurul 
celor mai importante proble
me. în acest scop, la nivelul 
catedrelor se vor organiza dis
cuții, schimburi de păreri ale 
cadrelor didactice care au co
locvii pentru a se stabili pro
cedeele cele mai eficace de 
desfășurare. în continuare aș 
vrea să precizez că programa
rea examenelor a fost făcută 
după ce în prealabil au fost 
consultați studenții. La începu
tul sesiunii au fost programate 
examenele la disciplinele cele 
mai grele. în felul acesta, stu
denții vor putea folosi mai ju
dicios timpul pe care îl au la 
dispoziție.

Conducerea institutului este 
încredințată că aceste măsuri 
vor ajuta ca rezultatele se
siunii din vară să fie mult mai 
bune de cît în sesiunea care a 
trecut.

AUREL GEORGESCU

E
OMUL MERGE DUPĂ SOARE« 
Cultural (15; 17; 19; 21). A 
FOST PRIETENUL MEU : ru
lează la cinematografele înfrăți
rea între popoare (15,30; 18;
20.30) , Alex. Saliia (10; 12,15;
16; 18,30; 20,45 — grădină 19,45), 
G. Coșbuc (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). CARTOUCHE — ci
nemascop : 8 Martie (11; 16;
18,15 — grădină 20,30). PRIE
TENIE INTERZISĂ : rulează 1« 
cinematografele T. Vladimirescu 
(16; 18; 20), C. David (16; 19,15;
20.30) .

10 zile este bine să se Inten
sifice munca pe pășuni, dat 
fiind că încă nu s-a trecut din 
plin la lucrările de întreținere 
a culturilor și sînt suficiente 
forțe de miincă. în aceste zile 
este bine ca organizațiile 
U.T.M. să-i mobilizeze pe toți 
tinerii la lucru. Să se organi
zeze zile ale muncii patriotice 
mai cu seamă în comunele 
Bebe, Gelu, Pesac și altele 
care sînt rămase în urmă cu 
întreținerea pășunilor. De a- 
semenea. să se prevadă de a- 
cum ca tinerii care se pricep 
la cosit să intervină ori de cîte 
ori pe pășuni apar buruieni.

Prin asemenea lucrări sim
ple, tinerii colectiviști pot a- 
duce o contribuție însemnată 
la obținerea unei producții de 
masă verde cu 2 000—3 000 de 
kg la hectar mai mari ca anul 
trecut. Aceasta înseamnă că 
pe cele aproape 4 500 de hec
tare se realizează un spor care 
poate asigura pășunatul a pe
ste 3 000 de capete vită mare 
pe timp de 3 luni.

Ing. ION RUSU 
vicepreședinte 

al Consiliului agricol raional 
Sînnicolau Mare

NICOLAE BARBU



BELGIA: Puternice 
demonstrații 
pentru pace 
și dezarmare

BRUXELLES. — Cu prilejul 
aniversării victoriei asupra 
Germaniei hitleriste, organi
zația „Mișcarea 8 Mai” din 
Belgia, care reunește în rîndu
rile sale aproape jumătate din 
întreaga populație a țării, a 
organizat la 8 mai în capitala 
Belgiei un miting pentru pace 
desfășurat sub lozinca „Pace 
și frăție”. Organizația „Mișca
rea 8 Mai” se pronunță pentru 
încetarea imediată a experien
țelor nucleare, folosirea ener
giei atomice exclusiv în sco
puri pașnice, pentru reglemen
tarea pe calea tratativelor a 
tuturor problemelor interna
ționale litigioase și pentru în
cheierea tratatului de dezar
mare generală și totală sub 
un strict control internațional.

La chemarea „Mișcării 8 
Mai”, la ora 11 a încetat acti
vitatea în toate întreprinde
rile și instituțiile din Belgia, 
iar transportul orășenesc și 
feroviar s-a oprit pentru un 
minut, cinstind memoria celor 
care au căzut în lupta împo
triva fascismului. Minutul de 
tăcere păstrat de cele 9 mi
lioane de locuitori ai Belgiei 
reprezintă un serios avertis
ment dat tuturor acelora care 
împing popoarele în pragul 
unei catastrofe termonucleare.

Sute de locuitori ai capitalei 
Belgiei au demonstrat apoi 
purtînd drapele și lozinci și 
s-au îndreptat spre primăria 
orașului Bruxelles.

CONAKRY 9 (Agerpres). — 
In cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la 8 mai la sediul 
Ministerului Educației al Re
publicii Guineea, însărcinatul 
cu afaceri al R.P.R. la Cona- 
kry, Dumitru Stănescu. a remis 
dr. Saidou Conte, ministrul 
educației tineretului și culturii, 
materiale didactice destinate 
înzestrării a două școli elemen
tare și una secundară, oferite 
de către Ministerul Invățămîn- 
tului din R. P. Romînă. La ce
remonie au participat Ture 
Soriba, adjunct al ministrului 
educației, Bolie. directorul în
vățământului elementar și se
cundar, funcționari ai M.A.E. 
și secretariatului de stat pen
tru informații, membrii Amba
sadei R.P.R., grupul de profe
sori romîni și alții. Dumitru 
Stănescu și S- Conte au rostit 
cuvîntări. In cuvîntarea sa, mi
nistrul Educației a mulțumit în 
numele guvernului guineez 
pentru ajutorul oferit într-un 
domeniu atît de important ca 
acel al educației. El a subliniat 
satisfacția deosebită a autori
tăților guineeze pentru asis
tența acordată de către guver
nul romîn Si înalta calificare 
profesională și pedagogică do
vedită de grupul de profesori 
romîni.

deosebit Ia înțelegerea între po
poare“, Centrul austriac de cul
tură, îu colaborare cu asociațiile 
pentru adîncirea relațiilor dintre 
Austria și celelalte țări, a orga
nizat în Palatul Palffy de la 
Viena o expoziție internațională 
a cărții ilustrate. Printre orga
nizatori se numără și Asociația 
Austria-Romînia.

La ștandul R. P. Romîne, fru
mos amenajat, vizitatorii admiră 
prezentarea unor cărți ca „Pic
tura romînească în secolul XX" 
și albumele „Octav Băncilă", 
„Grotele romîne,ti“, „Delta Du
nării", „Muzeul satului”, ca și 
ilustrațiile la cartea „Dumbrava 
minunată“ a maestrului Mihail

9 (Agerpres).

-----------9

Visita
Fidel Castro

m UoR.S.S
TAȘKENT 9 (Agerpres). — 

Fidel Castro, primul ministru 
al Cubei și persoanele care îl 
însoțesc care au sosit în Uzbe
kistan la 8 mai au vizitat la 
9 mai Marea Tașkent — uriaș 
lac de acumulare situat în a- 
propiere de capitala repu
blicii.

La mitingul organizat în a- 
ceastă localitate a luat cuvîn- 
tul Fidel Castro.

Primul ministru al Cubei și 
persoanele care îl însoțesc au 
vizitat apoi unități agricole din 
regiunea Tașkent.

CONFERINȚA MINIȘTRILOR
DE EXTERNE

A! PIEȚEI COMUNE
BRUXELLES 9 (Agerpres).
Sesiunea consiliului mini

ștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Pieței comune a 
avut, potrivit agenției France 
Presse, caracterul „unei con
fruntări franco-(vest) germane 
asupra viitorului Comunității 
Economice Europene și atitu
dinii celor șase față de vii
toarele negocieri în legătură 
cu tarifele .vamale cu Statele 
Unite”.

In problema relațiilor Pie
ței comune cu celelalte țări ca
pitaliste, și anume cu Anglia și 
S.U.A., Franța s-a aflat izolată. 
In schimb, în problema poli
ticii agrare, Germania occiden
tală a fost izolată.

Poziția comună mult visată 
de participanții la tratativele 
de la Bruxelles nu a fost rea
lizată. Agenția Reuter relata 
că „Franța a susținut că nu 
pot fi discuții asupra proble
melor agricole legate de pro
blema tratativelor cu S.U.A., 
pînă cînd nu se ajunge mai în- 
tîi la un acord asupra politicii 
agrare înăuntrul Pieței 
mune.

co-

Studenții 
indonezieni-împotriva 

neocolonialismului
y a începutul lunii mai. icpre- 
/ zentanți a 13 organizații stu- 

dențești din Indonezia, l-au 
vizitai pe guvernatorul provinciei 
Sumatra de nord și i-att înmtnat o 
declarație comună de protest îm
potriva tolerării in Indonezia a 
profesorilor americani, membri ai 
„corpului păcii".

A admite participarea profesori
lor americani la activitatea didac 
tică, se subliniază în declarație, 
înseamnă a da posibilitatea neoco- 
lonialiștilor să-și exercite controlul 
asupra educației tineretului. Nu 
putem accepta ca învățămintul su
perior să se translorme într-o are- 
nă a activității neocolonialiștilor 
și 'contrarevoluționarilor, conchide 
declarația.

VIENA 9 (corespondentul A- 
gerpres transmite): Sub motto-ul: 
„Cartea ca purtător al schimbu
lui cultural contribuie în mod

PARIS
în ședințele plenare ale celei 
de-a 65-a sesiuni a Consiliului 
Executiv U.N.E.S.C.O., din 7 și 
8 mai, s-a discutat rezoluția 
cu privire la aplicarea științei 
și tehnicii în interesul regiu
nilor slab dezvoltate.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
cestor ședințe, reprezentantul 
R. P. Romîne, acad. Tudor 
Vianu a susținut necesitatea 
dezvoltării activităților știin
țifice ale U.N.E.S.C.O., în 
scopul dezvoltării țărilor slab 
dezvoltate și a cerut să existe 
un echilibru între acestea și 
acțiunile educative ale organi
zației.

răsfoind
D.

Conflictul dintre Haiti si Republica Dominicană
• Ședința Consiliului de Securitate al O.N.U. • In Haiti se intensifică

acțiunile împotriva dictatorului Duvalier
NEW YORK. — în seara zi

lei de 8 mai s-a deschis șe
dința Consiliului de Securitate 
pentru discutarea plîngerii 
statului Haiti împotriva Repu
blicii Dominicane. în cadrul 
ședinței, reprezentanții celor 
două părți aflate în conflict 
s-au dedat din nou la atacuri 
și acuzații reciproce.

Delegatul dominican a de
clarat că Organizația Statelor 
Americane (O.S.A.) este com
petentă să soluționeze acest 
litigiu și Consiliul de Securi
tate trebuie șă suspende dez
baterile lăsînd în grija O.S.A. 
reglementarea diferendului.

Ședința Consiliului de Secu
ritate a luat sfîrșit urmînd ca 
la 9 mai, în cursul serii, să 
aibă loc o nouă ședință.

Atacurile reciproce dintre 
reprezentanții dominican și 
haitian s-au făcut auzite și în 
cadrul ședinței din 8 mai a 
Consiliului O.S.A.

Aceste atacuri au precedat 
aprobarea în unanimitate de 
către Consiliu a unei rezoluții 
columbiene care autorizează 
comisia de anchetă a O.S.A. să 
acționeze ca mediator în con
flict și invită cele două țări să 
se abțină de la „orice iniția
tivă incompatibilă cu Carta 
O.S.A.”.

Agențiile de presă anunță, 
pe de altă parte, că primii

americani evacuați din Haiti, 
ca urmare a 
această țară, 
cu avionul 
vorba de un
persoane. Evacuarea continuă.

crizei politice din 
au sosit miercuri 
la Miami. Este 
prim grup de 105

PORT-AU-PRINCE. — In timp 
ce la Consiliul de Securitate și la 
Consiliul O.S.A. se dezbate con
flictul dintre Republica Haiti Și 
Republica Dominicană, agențiile 
ocidentale de presă relevă o nouă 
intensificare a terorii in Haiti.

Totodată, agențiile occidentale 
de presă menționează despre in. 
tensificarea acțiunilor grupurilor 
antiguvernamentale

potrivit agenției France Presse, 
„au trecut la revoltă fățișă". Co
mandantul acestor grupuri, tostul 
șef al siguranței lui Duvalier. Cle
ment Barbot, este căutat de poliție, 
dar cercetările de pînă acum au 
rămas infructoase. Subliniind că la 
Port-au-Prince s-au semnalat în ul
timele zile numeroase cazuri 
sabotaj, printre care aruncarea 
aer a unui depozit de muniții 
împușcarea unor polițiști aflați
slujba lui Duvalier, agenția France 
Presse transmite că „anturajul 
președintelui Duvalier este cuprins 
de frică", iar actualul șef al sigu
ranței, generalul Constant, „nu 
mai părăsește palatul prezidențial 
de teama de a nu fj asasinat".

de 
în 
Și 
in

haitiene care,

SIRIA: Situația se menține
incordata

„Situația din 
rămînă încor- 

transmite agenția 
datorită di-

. S. S. : Sărbătorirea
Zilei Victoriei

MOSCOVA. — La 8 mai la 
Casa Centrală a Armatei din 
Moscova a avut loc o reuniune 
cu tema : „Bătălia pentru Ber
lin’'. Foștii participanți la răz
boi au vorbit celor prezenți 
despre faptele de eroism săvir- 
șite cu acest prilej.

La 9 mai în întreaga Uniune 
Sovietică au fost arborate 
steagurilor roșii; oamenii so
vietici au sărbătorit Ziua Vic
toriei. La Moscova, Leningrad,

în orașele și așezările munci
torești, la sate au avut loc a- 
dunări consacrate Zilei Victo
riei.

Cu prilejul Zilei "Victoriei, 
la Teatrul Mare al Uniunii 
Sovietice a fost prezentat un 
concert festiv.

La Moscova, în capitalele 
republicilor unionale, în orașe
le erou s-au tras salve de tun 
în cinstea Zilei Victoriei.

FESTIVITĂȚILE
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„Tribune de Nations“ despre cauzele
crizei

5,ituația economică a Repu
blicii Congo, așa cum re
zultă din datele existente 

pentru anul 1962, prezintă un 
tablou cît se poate de nesatisfă
cător, scrie ziarul francez „TRI
BUNE DE NATIONS“. Cheltuie
lile bugetare au continuat să de
pășească cu mult veniturile. Față 
de deficitul prevăzut de 11,6 mi
liarde franci congolezi, s-a înre
gistrat un deficit de 13,4 miliar
de franci, adică cu 4 miliarde mai 
mult dccit in 1961. De la data 
obținerii independenței (august 
1960) și pînă în 1962 circulația 
fiduciară aproape s-a dublat (13 
miliarde franci congolezi față de 
6,8 miliarde).

economiei congoleze
suferit oMoneda congoleză a 

depreciere puternică, iar prețu
rile au crescut 
gînd la sfirșitul 
239,5 (luîndu-se 
tru anul 1960).

Rezervele de 
foarte mult, ele ajungînd în mo
mentul de fufă In numai 5,6 mi
liarde franci congolezi în com
parație cu 20 de miliarde de 
franci în 1958. Lipsa de de
vize a dus la limitarea con
siderabilă a importurilor produ
selor industriale, ceea ce aduce 
prejudicii dezvoltării țării. Bunu
rile. de consum se găsesc în can
tități cu totul insuficiente. Scă
derea producției agrare a atins

vertiginos, ațin
tiți 1962 indicele 
ca bază 100 pen-

devize au scăzut

„Combat
vest-germaneprosperității

Intr-un comentariu care 
se ocupă cu puternica 
mișcare grevistă care a 

avut loc în landul vest-ger- 
man Baden Württemberg, zia
rul francez „Combat“ scrie că 
acesta a contribuit din plin la 
spulberarea mitului despre 
prosperitatea Germaniei occi
dentale. „Dacă DÎnă acum doi 
ani, relevă „Combat“, Germa
nia occidentală a mai putut 
naviga sub umbrela protec
toare a așa-zisului miracol e- 
conomic, astăzi, odată cu dis
pariția umbrelei, 
să . mai existe și 
mult lăudați ai 
vest-germane“.

Referindu-se la 
au determinat creșterea în ul
timul timp a nemulțumirilor 
clasei muncitoare vest-ger
mane, ziarul artă că ele se da- 
toresc în cea mai mare parte 
cheltuielilor excesive ale guver
nului de la Bonn pentru înar
marea Bundeswehrului vest- 
german, cheltuieli care au se
cătuit bugetul și au înrăutățit 
mult nivelul de trai al oame
nilor muncii vest-germani. 
Ziarul subliniază că în de
cembrie 1962, cînd Dahilgruen, 
noul ministru de finanțe al 
R.F. Germane, și-a preluat 
postul, deficitul bugetar al 
Germaniei occidentale se ri
dica la peste 500 000 000 de do
lari. Pentru a lichida măcar 
în parte acest deficit, guvernul 
de la Bonn a trecut de ur
gență la aplicarea unor mă
suri de „strîngere a curelei“. 
Au fost majorate impozitele, 
iar prețurile la majoritatea 
produselor au crescut. Aceste 
măsuri au creat profunde ne-

au încetat 
coeficienții 

prosperității

cauzele care

Conferința de presă 
a președintelui Kennedy

WASHINGTON. — La 8 mai 
a avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia pre
ședintele S.U.A., Kennedy, a 
răspuns la întrebări referitoa
re la situația 
S.U.A., precum 
internațională.

Din relatările 
presă reiese că cele mai multe 
întrebări adresate președinte
lui se refereau la actualul val 
de acțiuni rasiste care bântuie 
în statul Alabama. Pînă în 
prezent, guvernul S.U.A. a pă
strat tăcerea și o poziție de 
neamestec în evenimentele 
grave de la Birmingham. Pre
ședintele Kennedy s-a limitat 
ia unele aprecieri generale 
fără a arăta însă măsurile con
crete pe care guvernul federal

internă din 
și la situația

agențiilor de

ar intenționa să le întreprindă 
în vederea curmării terorii ra
siste din Alabama.

în cadrul problemelor exter
ne, Kennedy, după cum rela
tează agenția United Press In
ternațional, „și-a exprimat în 
mod deschis pesimismul“ în 
privința perspectivelor înche
ierii în momentul de față a 
unui acord cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare.

întrebat dacă este posibilă o 
nouă serie de experiențe nu
cleare, Kennedy a declarat, 
după cum menționează agen
ția Reuter, că „este de părere 
că va avea loc o nouă serie de 
experiențe nucleare dacă nu 
va fi realizat un acord" cu pri
vire la încetarea experiențelor 
nucleare.

oameni« 
dat sea- 
la Bonn

mulțumiri în rîndul 
lor muncii, care și-au 
ma că guvernanții de 
vor să acopere pe spinarea lor 
uriașe cheltuieli necesitate de 
înarmarea și modernizarea 
Bundeswehrului.

In încheiere, ziarul „Com
bat“ arată că puternica grevă 
care a avut loc în Germania 
occidentală nu constituie decît 
un prim avertisment dat gu
vernului de la Bonn, amintin- 
du-i că muncitorul vest-ger- • 
man este mai preocupat de 
condițiile sale de trai decît de 
înarmarea Bundesvehrului.

asemenea proporții îneît Congo 
se vede în momentul de fufă ne
voit să importe orez și porumb, 
pe care înainte le producea din 
abundență.

„Ajutorul“ american, arată în 
continuare „Tribune de Nations“ 
nu a reușit să amelioreze această 
situație, întrucît el stipulează că 
instalațiile, utilajele și piesele de 
schimb nu pot fi achiziționate 
decît din Statele Unite, ceea ce 
ridică mari dificultăți în calea 
întreprinderilor industriale care 
vor să-și repare sau să-și moder
nizeze instalațiile și piesele în 
întregime de proveniență euro
peană.

Grava criză prin care trece Re
publica Congo, subliniază în con
cluzie „Tribune de Nations“, nu 
poate fi învinsă decît dacă gu
vernul congolez va reuși să-și re
zolve problemele sale politice 
pentru a-și îndrepta pe viitor 
toată atenția asupra unui plan 
de redresare, economică. Printre 
aceste probleme politice se nu
mără în primul rînd reintegrarea 
efectivă a Katangăi și repartiza
rea echitabilă a veniturilor aces
tei bogate provincii între guver
nul central și cele ale provincii
lor. Or, după cum se știe, puteri
le coloniale vechi și noi încearcă 
pe toate căile să-și rezerve cea 
mai mare parte din imensele re
surse ale Katangăi. Lichidarea 
crizei economice congoleze de
pinde deci de lichidarea colonia
lismului sub formele sale vechi 
și noi.

NEW YORK. — Comitetul 
special O.N.U. pentru exami
narea problemei aplicării de
clarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale a adop
tat în unanimitate un raport 
în care cere Consiliului de 
Securitate să „reexamineze 
problema politicii de discrimi
nare rasială a guvernului sud- 
african“ în vederea luării mă
surilor imediate și eficace 
pentru a pune capăt evoluției 
periculoase a situației din 
Africa de Sud“.

După ce exprimă „neliniștea 
și indignarea profundă în le
gătură cu faptul că alte puteri 
continuă să furnizeze arme și 
materia] de război Africii de 
sud", autorii raportului „cons
tată cu regret că aproximativ 
20 de state membre ale O.N.U. 
continuă să mențină relații di
plomatice cu guvernul din 
Pretoria“. „Este esențial — 
se subliniază în raport — ca 
toate statele care întrețin cu 
Africa de sud relații diploma
tice, consulare, comerciale sau 
economice să fie invitate ime
diat de Consiliul de Securitate 
să rupă aceste relații“.

mele legate de caracterul și 
conținutul informațiilor trans
mise de acuzați serviciilor de 
spionaj englez și american.

Au fost audiați martorii 
A. P. Dolghih și V. V. Petro- 
cenko. Au fost, de asemenea, 
ascultate concluziile experților 
cu privire la măsura în care 
informațiile culese și transmi
se de acuzați serviciilor de 
spionaj străine sînt secrete.

La 10 mai, ora 10 dimineața 
(ora Moscovei), va avea loc o 
ședință publică.

BUDAPESTA — După cum 
transmite agenția M.T.I., la 9 
mai, la Budapesta au început 
lucrările celui de-ai XX-lea 
congres al sindicatelor ungare. 
La congres participă reprezen
tanți ai mișcării sindicale din 
peste 40 de țări, printre care 
și delegația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. 
Romînă, condusă de Grecu A- 
lexandru, membru în Prezi
diul c.c.s.

Procesul unor agenți 
care desfășurau 

activitate de spionaj 
împotriva U.R.S.S.

MOSCOVA. — Agenția 
TASS anunță că la 9 mai în 
sala de ședințe a Tribunalului 
Suprem al U.R.S.S. a conti
nuat procesul penal intentat 
cetățeanului U.R.S.S. Oleg 
Penkovski, agent al serviciilor 
de spionaj englez și american 
și spionului Greville Wynne, 
de cetățenie britanică.

în ședința închisă Colegiul 
militar al Tribunalului Suprem 
al U.R.S.S. a examinat proble-

'ATENA. — Presa greacă rela
tează că la Alena au sosit repre
zentanți ai comandameillului su
prem ai N.A.T.O. pentru a parti
cipa la lucrările pregătitoare în 
vederea accelerării lucrărilor de 
construcție a centrului de rachete 
al N.A.T.O. din Creta. La Atena au 
sosit, de asemenea, reprezentanți ai 
zece țări membre ale N.A.T.O., 
care vor participa la acest centru 
și care iac parte din Comitetul de 
organizare. Presa greacă subliniază 
că acest centru va reprezenta una 
din cele mai mari baze de rachete 
ale N.A.T.O. din partea de est a 
Mării Medilerane.

HAGA. — La 8 mai, Camera Su
perioară a parlamentului olandez a 
ratificat tratatul dintre Olanda și 
Germania occidentală cu privire 
la problemele legate de cel de-al 
doilea război mondial, tratat care 
contravine intereselor naționale ale 
Olandei și reprezintă o serioasă

DAMASC. — 
Siria continuă să 
dată 
France Presse 
sensiunilor dintre partidul na
ționalist Baas și celelalte gru
pări care au participat la lovi
tura de stat din 8 martie. Po
trivit agenției, în urma de
monstrațiilor elementelor unio
niste, care au avut loc miercuri 
la Damasc, peste 40 de persoa
ne au fost arestate. In aceiași 
timp în orașul Alep, scrie Fran
ce Presse, mii de persoane au 
ridicat baricade pe străzi pro- 
nunțlndu-se în favoarea uniunii 
imediate cu Egiptul. Incidente
le, considerate drept „grave", 
sau soldat cu un mare număr 
de morți și răniți. Agenția 
M.E.N., citind declarațiile călă
torilor sosiți din Damasc, rele
vă că pe străzile capitalei si
riene patrulează unități mili
tare și polițienești. Numeroase 
tancuri au ocupat poziții în fața 
cartierului general al armatei 
și a postului de radio.

Agenția Reuter transmite că 
miercuri seara s-a înapoiat la 
Damasc delegația siriană, con
dusă de generalul Attasi, pre
ședintele „Consiliului național 
al comandamentului revoluției", 
care a purtat la Cairo tratative 
cu vicepreședintele R.A.U., Ab- 
del Hakirn Amer, și cu pre
ședintele Consiliului executiv 
al Consiliului Prezidențial al 
R.U.A., Aii Sabri. După înche
ierea convorbirilor, 
declarat presei că

Aii Sabri a 
cele două

părți au trecut în revistă măsu
rile luate pentru traducerea în 
viață a declarației tripartite cu 
privire la uniune și au analizat 
activitatea comitetului comun 
care urmează să pună la punct 
detaliile acestei declarații. Cele 
două părți au hotărît, de ase
menea, să mențină contacte în 
viitor. Relerindu-se la aceste 
convorbiri, ziarele din Cairo 
au scris la 9 mai că „există nu
meroase probleme care nu au 
iost reglementate".

Totodată, în seara de 8 mai, 
după cum transmite agenția 
Reuter, a plecat la Bagdad o 
delegație siriană compusă din 
ministrul pentru relorma agra
ră, Shibli al Aissali, șj doi ofi
țeri din partea „Consiliului na
țional al comandamentului re
voluției" cu scopul de a „ex
plica conducătorilor irakieni 
desiășurarea situației interne 
din Siria".

Potrivit agenției M.E.N., pos
tul de radio Damasc și-a între
rupt emisiunile în noaptea de 
miercuri spre joi. Aceeași a- 
genție a anunțat arestarea 
directorilor ziarelor „Al Wah- 
da" și „Al Jamaheer" care 
s-au pronunțat în favoarea 
uniunii. Cele două ziare au fost 
interzise de autorități. După 
cum relevă agenția U.P.I., la 
Damasc apare în prezent numai 
un singur ziar, organ al parti
dului Baas. 
transmite, 
toritățile 
vînzarea 
egiptene.

PRAGA 9 (corespondentul 
Agerpres transmite); La 9 m<ti 
cu -prilejul celei de-a 18-a ani
versări a eliberării Cehoslova
ciei de către armata sovietică, 
întregul oraș a fost pavoazat 
ca în zilele de mare sărbătoare, 
împodobită cu drapele și ghir
lande de flori, Praga pare mai 
frumosă ca orieînd. In piața 
Letna din Praga a avut loc tra
diționala paradă 
tribuna centrală 
conducătorii de 
stat în frunte cu
votny, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S- Cehoslovace.

După defilarea unităților mi
litare, în fața celor peste 50 000 
de oameni

militară. In 
au luat loc 
partid și de 
Antonin No-

adunați în piața

Letna, a vorbit Antonia Novot- 
ny. El a evocat evenimentele 
din 1938 cînd Cehoslovacia a 
fost aruncată fără luptă în 
ghearele Germaniei naziste. 
Guvernul burghez a trădat 
— a spus A. Novotny — 
pentru că era aliat cu 
guvernele țărilor capitaliste 
care urmăreau interese străine 
popoarelor. Repetarea eveni
mentelor din 1938 nu mai este 
posibilă. Astăzi armata ceho
slovacă este o armată popu
lară, armata unui stat socialist. 
Cehoslovacia este aliată cu 
Uniunea Sovietică, cu țările so
cialiste participante ale Trata
tului de la Varșovia, care re
prezintă o forță capabilă să 
zădărnicească orice planuri 
războinice.

dintre
legătură cu tratativele
P. C. Chiuez și P. C. U. S.

Ciu En-lai l-a primit pe S. V. Cervonenko

Agenția M.E.N. 
de asemenea, că au- 
siriene au interzis 
în țară a ziarelor

PEKIN 9 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : La 9 mai 
Ciu En-lai, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, l-a 
primit pe S. V. Cervonenko, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. P. 
Chineză, cu care a avut o con
vorbire în legătură cu proble
ma tratativelor dintre parti
dele comuniste chinez și so
vietic.

Ciu En-lai i-a comunicat lui 
Cervonenko hotărîrea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez ca tovarășii 
Den Siao-pin, secretar general

al C.C. al P.C. Chinez și Pin 
Cijen, membru al Biroului Po
litic și al Secretariatului C.C. 
al P.C. Chinez să conducă de
legația chineză la Moscova la 
tratativele dintre cele două 
partide.

C.C. al P.C. Chinez a propus 
ca tratativele să aibă loc pe 
la mijlocul lunii iunie, a.c.

în cursul întrevederii, Ciu 
En-lai a arătat că răspunsul 
la scrisoarea C.C. al P.C.U.S. 
datată 30 martie a.c., va fi tri
mis mai tîrziu.

La întrevedere a fost pre
zent Ian Șan-kun, membru 
supleant al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez.rI i 
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Șomajul lovește 
dureros in tine
retul englez. 
Iată în fotogra
fia noastră un 
aspect de la o 
demonstrație a 
tinerilor șomeri 
la Londra. Pe 
pancarte scrie: 
„Tineretul vrea 
de lucru" „Ce
rem extinderea 
comerțului est- 

vest".
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concesie făcută pretențiilor guver
nului de la Bonn. Potrivit tratatu
lui, Germania occidentală primește 
de la Olanda citeva regiuni de 
frontieră cu o suprafață de 16 000 
acri, restabilindu-se complet în a- 
cest fel granița de vest a Reichu- 
luț hitlerist.

Stare excepțională 
în Guyana britanică

GEORGETOWN. — Agenția 
France Presse relatează că în 
urma grevei generale declan
șate în Guiana Britanică, au
toritățile acestui teritoriu au 
decretat starea excepțională. 
Totodată, la Georgetown, ca
pitala Guianei Britanice, au 
sosit trupe britanice, în timp 
ce alte unități britanice sînt 
așteptate să sosească în Guia
na Britanică pe calea aerului 
din Marea Britanie.

HAVANA. — După cum 
transmite agenția Prensa La
tina. organele securității de 
stat ale Republicii Cuba au 
capturat pe Emilio Llufrio Bo
tili, așa-zis „coordonator” al 
organizației clandestine „Tri
ple A“. Potrivit Agenției, Bofill 
a declarat că guvernele State
lor Unite, Venezuelei, Repu
blicii Haiti și Republicii Domi
nicane au acordat sprijin a- 
cestei organizații pentru a 
desfășura activități împotriva 
guvernului revoluționar cuban. 
El a afirmat că „în momentul 
de față în rîndurile contrare
voluționarilor cubani domnește 
o stare de demoralizare, ei 
sînt dezbinați și nu mai do
resc să lupte”.

BELGRAD. — 'Agenția Taniuq a- 
nunță că la 9 mai pe insula Brioni 
losip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, l-a primit pe U Thant, 
secretar general al O.N.U., care se 
află în vizilă in Iugoslavia Ia in-

PE SCURT
vitația guvernului iugoslav, și a 
avut cu el o convorbire cordială.

NEW YORK. — După cum 
relatează agenția France 
Presse, la 9 mai au avut loc la 
New York mai multe demon
strații împotriva discriminării 
rasiale din S.U.A. Demonstra
țiile, la care au luat parte atît 
negrii cît și albi, s-au desfășu
rat în fața sediului Organiza
ției Națiunilor Unite și a re
prezentanței S.U.A. la O.N.U.

■— studenți, muncitori și cîțiva 
profesori de la universitate.

Poliția a arestat zece stu
denți, patru muncitori și doi 
profesori. In suburbia Sabadel 
pe zidurile caselor au apărut 
Inscripții in care se cere „să 
se pună capăt crimelor și am
nistie pentru deținuții politici.

n Occident business- 
manii de suveniruri 
sint de neîntrecut 
cind e vorba de in
ventivitate. Fotogra
fii, cărți poștale 
ilustrate, ulcele, bite,

lluere, piei de cloșca etc sini 
acum de domeniul preistoriei. Con
form concepției moderne, suvenirul
nu mai e un obiect care să-ți
aducă amin ie de ceva 
un obiect cit mai rar 
fistichiu cu putință, în 
uimească batalioane de 
cunoscută bătălia care 
pentru barba lui Zito.

plăcut, ci 
și cit mai 

stare să 
snobi. E 
s-a dat 
Celebrul

fotbalist brazilian. care avea o
barbă de toată frumusețea, a pro
mis că și-o rade în cazul cind 
naționala sa ciștigă pentru a doua 
oară campionatul mondial. Cum 
acest lucru s-a petrecut intr-ade
văr, Zito s-a finul de cuvin!. 
Pentru firele din barba sa colec
ționarii de suveniruri și-au smuls 
propriile bărbi. Inutil să mai adău
găm că, profitînd de ocazie, 
istețul bărbier a făcut o afacere 
frumușică, vinzind cantități de păr

Business-ul

LISABONA. — La 9 mai s-a des
chis Ia Lisabona conferința minis
terială a Asociației europene a li
berului schimb (A.E.L.S.), cu parti
ciparea a peste o sută de delegați 
printre care Edward Heath, lordul 
sigiliului privat al Marii Britanii, 
ministrul de afaceri externe al Da
nemarcei, miniștrii comerțului 
Norvegiei. Suediei și Austriei 
ministrul elvețian al economiei.

Conferința, pe care ziarul elve
țian ,,Neue Zurcher Zeitung" o 
califică drept cea mai importantă 
de la crearea A.E.L.S. în 1959, se 
deschide sub semnul gravelor di
vergențe care există atît între 
membri Asociației cît și între Aso. 
ciație și Piața comună.

TOKIO. — Populația capita. 
lei Japoneze a fost la 1 aprilie 
1963 de 10 261 000 oameni. Po
trivit datelor autorităților mu
nicipale populația din Tokio a 
crescut în luna martie cu peste 
10 000 de oameni.

ai 
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Manifestări antifranchiste 
în Spania

PARIS. — După executarea 
lui Julian Grimau in Spania 
au loc demonstrații. După cum 
relatează presa franceză, pe 
strada R,amblas din centrul 
Barcelonei, a avut loc recent 
un miting la care participanții 
au cerut desființarea tribuna
lelor militare și restabilirea li
bertăților democratice.

Cu toate măsurile luate de 
poliție (au fost barate toate 
căile de acces spre strada 
Ramblas), la miting au parti
cipat peste 500 de persoane
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MOSCOVA. — Spărgătorul de 
gheață atomic „Lenin" tace pregă
tiri în vederea celei de-a patra na
vigații, care va începe în iunie.

Spărgătorul de gheață atomic 
flLenin", construit la sfirșitul anu
lui 1959, poate face de 8—10 ori 
ocolul pămîntului, fără a-și reîn- 
cărca reactoarele. Vasul a funcțio
nat trei navigații consecutive tară 
a se reaproviziona 
atomic, parcurgînd 
lioadă circa 50 000 
o parte în condiții 
ficile.

cu combustibil 
în această pe
nule, din care 
extrem de di-

LONDRA. — Intr-o localitate 
din apropierea orașului Oxfprd, 
s-a deschis la 6 mai o conferință 
a reprezentanților S.U.A. și An
gliei, a cărei temă de discuție, în 
mod oficial, este „trecutul anglo- 
american și viitorul atlantic". Din 
planurile organizatorilor acestei 
conferințe reiese că principala ei 
menire este să caute căi pentru 
slăbirea contradicțiilor existente 
în momentul de față între cei 
aliați din N.A.T.O.
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NEW YORK. — La două 
după izbucnirea incendiului 
bordul submarinului nuclear „Fla
sher“, corespondentul din New 
York al agenției France Presse, 
relatează că un nou incendiu s-a 
declanșat la S mai pe bordul sub
marinului nuclear american .Woo
drow. Wilson", aflat in construcție.

zile 
pe

cu suveniruri
suficiente pentru bărbile unei în
tregi echipe de fotbal, cu rezerve 
cu tot. De, suveniruri I

De la obiecte, s-a trecut la clă
diri și monumente istorice. Nume, 
roși bogătași americani au achizi* 
ționat din Europa statui celebre, 
plăci comemorative, case muzeu 
și biserici.

Plăcerea de care vorbeam s-a 
transformat insa nu după mult 
timp în plictiseală. Moda nu iartă. 
Clădirile și monumentele s-au ba
nalizat. Altceva I Și acest „alt
ceva" a fost în cele din urmă 
găsit: pămînturi... străvechi.

După calcule, s-a trecut la ac
țiune. La Londra a fost creată 
firma „Ancestral Land Company 
Ltd" ceea ce înseamnă „Compania 
pămînturilor străvechi".

După ce calcă pragul elegantului 
birou al acestei firme, clientul 
este întîmpinat de un funcționar 
spilcuit care declamă pe nerăsu
flate un text ca cel de mai jos :

— Bine-ați venit la noi ! Avem 
pămînturi din toate epocile isto
rice. De pildă, cel din comitatul 
Kerit (foarte aproape de capitală) 
e o finețe. 11 putefi vedea chiar 
astăzi. Ce vechime ! Fiecare pia
tră, fiecare fir de iarbă e o piesă 
de muzeu, martoră a glorioase 
fapte strămoșești I Are castel, 
cimitir și tot ce trebuie. Sînt ce-i 
drept, pe-acolo și ci/iva locuitori...

Respectabilul cotidian londonez 
„Times", care publică toate in
formațiile cu privire la firma 
„Ancestral ele" și la prețul suve
nirurilor nu spune nimic despre 
„suvenirul" cu care rămîn locui
torii meleagurilor strămoșești 
scoase la mezat. Probabil, nu-i un 
suvenir tocmai plăcut...

ION D. GOIA


