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e drumurile de șes ori de munte ale raionului 
Tg. Jiu întîinești zilnic sute de mașini transpor- 
tînd călători sau mărfuri, materiale pentru di
ferite șantiere. Multe din ele aparțin Autobazei 
de transporturi auto și sectorului I.M.T.F. — Ol
tenia.

Punct de reper: 
sutamiiștii

Să însoțim, de pildă, într-o 
cursă autobasculanta cu nu
mărul 51 293-01. Șoferul are 
un obicei. întotdeauna, îna
inte de a pleca la drum, în 
timp ce motorul se încălzește, 
face un control amănunțit ma
șinii. S-a convins că totul e 
în ordine și numai după aceea 
pornește în cursă. La urcarea 
și coborîrea pantelor schimbă 
ușor vitezele, nu forțează mo
torul.

In sfîrșit, prima etapă a 
cursei s-a terminat și șoferul 
își trage mașina la rampa de 
încărcare. Altul, în locul lui, 
s-ar odihni puțin. El gîndește 
altfel : „în timpul drumului, 
oricît de atent ai conduce, la 
mașină se pot întîmpla multe”. 
Intră sub șasiu, controlează a- 
numite piese, strînge vreun 
șurub. Ridică apoi capota Și 
verifică legăturile mecanice 
și electrice ale motorului.

...De fapt pe șoferul despre 
care v-am vorbit, utemistul 
Dumitru Păducel de la auto
baza din Tg. Jiu, nu l-am în
soțit niciodată într-o cursă. 
Cele' povestite mai sus au fost 
relatate chiar de el într-o dis
cuție organizată la coloana de 
mașini Vădeni pe tema: „Cum 
conducem și cum îngrijim ma
șinile”. De ce a vorbit tocmai 
el la această consfătuire? Răs-

punsul îl aflăm îndată de la 
Gheorghe Moța, șeful coloanei.

— E unul dintre șoferii noș
tri cei mai buni. își îngrijeș
te mașina ca ochii din cap.

într-adevăr. mașina e ca un 
ceasornic. Cu cît e mai bine 
îngrijită, cu atît îl ajută mai 
mult pe șofer la îndeplinirea

guri anumite reparații mai u- 
șoare. Mai mult, atunci ctod 
mașinile le sînt programate 
pentru reparațiile curente și 
mijlocii, ei lucrează, alături de 
mecanici, la efectuarea lor. Nu 
este astfel o întîmplare faptul 
că peste 50 la sută din șoferi 
au atins norma de reparații 
capitale fără ca mașinilor să li 
se fi făcut reparația generală. 
Aceasta se reflectă de fapt și 
în indicatorii de plan ai auto
bazei. Pe primele 4 luni planul 
producției globale a fost înde-

cum să nu fie așa cînd tineri 
ca Gheorghe Dobrescu și alții, 
în loc să se ocupe zilnic de 
întreținerea vehiculelor, le 
folosesc în stare neoorespun- 
zătoare pînă cad pe butuci. 
Rezultatul: aproape zilnic ies 
din program din această cau
ză, cîte o mașină sau două. 
Unii șoferi ca Ion Gheorghe, 
Ion Marina și Ion Vîlceanu 
cînd pleacă la drum, își trag 
șapca pe frunte și gonesc în 
mare viteză fără să țină sea
ma că mașina 
arcuri. Urmarea : alte ore ne- 
planifioate de reparații și sta
ționări, alte cheltuieli în plus 
pentru întreținerea lor.

a
Tinerii de la orașe 

și sate participă cu 
însuflețire Ia acțiu
nile patriotice, de in
teres obștesc.

Un tren marșrut, 
încărcat cu fier vechi 
colectat de tinerii din 
orașul Iași, a fost ex
pediat zilele acestea 
către oțelării. De Ia 
începutul anului, ti
neretul din cuprinsul 
regiunii IAȘI a colec. 
tat aproape 4 000 
tone de fier vechi, a 
întreținut 150 km de 
drumuri, a plantat în 
livezi și pe marginea 
șoselelor peste 60 000 
de pomi, a executat 
lucrări de irigare pe 
mari suprafețe de te
ren.

Valoarea economii
lor realizate de Ia 
începutul anului de 
tinerii din 
prin

regiune,
muncă p atrio ti-

sarcinilor ce-i revin, Mulți ti
neri de la autobaza din Tg. Jiu 
cunosc acest lucru și acordă 
cea mai mare atenție întreți
nerii mașinilor. Romică Ungu- 
reanu a parcurs cu autoca
mionul numărul 27.753 peste 
155 000 km fără să-i facă vreo 
reparație capitală. Alexandru 
Vlădoiu a reușit și. el aceeași 
performanță, și, în plus, a 
tractat permanent la mașină 
cite una sau două remorci.

Nu se poate să nu încerci un 
Sentiment de respect pentru 
munca unor asemenea tineri.

Sutamiiștii acordă o deosebi
tă atenție mașinii. Ei respectă 
cu cea mai mare strictețe nor
mele tehnice de conducere și 
exploatare. Zilnic, după pro
gramul de lucru, își rezervă o 
oră-două pentru efectuarea 
proceselor tehnologice de spă
lare, gresare și revizie tehni
că. Mulți dintre ei execută sin-

plinit în procent de 102 
sută ; prin reducerea cheltuie
lilor de întreținere, a consu
mului de benzină, carburanți 
și lubrefianți s-au obținut e- 
conomii la prețul de cost. în 
primul trimestru, în valoare 
de 250 000 lei.

Dar nu toți tinerii își reali
zează normele zilnice de trans
port. Așa stau lucrurile la 
I.M.T.F. Cauzele nu sînt greu 
de găsit. în primul rînd, ma
șinile nu sînt folosite la în
treaga lor capacitate. Repara
țiile și staționările neplanifi
cate, de pildă, reprezintă, pe 
primul trimestru, peste 10 la 
sută din timpul de lucru ! Și

Șoferul — să aibă 
o înaltă calificare!

Să ne imaginăm momentul 
în care mașina pornește la 
drum. Tînărul șofer nu are 
alături de el nici pe maistrul 
mecanic,. nici pe șeful de ga
raj și nici pe conducătorul 
autobazei. El va trebui să știe 
și să rezolve deci singur toate 
problemele ce se ivesc, să facă 
o reparație mecanică și elec
trică de calitate. Altfel e de la 
sine înțeles că, în așteptarea 
ajutorului, va trage pe dreap-

Recent Direcția Centrală de 
Statistică ne-a făcut cunoscute 
date cu privire la răspîndirea 
cărții în rîndurile populației 
din întreaga țară. Printre al
tele, s-a constatat că cele 
23 300 biblioteci publice din 
țară dispuneau, la sfîrșitul a- 
nului trecut, de un 
78 700 000 de volume, 
cestea, au fost citite 
oane volume, cu 11
mai mult decît în anul 1961. 
Iar numărul cititorilor s-a ridi
cat la 8 300 000 — adică aproa
pe jumătate din întreaga popu
lație a țării.

Mult frecventate sînt biblio
tecile sindicale din cadrul in
stituțiilor și întreprinderilor. 
Cele circa 4 800 biblioteci de 
acest fel existente la sfîrșitul 

■ anului trecut au înregistrat în 
cursul anului 1 325 500 cititori. 
Dotate cu cărți beletijistice și 
tehnice. ele au împrumutat în 
anul 1962 muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor șil funcțio
narilor peste 7 610 000, volume.

în anii puterii popiulara au 
fost create în comuntfe și sate 
peste 7 000 biblioteci. Numai 
în 1962, aceste bibli|oteci au 
împrumutat 24 852 800 ; cărți la 
aproape 3 700 000 Cititori, în 
majoritate țărani col;ec|tiviști și 
salariați agricoli.

(Agerpres)

f întreprinderea textilii din I 
j orașul. Pitești — unite tea Aj 
} a fost înzestrată cu 440 noi) 
f războaie automate de țesut, ț 
( In fotografie : un aspt ct din j 
1 secția filatură.

tinerilor
că, este aproape 
2 200 000 lei.

Cantități 
te de 
trimis 
tinerii din raioanele 
Cîmpina, Tîrgoviște, 
Mizil, Buzău și Te- 
leajen, din regiunea 
PLOIEȘTI. Pînă a- 
cum, organizațiile de 
tineret 
parte a 
pediat 
de la 
Reșița 
10 000 
vechi, 1 
ceastă ; 
tinerii 
derile 
rașului 
au colectat 
jumătate din această 
cantitate.

în cuprinsul regiu
nii SUCEAVA, tinerii 
contribuie la lucrări, 
le de înfrumusețare a

însemna, 
fier vechi au 
oțelăriilor și

din această 
i țării au ex- 

combinatelor 
Hunedoara și 
mai mult de 
tone de fier 
fruntași în a- 
acțiune fiind 
din întreprin- 
aparținînd o- 
Ploiești, care 

aproape

localităților, la re
darea de noi terenuri 
agriculturii, refacerea 
pădurilor etc. Cei din 
Suceava au amenajat 
în noua piață a ora
șului un frumos parc, 
iar cei din Botoșani, 
Rădăuți, Cîmpulung 
Moldovenesc au lu
crat la amenajarea de 
noi spații verzi. Tine, 
rii de la sate au exe
cutat lucrări de cu
rățire a pășunilor pe 
mai mult de 77 000 
ha, iar mai mult de 
1 000 ha au fost de
frișate. De asemenea, 
ei au plantat peste 
50 000 pomi și au îm. 
pădurit peste 700 ha.

în acțiunile ob
ștești sînt fruntași ti
nerii din raioanele 
Fălticeni, Rădăuți și 
Dorohoi.

(Agerpres)

oi oficii poștale
Clmpina și Sinaia 
in folosința noile

au fost 
oficii de 
prevăzute 
automate,

La 
date 
poștă și telecomunicații 
cu centrale teleionice 
care în curînd vor intra în func
țiune. Noile construcții sînt dotate 
cu mobilier și aparatură modernă, 
confecționate In tară. Asemenea 
oficii au fost date in exploatare 
anul acesta la Băicoi, Breaza. Co-

inamic și Bușteni. La Buzău și Tir. 
goviște au fost executate lucrări 
de extindere a centralelor automa
te și la rețelele telefonice urbane. 
Pină la sfîrșitul anului la Ploiești 
urmează să se termine lucrările de 
dezvoltare a centralei telefonice 
cu încă 2 000 de linii.

(Agerpres)

TELEGRAMA
Excelenței sale

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Romîne

București

Foarte impresionat de amabilele felicitări pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi le adreseze cu prilejul realegerii mele 
în postul de președinte federal, mă grăbesc să adresez Excelen
ței Voastre mulțumirile mele cele mai călduroase, precum și 
urările mele sincere pentru fericirea dv. și pentru prosperitatea 
țării dv.

Dr. ADOLF SCHÄRF
Viena, 13 mai 1963

Studențiij anului I din secția de geochimie a 
facultăfii d< ■ știin(e naturale și geograiie a 
Universității „AI. I. Cuza“ din Iași au încheiat 
zilele acești ra o instructivă excursie de studii, 
însoțiți de c adre didactice, ei au vizitat exploa
tările de nț angan din bazinul Domelor, labo
ratoarele și secția de preparare a manganului 
de la lacobțmi, unde minerii i-au primit cu căl
dură și le-d u vorbit despre condițiile de lucru 
și de viață ce le-au fost create în anii puterii 
populare. I In continuare, studenții au vizitat 
diferite localități de pe Valea Bistriței

Alt grup ide studenji din anul 111 al aceleiași 
facultăți au cercetat cu deosebit interes gră
dina botanică și stațiunea horticolă, crescăto
ria de fazani și Stațiunea tinerilor naturaliști 
din Timișocira, precum și alte obiective de spe
cialitate diri Caransebeș, Băile Herculane, Cra
iova, Sibiu, Brașov și din alte localități.

Interesant e excursii de studii, care i-au aju
tat să-și co mpleteze cunoștințele teoretice, au 
făcut și studenții secției de istorie a facultății 
de istorie-i ilozofie și cei de la facultatea de 
chimie a universității din Iași. Excursiile au 
'prilejuit topodată studenților ieșeni rodnice 
schimburi de experiență cu colegii lor din alte 
centre universitare : Cluj, Timișoara, Craiova, 
Brașov. (Agerpres)

Consiliul ț entru 
pîndirea 
cultural-știinpfice, 
colaborare qu Casa 
cultură a 
Capitală, 
zilele de 
vineri și 
clu de conferințe ce vor 
fi ținute de acad, 
gen A. Pora, decan 
Facultății dq științe na
turale-geografie a Uni
versității „Babeș-Bo. 
lyai", din Cluj, în legă
tură cu expediția știin
țifică la cafre a partici
pat pe bolidul vasului 
sovietic de cercetări o-

a unoștințelor
In 
de 

studenților din 
organizează in 
mțercuri, joi, 
sîmbătă un ci-

ceanografice „Viteaz“, 
în Oceanul Indian. Con
ferințele vor avea loc 
în sala Casei de cultură 
a studenților din calea 
Plevnei nr. 61, începînd 
de la ora 20,30 și vor fi 
însoțite de proiecții și 
exemplificări pe bandă 
de magnetofon.

Studenții vor audia 
expunerile : „Viața pe 
nava de cercetări ocea- 
nografice Viteaz"; „Im. 
presii din Singapur și 
Indonezia", „Australia 
de vest", „India de est 
și insulele de coralieri".

(Agerpres)

(Continuare în pag. a 3-a)

...

DISPUI
de Marin Preda

Funiculare 
in pădurile sucevene

In parcelele Rusca și Voivodeasa, aparținînd 
de întreprinderea forestieră Rădăuți, au fost 
date zilele acestea în funcțiune două noi fu
niculare pentru scosul și apropiatul materialu
lui lemnos. Noi funiculare au fost puse în 
funcțiune și în raza de activitate a întreprin
derilor forestiere Gura Humorului și Frasin.

In prezent, pentru scosul materialului din 
pădure se folosesc în regiunea Suceava aproa
pe 50 de funiculare. Mecanizarea acestei ope
rații a permis muncitorilor forestieri din re
giune să realizeze economii în valoare de 
peste 420 000 lei, (Agerpres)

La cea de-a ll-a inovație
L a început l-am privit puțin 

cam nedumerit pe biblio
tecarul Dumitru Sidoriac 

eînd mi-a propus să-mi prezinte 
o... fișă. Ce mare lucru ai putea 
să afli din ea ? Dar după ce am 
studiat cu atenție bucățica aceea 
de carton mi-am dat seama că am 
făcut cunoștință cu un tînăr citi
tor pasionat care găsește în cărți 
cei mai apropiați pieteni și sfă
tuitori.

Sînt multe cărți trecute pe fișa 
inginerului Ion Buga de la între-

prinderea regională de electrici
tate Bacău. Aproape 30 de titluri, 
majoritatea cărți tehnice. Ele îl 
ajută să descopere mereu noi și 
noi metode înaintate de muncă, 
care aplicate în producție aduc 
întreprinderii mari economii. 
Numai în acest an el a depus la 
cabinetul tehnic 11 propuneri de 
inovații. Adeseori, după ce citește 
o carte, discută cu tinerii din 
secție, se sfătuiesc cum pot să 
aplice în muncă cele învățate. 
Acest lucru a făcut ca majorita-

azul cel mai greu 
al temei noastre, 
l-am lăsat la urmă. 
De astă dată, spre 
deosebire de cele 
două cazuri prece
dente, eroina este

o femeie, o tînără muncitoare 
de 25 de ani, să o numim M. 
din orașul B. și a cărei istorie 
ne-a povestit-o o prietenă de a 
ei. Cînd fata- avea 17 ani, și era 
în anul 11 la școala profesio
nală, tatăl ei, navigator de me
serie, căzu bolnav la pat și ea 
trebui să-și întrerupă studiile 
și să se căsătorească. Nu am 
putut să ne dăm seama ce legă
tură a existat între aceste eve
nimente — boala tatălui, între
ruperea școlii, . căsătoria — și 
nici cum și-a ales sau a fost a- 
leasă ea de soțul ei, deși cheia 
întregii ei existente ulterioare, 
se află aici. (Această cheie se 
va dezvălui totuși cititorilor și 
sperăm că și ei însăși după ce 
vom povesti aici pas cu pas 
viafa ei și cititorii ne vor scrie 
impresiile lor). Fapt e că după 
scurtă vreme de la căsătorie a 
rămas însărcinată și a născut. 
Prin nașterea copilului, însă, în 
loc ca existenta ei să ia o întor
sătură fericită, așa cum spera, 
și să se bucure de dragostea so
țului, dimpotrivă, după naște
rea băiatului nu a mai avut trai 
în casă nici cu bărbatul, nici 
cu soacra șl nici cu cumnații.

Bărbatul era din același oraș cu 
ea, dulgher de meserie, dar lu
cra la (ară, pe-acolo își cîștiga 
existenfa. Pe-acolo însă se de
da și băuturii și cînd se întor
cea acasă se punea cu pumnii 
pe ea, probabil drept recunoș
tință că ea îi făcuse un băiat. 
Îngrijorată de soarta familiei, 
de faptul că soacra nu dădea 
nici ea dovadă de mai multă 
înțelepciune, tînăra muncitoare 
reuși să-și aducă bărbatul la 
mama ei, crezînd că în felul a- 
cesla o să fie mai 
însă mai bine, se 
mama ei, și atunci 
la mama lui, care 
că fusese părăsită,
părul noră-si și se certau 
nou și din nou se întorceau la 
mama ei. Și așa de patru- 
cinci ori, „hai Ia mama“ cînd 
într-o parte, cînd într-alta. Intre 
timp bărbatul începu să se în
toarcă tot mai rar de pe la tară 
de unde lucra și tînăra soție, 
auzind că-și cam făcea de cap 
pe acolo, luă într-o zi copilul cu 
ea și plecă la el. (Cel care i-a 
atras ei atenția asupra purtării 
lui acolo nu era altcineva decît 
chiar fratele lui, Îngrijorat și 
el probabil de soarta familiei 
fratelui său, pe care voia să-I 
împiedice să meargă mal de-

parte pe drumull pe care apu
case).

Dulgherul nu se lăsă impre
sionat de venirita nevestei, o 
luă la bătaie și: o goni acasă, 
(și se bătu chiair și cu fratele 
lui din aceeași pricină!). În
toarsă acasă, scffia se duse la 
soacră-sa și îi spuse : uite ce 
face și cum se .poartă bărbatul 
cu ea.

— Dacă îți dau mai mult, îi 
dai mă-ti, zicea el.

Drept care tînăra soție duse 
copilul Ia creșa săptămînală a 
întreprinderii unde lucrase îna
inte și reintră în serviciu, cu 
gîndul că poate o îndestulare 
materială sporită i-ar smulge 
eventual bărbatului o cît de 
vagă lumină de zîmbet.

Ași 1
Și iată că într-o zi dispăru 

din casă actul de căsătorie al 
soților. Cu ea în casă, fără să-i 
spună nimic, în înțelegere cu 
maică-sa bărbatul înaintase di
vorț. Ce se întîmplase ? Pe 
acolo pe unde dulgherea, sau 
cine știe cu ce prilej, soțul dă-

bine. Nu era 
certau și cu 
se întorceau 
însă, jignită 
vira mîna în 

din

— E tînăr mumă, zise soacra, duse de una, care pusese mîna 
Iasă că se potolește el.

Trecură însă patru ani și el 
nu se potoli. Umplea casa cu 
băieți de teapă, lui, se puneau 
pe fumat de nu mai puteai 
să-ți tragi răsuflarea, uscau 
sticle pe dinăuntru de nu mai 
aveai Ioc de ele și jucau bar
but pînă se tîmpeau la cap. 
După ce se ten\iina 
rămîneau singuri', de 
pierduse la zarul 1 se 
pumnii șl picioarele pe ea, apoi 
se Îmbrăca șl pitica. li arunca 
pe masă 25 de iqi și ÎI spunea 
să-l ajungă acești bani pînă 
sîmbătă cînd vi mi el.

bairamul 
furie că 
punea cu

pe el, una din acele femei care 
simt o bucurie cu atît mai mare 
cînd cuceresc un bărbat, cu cît 
cu aceeași ocazie produc o ne
fericire corespunzătoare unei 
alte femei căreia îi aparținuse 
bărbatul înaintea ei.

Exact în aceeași perioadă 
copilul căzu grav bolnav, gata 
să moară și această primejdie 
care o pîndea pe eroina noastră 
i se păru mai mare decît aceea 
de a pierde un bărbat de care 
se săturase și ea pînă peste gît, 
și în acele zile alergă la 'spital 
noapte de noapte, istovită de 
griji și de oboseala serviciului. 
O ajută același cumnat, care

făcu tot ce putu ca să-i salveze 
copilul. Și peste toate, trebuia 
să se mai ducă și la proces, să 
nu piardă procesul fiindcă 
voia să-și păstreze băiatul și 
să-l oblige pe bărbatul ei să-i 
plătească pensie alimentară.

Cumnatul interveni însă 
următorul argument: Tatăl 
era bolnav de plămîni, sora 
Ia fel, mama nici ea nu i 
prea sănătoasă, era primejdios 
deci să aducă în casa lor copi
lul, care și așa era șubred 
după propria lui boală. Să i-1 
lase deci bărbatului pînă ce ea 
își va face o situație mai bună, 
după aceea poate să și-l ia, 
lucru cu care ea căzu de acord.

Intre timp ea se trezi apoi la 
realitate și înțelese că se în- 
tîmplase ceva destul de grav, 
că adică, rămăsese deodată 
fără bărbat și fără copil, 
făcu însă nici un scandal, 
dădu seama că nu mai avea 
nici un rost. O singură dată o 
opri ea pe drum, pe noua fe
meie a fostului ei bărbat, care 
era și ea însărcinată și o între
bă, ce i-a folosit 
căminul, la care 
punse :

— Bine că am 
cum ai vrut tu să 
am vrut și eu.

După desfacerea căsătoriei 
încercă să-și vadă băiatul, dar 
nu-i dădură voie. Maică-sa o 
goni de acasă, zicîndu-i că nu 
tiebuia să-și lase bărbatul să 
i-1 ia alta, că trebuia să stea și 
să îndure, că așa e soarta fe
meii. își luă o cameră mobilată 
și se mută. Era iarnă și înghe
ță în odaia aceasta și de frig, 
dar și de disperare, și de sin
gurătate : vruse să aibă fa-

cu
ei 

i ei 
era

Nu 
își

că i-a distrus 
cealaltă răs-

fost în stare, 
ai bărbat, așa

tea tinerilor să îndrăgească car- • 
tea tehnică, devenind nelipsiț i 
de la bibliotecă. Priveam schițe^ e 
celei de a ll-a inovații a tinări) - 
lui inginer, cînd șeful cabinet! i- 
lui mi-a atras atenția că nu e t| l- 
tima. Puțin mai de vreme in( i- 
nerul îi ceruse cîteva sfaturi 1 cu 
privire la un nou dispozitiv : pa 
care are de gînd să-l realizeze) .

ION ARHIRE
corespondent volunttj r.

milia ei, fusese credincioasl 1 șl 
devotată soțului, îi făcuse ! un 
copil și iată ce ieșise din I dra
gostea și devotamentul ei j bă
tăi, intrigi, beții și în cele' din 
urmă trădarea și alungare): țel 
din casă. •!

Trecură cîteva luni, veni pri
măvara. Familia ei se mai -im- 
blînzi, și tatăl, care mai trăia 
încă, se gîndi să-i vină în] a- 
jutor, să-i găsească el, de i astă 
dată un bărbat bun, pe a ire-1 
cunoștea el, un băiat cu mse- 
cade și cu suflet în el și i ă nu 
o mai lase pe ea să mai d leagă 
cine știe ce pramatie, cd m fă
cuse cînd îl alesese pe» iostul 
ei bărbat. Cine era acea! t băiat 
bun și cumsecade ? Birt e înțe
les tot un navigator ca i și tatăl 
ei, bătrînul îl cunoște^ de pe 
vas, că lucrase cu el p înă nu 
se îmbolnăvise. 11 cun( >scu pe 
acest nostrom și se îi idrăgosti 
de el, fiindcă se prea snta în
tr-adevăr așa cum spi isese ta
tăl, în plus fiind ț un bărbat 
toarte atrăgător, dej i nu prea 
îngrijit. Perioada ac easta de 
început, ținu, cum ei a și firesc, 
destul de mult, fiint lcă ea voia 
acum să-l cunoască. bine și să 
nu mai pățească ce> ea ce pățise. 
Numai, că, cu cît i ,u mai lungă 
perioada, cu atît se îndrăgosti 
de el mai tare, lnr :epură să tră
iască împreună, f ară căsătorie, 
tot așa, să nu se pripească, să 
se lege, dar, abia, așa se legă ea 
mai rău decît dq că s-ar fi căsă
torit.

Descoperi înl îi că și ăsta 
bea, dar mult m ai rău decît pri
mul, cînd dădi :a de vin, turna 
în el pînă se trezea sub masă.

(Continuări în pag. a 3-a)



I
i hui ucrările agricole 
® | de primăvară se 
R | desfășoară cu în- 
jl li suflețire pretutin- 

deni. Mai mult ca 
fflll în al(i ani, buna 

organizare a mun
cii mecanizatorilor șj colecti
viștilor își arată, din plin roa
dele. Ici își desfac întîile frun

ze firele de porumb, colo tă- 
lăzuiesc holdele de grîu. La 
dezvoltarea, la creșterea lor. 
veghează tractoriștii și colecti
viștii. Ei acordă o mare aten
ție lucrărilor de întreține
re, știind că da calitatea aces
tora depind sporurile de recol
tă. Iată cîteva fapte culese re
cent cu ocazia unui raid pe 
care l-am întreprins în regiu
nile București și Dobrogea.

Primul popas: S.M.T. Balaciu. 
Mecanizatorii de aici au mun
cit în campania asta mai mult 
și mai bine ca în oricare alt 
an. Însămînțările au fost termi
nate cu 3—4 zile înainte de 
data planificată. La ora actuală 
au realizat aproape în întregi
me planul pe întreaga campa
nie de primăvară: 19 033 de 
hectare de arătură normală. Cî
teva procente și-i gata. Motivul 
pentru care se bucură mecani
zatorii deopotrivă cu colecti
viștii este însă calitatea lucră
rilor. La întreținerea culturilor 
sînt prevăzute lucrări cu grapa 
și dișcul, cultivație totală, lu
crări cu sapa rotativă si cu 
grapa reglabilă. Brigada de 
tractoare nr. 3, condusă de Ni- 
colae Șerban, care lucrează Ia 
G.A.C. Malu — brigadă frunta
șă pe stațiune — și-a realizat 
de cîteva zile planul de 2 432 
hectare de arătură normală. Pe 
cele 692 ha cu porumb, 152 ha 
de floarea-soarelui și pe întrea
ga suprafață cu grîu tinerii 
tractoriști au executat mai în- 
tîi o lucrare cu sapa rotativă 
pentru a înlesni răsărirea și 
pentru a distruge buruienile. 
Acum au început prașila întîia 
la porumb.

Președintele gospodăriei co
lective din Balaciu, tovarășul 
Marin Vasiiescu, ne prezintă si
tuația lucrărilor de întreținere 
efectuate de tinerii mecaniza
tori din brigada lui Constantin 
Dobre. Pe cele 700 de hectare 
cu grîu s-a grăpat cu grapa ste
lată. Cu o viteză de 50 de ha 
pe zi se efectuează lucrarea cu

sapa rotativă la porumb. La 
sfecla de zahăr — 60 de hec
tare — și floarea-soarelui, alte 
175 de» hectare, s-a executat 
prașila întîi. Un ritm vioi la 
lucrările de întreținere imprimă 
tinerii, mobilizați de organiza
ția de bază U.T.M. în cele 4 
brigăzi de cimp, sînt prezenți 
zilnic la prașija manuală, un 
număr de peste 500 colectiviști.

O experiență bună, o partici
pare activă Ia efectuarea lucră-

apariția unor dău hători. Băieții 
au înțeles că dai iă nu se iau 
măsuri urgente de i combatere a 
acestora, străduinț u lor de a ob
ține recojte bogat |e nu va mai 
avea aceleași rezultate.

— Am înțeles, nea Pirvule -, 
operativ și bine cfa pi pîriă a- 
cum. Începem 1

Cei doi și-a.u ateișpț la trac
toare agregatele de împrăștie- 
re, cițiva tineri colet itiviști au 
sosit cu sacii în care erau sub-

In campanie -
prin Bărăgan
și Dobrogea

rilor de întreținere în timpul 
optim, vom întîlni și mai de
parte, la alte brigăzi de trac
toare, la alte gospodării colec
tive. Ne aflăm pe cîmp, unde
va în nordul comunei Perieți, 
raionul Slobozia. Aici lucrează 
brigada de mecanizatori condu
să de Constantin Zaicovici. 
I-am găsit la brigadă pe trac
toriștii Iulian Grecu și Constan
tin Panait. Discutau cu briga
dierul de cimp Nicolae M. 
Pîrvu. Pe unele suprafețe cu 
grîu și porumb se constatase

stanțele chimice și ac| iunea îm
potriva dăunătorilor țt început. 
Alături de cei doi, ț u m*.ncit 
șj alți tineri tracton'ști de la 
S.M.T. Andrășești.

Mergem mai depatj'.e. După 
ce ieșim din Țăndăreți, în stin
gă se desfășoară o pțidure, iar 
în dreapta o întinde) e de pă
mînt spre care aleargț î, ridicînd 
în urma lor nori de pi af, cîteva 
tractoare. Ce se petreâ ea aici de 
fapt? Din cauza inundației o 
suprafață de 100 de 1| ectare de 
teren a gospodăriei colective

din comuna Kcgălniceanu n-a 
putut fi însămînțată la timp. 
Dar acum se poate. Și ca 
treaba să meargă repede și 
bine, în ajutorul mecanizatori
lor din brigada nr. 7, condusă 
de Ion Trică de la S.M.T. Țăn-\ 
dârei au sosit cițiva tineri me
canizatori din brigada a lll-a 
de la G.A.C. Murgeanca. Ei 
execută arături la 14—17 cm. 
Pe urmă vor însămînla porum
bul.

Ajungem în Dobrogea. S.M.T. 
Dorobarițu. Mecanizatorii de- 
aici, după cum ne spune tov. 
director Iordan Caraenache, 
și-au realizat planul în actuala 
campanie în proporție de 105 la 
sulă, situîndu-se pe locul doi 
pe regiune. Fruntașă pe stațiu
ne este brigada condusă de Ion 
Cosmenco, de la G.A.C. Mirea
sa. Brigada și-a realizat planul 
în proporție de 131 ta sută. 
Porumbul l-au insăminlat în 8 
zile in loc de 12. Toată supra
fața de 560 de hectare a tost 
grupată cu grapa cu dinți re
glabili. S-a aplicat și o lucrare 
cu sapa rotativă. Înainte de pri
ma prașilă — 4 sînt planificate 
— se va mai trece odată cu 
sapa rotativă pentru spargerea 
crustei și distrugerea buruieni
lor.

...Pretutindeni cimpul este 
plin de oameni. Mecanizatorii și 
colectiviștii, într-o strînsă co
laborare, și-au concentrat în a- 
ceste zile toate forțele Ia între
ținerea culturilor — etapă de
osebit de importantă în activi
tatea desfășurată pentru obți
nerea unor recolte sporite.

VASILE CĂBULEA

îngrijite cu deosebită atenție de colectivistele Dumitra Petre 
și Ioana Petre, cele 2 000 de păsări matcă ale G.A.C. „Lupeni'' 
din comuna Ion Roată, raionul Urziceni, constituie baza dez

voltării sectorului avicol proprietate obștească
Foto: AGERPRES

SĂRBĂTOAREA
MECANIZATORILOR

PITEȘTI. — (de la corespon
dentul nostru).

Obișnuiți să se scoale din 
noapte, ȘÎ de data aceasta meca
nizatorii din raionul Găești s-au 
trezit odată cu zorile. îmbrăcați 
frumos, în haine de sărbătoare, 
cei 400 de mecanizatori din ra
ion au pornit nu la cîmp, ci spre 
oraș. Aici, în sala casei raionale 
de cultură, împodobită cu dra
pele și lozinci consacrte muncii 

, tractoriștilor, contribuției lor la 
,abținerea recoltelor bogate, i-a 
; trimit tov. Ion Gătejoiu, prim 
4 ecretar al comitetului raional de 
H -artid, tov. Soroiu Dragomir, se- 
d retar al comitetului raional de 
p artid, și membri ai comitetului 
ri donai U.T.M. După felicitările 
pi mt.ru eforturile depuse în efec- 
til area la timp a îns&mînțărilor 
aa fost evidențiați fruntașii — 
ml -canizatorii de la S.M.Ț. Greci 
oci e și-au depășit planul cu 2000 
dei hectare de arătură normală. 
Pr| 'ntre brigăzile evidențiate au 
foi t și cele conduse de tinerii 
GlU rorghe Dragomir, Voinea Emil 
și 1 l. Alexandru.

Q u un frumos program artistic 
dat de brigăzile artistice de la 
S.M) T. Greci și căminul cultural 
din Rătești și corul V.R.C.C, s-a 
încl\ eiat prima parte a zilei de 
odi/A, tă a tractoriștilor. După-a- 
miaa i în cea de a doua parte a 
prog\ omului cei mai buni soliști 
din raș și orchestre le-au oferiț 
pină j seara tîrziu muzică și dans.

Au purtat-o moșii mei pe spate 
și-au rotit-o șuerînd cumplit, 
într-o zi din nouășute șapte 
cînd răscoala mare s-a pornit.

Coasa tatei, fulger printre grine 
așcunzînd pămînt și cer in sclipăti 
i-a rămas plocon din vremi bătrîne 
amintire dură, ca un țipăt.

Au venit combinele în sat j 
păsări grave cu mișcare lină 
să plulîească pină pe-nserat 
peste mări de aur și lumină.

Iat-io aeum pe scoarțele bătrîne, 
prii »să sus la grindă, în cerdac, 
coaja tatei, fulger printre grîne, 
bogăția Iui de ieri, de om sărac.

Asculțindu-și ura pe răzoare, 
ochii tatei aruncau șcintei 
și-o făceau să scapere in soare, 
iuniecînd încet pe lama ei.

MIRCEA MICE
învățător

W0 m p pot produce
cît 10 hectare

f
( ex< cută Ia grîu luerari c 
l ca litate cu șapa rotativă.

(
(

Mi canizatoruj fruntaș Vașile 
BaJ W de S-M.T. Doro- 
ban (ți, regiunea Dobrogea,

foto 1. CUCU

Jurnahi! bngăziî 

artistice de agitație

Zinerii artiști amatori din 
comuna Cristinești, raionul 
Dorohoi, s-au sfătuit încă 

înainte de a începe lucrările de 
primăvară cum să ajute prin ac
tivitatea brigăzii artistice bunul 
mers al muncilor în gospodăria 
colectivă, realizarea în timpul 
optim a lucrărilor. Sub condu
cerea instructorului Dumitru 
Lupașcu, ei au pregătit și au 
prezentat înainte de începerea 
semănatului, programul intitulat 
„Cînțec pentru noua primăvară”. 
Prin cuplete și dialoguri eviden- 
țiau pe fruntași, pe membrii bri
găzilor de cimp care terminaseră 
din timp pregătirile pentru însă- 
mînțări. Epigramele și versurile 
satirice adresate celor ce nu se
lectaseră încă sămînța, nu repa
raseră plugurile, au stimulat am
biția acestora de a urgenta și ei 
pregătirile, de a fi în rînd cu 
fruntașii.

Dar iată că a sosit momentul 
însămînțărilor. Date fiind condi
țiile specifice acestei primăveri, 
fiecare minut bun de lucru avea 
o valoare deosebită, mult mai 
mare ca în alți ani. Dînd progra
mului caracterul unui jurnal, bri
gada artistică de agitație a adap
tat conținutul acestuia la noua 
situație, insistînd pe folosirea la 
maximum a timpului și a tuturor 
forțelor pentru urgentarea semă
natului.

Acum sînt în toi lucrările de 
întreținere a culturilor. Opera
tiv, brigada artistică de agitație 
a pregătit un program consacrat 
acestor lucrări, pe care-l va pre
zenta în curînd în fața colecti
viștilor.

Tinerii artiști amatori din 
Cristinești, ajutînd prin munca 
lor tn cîmp la obținerea unor re
colte sporite, ajută la îndeplini
rea planului de producție al 
G.A.C. și prin interesantele pro
grame ale brigăzii artistice de 
agitație, pe care le pregătesc și 
Ie prezintă cu multă operativi
tate.

A. CĂRUNTE 
corespondentul

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Suceava

Știați că plantele pot crește și 
pot da producții mari fără să fie 
cultivate iu pămînt ? La Institu
tul agronomic „Nicolae Bălcescu” 
din București, într-o întreagă a- 
ripă de seră s-au plantat roșii 
în... apă (în care s-au adăugat, 
firește, substanțele nutritive ne
cesare). Producțiile obținute sînt 
foarte mari și foarte bune.

Această metodă — pînă nu de. 
mult aflată numai în domeniul 
laboratorului, al cercetării — s-a 
răspîndit în producția largă. Este 
deosebit de interesantă expe
riența dobîndită de colectiviștii 
din Denta, regiunea Banat, și de 
alți vecini de-ai lor din raionul 
Deta. Anul trecut, aici, într-o încăpere, pe atelaje, s-au așezat mai 
multe tăvi de tablă. (De la clădire, pină la simplele instalații interi
oare totul s-a confecționat cu mijloace locale, fără cheltuieli mari), 
în aceste tăvi s-a însămințat în iarnă : porumb iu unele, amestec de 
cereale și leguminoase în altele. Periodic, semințelor și apoi plante
lor li s-a făcut cite o... baie, de 30 minute cu o soluție alcătuită după 
următoarea rețetă : la 1 000 de litri de apă — 500 gr. de azotat de 
potasiu, 1 100 grame de superfosfat, 200 gr. de azotat de amoniu, 300 
gr. sulfat de mangan, 0,06 gr. sulfat de zinc și 0,20 gr. sulfat de cu
pru. în vase n-a existat însă nici un miligram de pămînt.

Camera este încălzită, iar tăvile din stelaje sînt luminate cu neqn 
sau cu mai multe becuri. După 6—10 zile, recolta este gata : cîte 
40—50 kilograme de porumb masă verde de pe fiecare metru pătrat. 
De pe o sută de metri pătrați se poate obține anual o recoltă egală 
cu aceea pe care ne-o dau 10 hectare din cîmp. La Denta, la fiecare 
10 zile de pe un metru pătrat de suprafață recoltabilă s-a obținut o 
cantitate de nutreț verde cu care s-a asigurat necesarul de vitamine 
pentru o zi pentru 2 000 de pui sau 100 de purcei. Tulpinile și frun
zele se dau de obicei la pui, iar rădăcinile și boabele neconșumate 
complet de plantă, se administrează în hrana păsărilor adulte și a 
porcilor.

îngrijitorii de animale își dau, desigur, seama ce importanță are 
asigurarea nutrețului verde pe timpul iernii. Experiența despre care 
am amintit este bine să fie preluată și de alte gospodării colective. 
Pentru amănunte, scrieți-!e colectiviștilor din Denta ; vor fi bucuroși 
să vă răspundă.

plantelor
Cu toate că nu au glas, plantele 

„strigă” totuși ațupci cînd șînt 
„înfometate”, cînd le lipsesc a- 
numite substanțe hrănitoare.

De exemplu, unei plante care 
duce lipsă de azot încep să i sa 
îngălbenească frunzele ; fenome
nul pornește de la vîrf și înain
tează pe nervura principală. Cînd 
foamea de azot este mai slaba, 
îngălbenirea este mai puțin pro
nunțată și apare rîurată cu dungi 
vișinii.

Lipsa fosforului produce o pă. 
tare brună a frunzei. O insufi
ciență mai puțin pronunțată a 
acestui element produce la po
rumb o dungare vișinie-violetă.

Ce importanță au toate acestea pentru producție ? La ce ne ajută ? 
Dacă cercetăm atent lanurile și observăm asemenea fenomene la timp, 
putem interveni prin aplicarea suplimentară a îngrășămîntului caro 
se găsește în sol în cantități insuficiente. Dacă înregistrăm mai tîrziu 
aceste semnale de „foame”, vom interveni cu îngrășăminte pentru 
cultura anului următor.

în hrana animalelor —

„Foamea

nutrețuri de origine 
animală

lu zootehnia modernă, alimen. 
tația animalelor nu se poate 
baza numai pe grăunțe, paie și 
fîn, ci trebuie completată rațional 
și cu alte substanțe hrănitoare. 
Unele dintre acestea sînt nutre
țurile de origine animală, care 
sînt digerate mai ușor și furni
zează organismului o cantitate 
mai mare de energie.

Făina preparată din resturile 
de la abatoare, sau de la fabricile 
de conserve (făină de carne sau 
de oase) se poate administra, în 
cantități moderate și în amesteo 
cp urnieli, în hrana animalelor tinere, a reproducătorilor, a păsărilor 
și porcilor. Folosirea ei duce la obținerea unor producții mult sporite. 
La G.A.S. Giarmata din regiunea Banat, de exemplu, prin folpșirea 
nutrețului granulat care a conținut făină de carne în proporție de 
18,25 la sută, s-a obținut Ia pui un spor de greutate de aproape 200 
Ia sută față de cei hrăniți îu mod obișnuit.

Ouăle, care nu corespund nici pentru incubație, nici pentru hrana 
oamenilor, se pot folosi cu mult succes în alimentația animalelor. 
Fierte bine și tocate se amestecă în rațiile furajere, îndeosebi la ani
malele pentru reproducție, îmbogățindu-se astfel conținutul în albu- 
mină al nutrețurilor. Apoi carnea de melci, scoici, broaște, fiartă și 
tăiată mărunt, constituie un ieftin și excelent aliment pentru păsări. 
La toate acestea mai adăugați laptele smîntînit și zerul.

Sînt importante rezerve de nutrețuri de origine animală prin folo
sirea cărora putem obține mari sporuri de lapte, carne, ouă la un 
preț de cost redus.

Ing. D. BUICAN 
candidat în științe agricole

Iată ce ne-au răspuns tova
rășii :

Constantin Stere, 
inginerul G.A.C. 

din Broșteni
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. | ucrările agricole 

sînt în toi. Meca
nizatorii, colecti
viștii aplică acum 
în practică cunoș- 

| țintele acumulate 
în primul an al în- 

vățămîntulii 1 agrozootehnic de 
trei ani. Cu ț ’oată multitudinea 
treburilor di* i actuala campa

nie, bunii | gospodari găsesc 
totuși timp pț3ntru asigurarea, 
încă de pe a<H '-•m, a condițiilor 
necesare bunț i desfășurări a 
noului an de îj îvățămînt agro
zootehnic de nj iasă. Pentru ^că 
acum este mom ontul să se în
ceapă culegere a materialului 
faptic cu care \ itpr fi „locali
zate“ lecțiile, slî se strîngă 
materialul intuitl v necesar, să 
se îmbogățească • colecțiile ca- 
selor-laborator etț i.

Recent, în legătnuă cu aceste 
preocupări am în treprins o 
anchetă în raioniț 1 Corabia-

— Anul trecut în gospodă
ria noastră învățămîntul agro
zootehnic a cuprins 155 de 
cursanți, grupați în trei 
cercuri: pomiviticol, legumicol 
și agrotehnic. Frecvența la 
lecții a fost bună, iar cursanții 
și-au însușit bine cunoștințele 
predate. Acest fapt, constatat 
chiar de la lecțiile și se- 
minariile recapitulative, își 
găsește deplina confirmare 
aeum în modul în care co
lectiviștii aplică învățămin
tele în procesul de pro
ducție, la semănat, la în
grijirea culturilor etc. Proce
sul de învățămînt a adîncit 
mai mult specializarea colec
tiviștilor. Meseriile proprii 
activității din G.A.C. ca cele 
de îngrijitor de animale, legu
micultor, pomicultor, viticul
tor etc., se conturează tot mai 
mult în forma și conținutul 
cerut de noile condiții de pro
ducție. Pentru noul an de în
vățămînt se vor menține în 
continuare cercurile create. 
Vom avea în plus un cerc nou 
(anul I pentru lucrătorii din 
sectorul zootehnic). Propria ex
periență ne-a arătat că lecțiile 
au fost mai bine înțelese de 
colectiviști atunci cînd au fost 
susținute cu exemple din acti
vitatea proprie a gospodăriei. 
De aceea, în cadrul pregătiri

lor pentru deschiderea noului 
an de învățămînt am luat încă 
de pe acum măsuri pentru 
strîngerea unui bogat mate
rial faptic. Personal iau note 
privitoare la felul în care se 
desfășoară lucrările la fiecare 
brigadă, mergînd chiar pînă 
la însemnarea faptelor de 
amănunt, care își au însă sem
nificația lor în realizarea de 
producții sporite la hectar. In 
cadrul gospodăriei am rezervat 
circa 22 ha de teren pentru 
organizarea de loturi demon-

climă și sol ; vom putea pe a- 
ceastă cale deterrfiina cu pre
cizie ce influență! are asupra 
realizării producției fiecare lu
crare agrotehnică începînd de 
la arat și pînă la, recoltat. O 
mare atenție acordăm strìnge
rli materialului i:|ițuitiv. Pen
tru aceasta, din rîndul cursan- 
ților am ales o eclhipă în care 
sînt euprinși maț ales tineri 
care mă vor ajuta la strînge
rea acestui material. Vom re
colta plante mici pentru ier
bare, plante ajunue la maturi-

nului cultural la întreprinde
rea regională cinematografică 
filmele documentare de care 
avem nevoie astfel îneît fie
care lecție să fie însoțită de 
un film documentar. Anul 
trecut am avut numai 4 ase
menea proiectări de filme do
cumentare — suficiente însă 
pentru a ne demonstra marea 
lor utilitate în procesul de în
vățămînt agricol. Vom procura 
mai multe planșe, hărți, grafi
ce, diafilme. Multe dintre ace
stea (mai ales grafice ca cele

temui de tăieri la pomi etc. 
prevăzute a se preda în fața 
cursanților anului II.

Ion Boroșteunu, 
inginer, 

secretarul comitetului 
U.T.M. de la G.A.C.

Timna

— Din cei 160 de colectiviști 
care anul trecut au frecventat 
cursurile la cele trei cercuri din 
cadrul învățămîntului agro-

CUM M PRECÄTIJI PENTRU NOUL NN

strative. Pe 12 hectare, unde 
terenul a fost foarte bine pre
gătit, aplicîndu-se în doză 
completă îngrășăminte orga
nice și minerale și executîndu- 
se întregul complex de lu
crări prevăzute în normele 
agrotehnice, s-a însămînțat 
porumb de diferite soiuri. Pe 
alte 10 hectare se va crea un 
lot demonstrativ pentru grîu. 
Vom dispune astfel de date su
ficiente pentru explicarea felu
lui diferit în care se comportă 
diferite soiuri de grîu și po
rumb în condițiile noastre de

ta te de pe parcele (liferite, să- 
mînță, plante ataca te de dău
nători animali ca Își de dife
rite boli, vom lua profila de 
sol, diferite soiuri de fructe, 
tulpini de pomi eta. Toate ace
stea vor fi cu grl.jă aranjate 
într-o cameră-labprator a că
rei amenajare va lincepe peste 
puțin timp. De altfel, acțiunea 
aceasta a șj început să se des
fășoare colectînduj-se deja tul
pini mici de grîu, porumb etc.

Cînd programele pe cercuri 
vor fi definitivate, vom co
manda Prin inter; nediul cămi-

ce s-au referit la producția 
realizată pe soiuri de-a lungul 
mai multor ani etc) le vom 
confecționa aici, la gospodărie. 
Ar fi bine, totuși, dacă și ma
nualele editate de Consiliul 
Superior al Agriculturii ar fi 
ilustrate cu planșe în culori.

Nu am neglijat nici pregă
tirea mea personală. Printre 
lucrările de specialitate procu
rate amintesc primele 3 volu
me din „Protecția plantelor“ 
pe care le consult și care vor 
folosi mai ales cînd voi preda 
lecțiile despre dăunători, sis-

zootehnic de 3 ani, peste 120 
au fost tineri. în acest an, prin 
înființarea unui al 4-lea cerc 
în cadrul sectorului legumicol, 
numărul cursanților va spori 
cu încă 30. Organizația de 
bază U.T.M. a și recomandat 
consiliului de conducere al 
G.A.C. tineri legumicultori 
care să frecventeze cursurile 
acestui cerc.

Pentru mai buna desfășura
re a cursurilor, consiliul de 
conducere, la indicația orga

nizației de partid, a inițiat 
încă de pe acum o serie de 
măsuri ca : construirea pînă la 
23 August a unei camere-labo- 
rator, crearea de loturi expe
rimentale pentru porumb, 
confecționarea sau procurarea 
unui bogat material didactic, 
strîngerea de mostre de plante 
etc. Organizația noastră de 
bază U.T.M. a considerat ca o 
împortantă îndatorire a sa 
mobilizarea tineretului la în
făptuirea acestor măsuri. Iată 
cum am procedat ;

Pentru echipele care vor în
treține culturile de porumb de 
pe loturile experimentale am 
recomandat mai mulți tineri 
membri ai cercului agrotehnic, 
fruntași pe gospodărie, care au 
absolvit cu note mari cursu
rile anului acesta. Alții au fost 
repartizați, la cererea lor, în 
echipele formate pentru colec
tarea materialului intuitiv, 
confecționarea ierbarelor și 
insectarelor.

Amenajarea și organizarea 
camerei-laborator se va face 
cu forțele tineretului, prin 
muncă patriotică. Alături de 
cei 15 tineri din brigada de 
constructori, la lucrările mai 
simple de transportare a bala
stului și a celorlalte materiale 
de construcții vor participa

bună parte din planșele și gra
ficele ce vor fi necesare la 
lecții.

Bibliotecara de la căminul 
cultural, tovarășa Maria Dră- 
ghici, este membră a organiza
ției noastre. Am stabilit ca la 
fiecare lecție biblioteca comu
nală să organizeze un stand de 
cărți în care vor fi expuse 
broșuri și alte materiale ce 
tratează problemele predate 
la cursuri. De altfel, vom pro
pune conducerii gospodăriei 
să îmbogățim biblioteca de la 
colțul roșu cu cărțile agricole 
care au apărut și vor mai 
apare.

Anul trecut tinerele Filare- 
ta Boceanu, Elena Steanță și 
Verginia Chilibon, pregătindu- 
se împreună au reușit să fie 
fruntașe la învățătură în ca-
drul cercului pe care l-au 
frecventat. Ele sînt fruntașe și 
la munca eîmpului. Conside- 
rînd ca foarte utilă această 
formă de pregătire, vom mări 
numărul grupelor de studiu în 
care vom încerca să cuprin
dem toți tinerii participanți 
la cursuri.

în adunările generale vom 
analiza cu regularitate modul 
în care tinerii participă la rea-

toți tinerii colectiviști. Ei vor 
ajuta și la aranjarea materia
lelor, a hărților, graficelor etc. 
în interior.

Mai mulți tineri, în colabo
rare cu cadrele didactice din 
comună, vor confecționa o
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lizarea acestor obiective, iar în I 
perioada cursurilor cum își în- | 
sușesc materialul predat. -

VASILE BARAC 
corespondentul ■

„Scînteii tineretului* 
pentru regiunea Oltenia ■
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însemnări din activitatea
Filarmonicii orădene

n concert simfonic 
la Oradea, Sala cu 
cele 700 de locuri 
este aproape plină. 
Pe podium, dirijo
rul permanent al 
orchestrei, Miron

Rațiu. La pian, o apreciată soli
stă bucureșteană, Magda Nicolau. 
Liszt, Ceailcovski. Ravel stîrnesc 
pe rînd aplauzele publicului.

Cine se află în această sală ? 
Firește, ca pretutindeni, intelec
tualii orașului — medici, ingi
neri, profesori —- își au locul lor. 
Dar iată și mulți muncitori. Iată-i 
cufundați în ascultare pe mun
citorii Pătnoki Ștefan și Krajtor 
Ludovic, de la întreprinderea 
„Lemnul", pe electricianul Pali 
/oare, pe maistrul Kery Alexan
dru de la centrul școlar... Iată 
grupuri de elevi și eleve de la 
școli medii și profesionale... Cum 
au ajuns acești oameni care în 
urmă eu cîțiva ani nu știau nimic 
despre muzica simfonică, oaspeți 
permanenți ai concertelor ?

care pătrund luni seara în sala 
teatrului.

De altfel nu numai publicul 
meloman întinerește, ci și însăși 
componența orchestrei. Din cei 
60 de elevi aparținînd ciclului II 
al școlii medii de muzică, mulți 
vor putea fi intîlniți în curînd la 
diferitele pupitre ale formației 
simfonice. Iar cînd, la sfîrșitul 
anului școlar, filarmonica va a- 
pare pe podium împreună cu so
liști și balerini elevi ai aceleiași 
școli de muzică, ascultătorii vor 
putea descifra în concertul lor 
comun un adevărat tablou al 
perspectivelor vieții muzicale 
orădene.

Se face oare 
îndeajuns?

La o oră de laborator, studenții Linca Ioana, Dobre Doina și Chidon Adrian, din anul IV al 
Facultății de chimie industrială a Institutului politehnic din Iași, făcînd analiza unui extract 

tanant.
foto t AGERPRES

250 de abonați
La prima vedere, cifra pare 

modestă: în fiecare luni seara, 
250 de oameni se întîlnesc cu re. 
gularitate în sala de concert (din 
clădirea Teatrului de stat) pen
tru a asculta muzică simfonică. 
Dar nu numai numărul contează 
în asemenea cazuri, ci și pers
pectivele, semnificațiile lui... O 
bună parte din acești abonați sînt 
tineri; iar, pentru cei de vîrstă 
matură, argumentul folosit este 
de obicei tot... tinerețea : „Copiii 
voștri — li se spune — încep să 
cunoască ceea ce voi n-ați putut 
cunoaște pînă acum ; în curînd 
au să vă întrebe ; „care simfonie 
de Beethoven îți place cel mai 
mult ?“... Ce-o să le răspun
deți ?..,

La prima vedere argumentul 
nu pare prea convingător. Dar 
numai într-o singură săptămână 
folosirea lui a adus filarmonicii 
locale încă zece abonați noi de la 
întreprinderea „tnfrățirea". Iar 
pină la sfîrșitul stagiunii se pre
vede creșterea numărului total al 
abonatilor la 400..,

Concerte 
în deplasare

Luna trecută elevii școlii medii 
nr. 4 din Oradea au avut o adu
nare generală U.T.M. Pină aici, 
desigur nimic neobișnuit. Dar 
iată că la sfîrșitul ei se anunță 
un concert simfonic : nu pe benzi 
de magnetofon sau discuri, ci 
unul veritabil, cu dirijor, solist 
și orchestră de cîteva zeci de per- 
soane. „Uvertura academică" și 
concertul pentru vioară de 
Brahms (solist Lori Ștefan, diri
jor Emanoil Elenescu) s-au inte
grat pe deplin atmosferei ședin
ței : nu reprezentau ele oare o 
dovadă vie a preocupărilor tine
retului pentru lărgirea orizontu
lui cultural și artistic?... In lo
calul școlii, muzicienii orădeni 
n-au cules numai apaluze, ci și 
noi prieteni care vor deveni cu 
vremea oaspeți obișnuiți ai con
certelor simfonioe.

Metoda a fost folosită și în 
afara centrului regiunii. Elevilor 
de la Beiuș, de pildă, li s-a pre
gătit un concert-lecție, iar con
cetățenilor lor mai vîrstnici un 
concert educativ (după cum se 
știe, diferența dintre aceste două 
forme de educație muzicală con
stă în aceea că primul se axea
ză pe o temă unică. în timp ce al 
doilea are un program variat, 
precedat de mici prezentări).

Nici populația de la sate nu 
a fost exclusă din sfera de acti
vitate a Filarmonicii orădene. tn 
comuna Vadul Crișului li s-a 
oferit celor 500 de ascultători 
colectiviști (după ce cu o săptă
mână înainte fuseseră vizitați de 
orchestra de muzică populară 
„Crișana") un program educativ 
alcătuit din uverturi, poeme sim
fonice, rapsodii...

Dacă am adăuga la toate a- 
cestea concertele educative date 
numai în ultimele luni la sala 
Bibliotecii regionale din Oradea 
(pentru fruntașii în producție, cu 
trei formații de cameră) la școa
la pedagogică și la clubul tipo
grafiei Bella Breiner, concertul 
coral simfonie (coruri din opere 
și operete, uverturi, cîntece de 
masă) dat în colaborare cu an
samblul artistic al amatorilor ne 
vom putea explica mai lesne pro
cesul necontenit de înnoire și 
lărgire a rîndurilor

Concertele tn deplatare, eu 
caracter educativ sau de lecție, 
constituie fără îndoială metoda 
principală de educare a publicu
lui în întîmpinarea muzicii.

Ceea ce lipsește însă tn pre
zent Filarmonicii orădene este 
organizarea regulată și metodică 
a acestor manifestări. A da pri
mul impuls pentru muzică nu 
este întotdeauna deajuns ; pe ur
mele concertelor-lecții din școli 
ar trebui să se urmărească cre
area unui cerc de „prieteni ai 
muzioii” care să continue activi
tatea începută de orchestră. Fi
rește că nu oricui i se poate pre
tinde. după primele 
să devină iubitor 
muzicii clasice ; dar 
au apărut cei dinții 
orchestrei ar trebui 
menirea de a-i îngriji, de 
face să se dezvolte. Concursuri 
de cunoștințe muzicale, „ghiduri 
muzicale" realizate în diferite 
colective de către muzicienii din 
orchestră, cu puține eforturi or
ganizatorice, revenirea cu noi 
concerte în sinul colectivelor 
care s-au arătat dornice de acea
sta — iată metode de mare efica
citate, folosite încă cu totul 
insuficient la Oradea (și nu nu
mai la Oradea).

Și în sfîrșit cea mai dorită 
dintre manifestări — „concertul 
popular" — ar trebui practicat 
pe o scară cu mult mai largă. Pe 
nedrept o serie de lucrări spmi- 
simfonice (valsuri, dansuri or
chestrale, rapsodii de largă popu
laritate) sînt încă neglijate de 
dirijorii orădeni, deși — se Știe 
— ele fac parte astăzi din reper, 
toriul celor mai mari orchestra 
și dirijori. Gustul pentru marea 
muzică n-ar avea nimic de pier
dut — chiar dimpotrivă — dacă 
orchestra va oferi și concerte de 
„estradă simfonică” (potpuriuri, 
aranjamente, prelucrări etc.) care 
s-ar putea bucura mai ales la 
teatrul de vară, de o largă aflu
ență de public..,

Toate aceste căi stau în fața 
muzicienilor orădeni. Dar de pe 
acum ei pot simți alături de ei, 
umărul miilor de ascultători, tre
ziți în zilele noastre la o impe
tuoasă viață muzicală.

manifestări, 
pasionat al 

acolo tinde 
muguri, tot 
să-i revină 

a-i
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Fotbal
• Campionatul cat. A de fotbal 

se reia duminică cu desfășurarea 
jocurilor din cadrul celei de-a 23-a 
etape. în Capitală, pe stadionul 
Republicii, vor avea loc, în cuplaj, 
întîlnirile : Progresul—Știința Cluj 
(ora 15,30) și Rapid—C.S.M.S. Iași 
(ora 17). Meciurile din țară : Ști
ința Timișoara—Crișana Oradea; 
Minerul Lupeni—Dinamo Bucu
rești; (J.T. Arad—Petrolul Ploiești; 
Farul Constanta—Steaua și Stea
gul Roșu Brașov—Dinamo Bacău,

• Cu ocazia 
meciului de fot
bal Farul-Steaua, 
O.N-T. Carpați 
organizează du
minică o excursie 
la Constanța. 
Plecarea din Ca
pitală va avea 

7,30, iar sosirea la 
12.07. In timpul ex- 

vizi la 
după-amiază,

loe Ia orele 
Constanța la 
cursivi, turiștii vor putea 
orașul și vor asista, 
la meciul dintre cele două formații 
de oategoria A. Costul excursiei 
este de 68,35 lei (inclusiv biletul 
de intrare la meci).

înapoierea ir» Capitală se va tace 
la orele 0,13.

(Ager preș)

In salina Slânic s-a desfășurat
Campionatul republican

de micromodele
ti t icul aeromodelist își pri- 
IkZ veșle încă o dală „apara

tul“, îi potrivește cu gri
jă elicea și, emoționat, îl lan
sează. Iar modelul diafan con
struit doar dintr-un pai, cîteva 
nervuri de lemn de balsa Și o 
îmbrăcăminte transparentă de 
microfilm, zboară ușor, neînchi
puit de ușor, fîlfîind din elicea 
fragilă. Toate privirile îl urmă
resc, iar spațiul imens al gale
riei Salinei, cu pereții albi, cris
talini, formează un univers im
presionant în care „aeronava“ 
evoluează. Zborul durează 10— 
15 minute dar aceste 10—15 mi
nute de încordare și emoții a- 
cordă satisfacții deosebite pa
sionalilor celei mai frumoase 
ramuri a aeromodelismului, 
micromodefismul.

PE SCURT
• A fost alcătuită echipa se

lecționată de box a R.P. Romîne 
care va participa la campionatele 
europene de la Moscova (26 mai— 
2 iunie). în ordinea celor 10 cate
gorii au 
Ciueă, N. 
trașcu, I. 
Badea, I. 
Mariuțan. 
Ion Chiriac.

fost selecționați : C. 
Puiu, A. Olteanu, FI. Pă- 
Mihalik, V. Mîrza, V. 
Monea, St. Cojan șl V. 
Antrenorul echipei este

• Joi vor evolua la Cluj echi
pele selecționate de tenis de masă 
ale R.P. Chineze. Simbătă, cu În
cepere de la ora 18,30, în sala Fio- 
rectsca din Capitală, amatorii de 
tenis de masă vor putea urmări 
meciul dintre reprezentativele ora
șelor București și Pekin.

înapoierea delegației R. P. Romîne 
de la ședința Comitetului Executiv 

al C. A. E. R.
Marți dimineața s-a întors 

In Capitală, venind de la Var
șovia, delegația R. P- Romîne, 
condusă de tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu. membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, re
prezentantul țării noastre în 
Comitetul Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc. care a luat parte la

cea de-a 6-a ședință a Comi
tetului Executiv al Consiliului.

La sosire, ne aeroportul Bă- 
neasa, delegația a f06t întîm- 
pinată de miniștri și membri 
ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale de stat și 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți Wieslaw So- 
bierajski. ambasadorul R. P. 
Polone în R. P. Romînă, 
membri ai ambasadei.

INFORMAȚII
Marți dimineața a plecat în 
,S, Cehoslovacă delegația 

Consiliului Central al Sindica
telor, condusă de tovarășul 
Nicolae Moraru, membru 
Prezidiului 
participa 
Congres al 
slovace.

al
C.C.S., pentru a 

la cel de-al V-lea 
sindicatelor ceho-

★
Închiderii ExpozițieiCu prilejul 

industriale suedeze, Mihal Ciobanu, 
președintele Camerei de Comerț a 
R P. Romine a oferit reprezentan
ților firmelor industriale șl comer
ciale suedeze participante la expo
ziție un cocteil la restaurantul 
„Pescăruș".

Au fost de față Oloi Landenius, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Suediei la București, și Stig Ce- 
dermark, secretarul Asociației ge
nerale pentru exportul suedez.

★
La Asociația oamenilor de artă 

din instituțiile teatrale și muzicale, 
membrii companiei 
franceze „Théâtre de 
s-au întîlnit marți dimineață 
oameni de teatru și ziariști 
Capitală.

După ce le-a adresat un 
de bun venit, artistul emerit 
Atanasiu, prim-secretar al A.T.M., 
a vorbit oaspeților despre dezvol
tarea mișcării teatrale din 
noastră șl le-a urat succes în 
neu! pe care II întreprind în 
pitală.

Regizorul Roger Plancon, în 
mele colectivului teatrului francez,

dramatice 
la Cité" 

cu 
din

salut 
Niki

tara 
tur
ca-

nu-

si

a mul|umit pentru primirea făcută 
și a împărtășit aspecte din activi
tatea teatrului. Răspunzînd unor 
întrebări, el a vorbit despre reper
toriul ansamblului despre concep
ția dramatică a unora din specta
colele sale, despre contactul per. 
manent cu publicul din Villeurban
ne, unde își are sediul.

intr-o atmosferă cordială, artiștii 
francezi s-au întreținut apoi cu ac
tori, regizori, pictori scenografi, 
directori al teatrelor din Capitală, 
critici de artă, ziariști prezenți la 
această întîlnire.

■ir
După cele două spectacole cu 

„George Dandin", compania dra
matică franceză „Théâtre de la 
Cité' a Început marți seara în Sala 
Palatului R. P. Romine seria spec
tacolelor cu cealaltă piesă pe care 
o prezintă în țara noastră — „Cei 
trei mușchetari" dramatizare după 
cunoscutul roman al scriitorului 
Alexandre Dumas.

★
Marți seara, pianista și compo

zitoarea sovietică Tatiana Niko. 
laeva, artistă emerită a R.S.F.S. 
Ruse, solistă a Filarmonicii din 
Moscova s-a întîlnit pentru a doua 
oară cu iubitorii de muzică bucu- 
reșteni, în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde fn țara noastră. Ar
tista sovietică a susținut un recital 
în sala Ateneului R. P. Romîne.

Programul a cuprins lucrări de 
Bach, Beethoven, Chopin, Proko- 
fiev.

Recitalul s-a bucurat de succes.
(Agerpres)

oamenî 
gospo

dării colective de pe întreg cuprin
sul țării, deseori și oaspeți de 
peste hotare, se opresc în fața ex
ponatelor Muzeului republican al 
petrolului din Ploiești. Ei au ast
fel prilejul ca în cîteva ore să cu
noască dezvoltarea industriei pe
trolului din tara noastră care are 
o vechime de peste o sută de ani, 
să admire marile realizări in acest 
domeniu înfăptuite în anii puterii 
populare.

In ultimele luni, atenția vizita
torilor muzeului este atrasă de o 
serie de panouri, machete, hărți, 
fotografii și grafice, expuse re
cent, care lărgesc sfera cunoștin
țelor despre istoria petrolului ro
mi nesc în diferite epoci.

Sectorul geologic al muzeului 
s-a îmbogățit cu o serie de expo
nate noi : secțiuni prin formațiile 
geologice din zona subcarpatică, 
hărți. A fost expusă, de asemenea, 
o celulă micropaleontologică cu 
mlcrofosile caracteristice straturi
lor petrolifere din zonele de ex
ploatare a țițeiului din țara noas
tră.

Interesante pentru istoricul dez
voltării forajuluj și extracției ți
țeiului sînt o serie de utilaje fo
losite între anii 1915—1927 care pot 
fi văzute acum Ia muzeu. Printre 
acestea se numără : prăjini de 
lemn utilizata la forajul uscat în 
anul 1915, prăjini pentru instru
mentație din anul 1920, pompe cu 
aburi pentru forajul rotativ etc. La 
cele existente s-au adăugat, de a. 
semenea, fotografii care Înfățișea
ză diferite procedee folosite de 
petroliști în trecut ca : extracția 
țițeiului la suprafață prin lăcărit 
cu hîrdăul și altele.

în domeniul de prelucrare a ți
țeiului au fost expuse machetele 
unor noi instalații în construcție, 
aparate de măsură și control, apa
rate de laborator. La confecționa
rea machetelor s-au folosit mate
riale plastice viu 
vizitatorilor este 
de macheta unei 
ne de distribuire 
troliere pentru populație.

Zilnic, numeroși școlari, 
ai muncii din fabrici, din

colorate. Atenția 
atrasă, de pildă, 
instalații moder. 
a produselor pe-

S. SPIREA

• Echipa masculini de baschet 
Știin[a Cluj și-a Început turneul in 
R.D. Germană, jucînd la Halle cu 
echipa locală „S.C. Chemie". Bas- 
chetbaliștii romini au obținut vic
toria cu scorul de 78—70 (41—36). 
Cel mai bun jucător al echipei clu
jene a fost Demian, care a înscris 
21 de puncte.

• în zilele de 18 și 19 mai va 
avea loc Ia Paris întîlnirea inter
națională triunghiulară de haltere 
dintre echipele selecționate ale 
R.P. Romine, Finlandei și Franței. 
Din lotul selecționatei noastre fac 
parte Pitzi Balaș, Lazăr Baroga, 
Toma Alexandru, lisias lonescu, 
Silviu Cazan, Tiberiu Roman. Niță 
Pană și alții.

Zilele trecute în Salina de la 
Slânic s-au întîlnit, la etapa re
publicană a campionatului de 
micromodele cei mai pricepuți 
constructori: maeștri ai spor
tului, elevi, pionieri din majo
ritatea regiunilor țării. Întrece
rea a constat din două lansări, 
cu cotarea celei mai bune per
formanțe de zbor.

De la prima lansare, după di
ficilele probe de centraj, din 
rîndurlle concurenților s-au e- 
vidențiat aeromodeliștii de la 
Tg, Mureș, ale căror modele au 
fost cele mai mici și mai ușoa
re. Ei au fost urmați de aero
modeliștii de la Oradea, de cei 
de Ia București și Ploiești, ast
fel că era greu de ghicit cine 
va deveni campion. Micromode- 
Iul construit de maestrul spor
tului Huints Otto, de pildă, nu 
avea decît 0,7 grame greutate 
dar urca maestuos spre plafo
nul ce se găsea la 94 metri 
înălțime. Performanță de zbor 
15 minute și 10 secunde. Cîte
va minute mai tîrziu însă mi- 
cromodelul construit de elevul 
său — Ladislau Ciomoș — în 
greutate de numai 0,4 
(fără motor) a zburat 15 minu
te și 55 secunde.

Frumos au zburat șl mlcro- 
modelele micilor constructori 
de la Casa pionierilor din Pu
cioasa.

In clasamentul individual, 
după cele două lansări, pe pri
mele cinci locuri s-au situat: 
Ciomoș Ladislau („Știința" Tg. 
Mureș) — 15’55" ; Huints Otto 
(ILEFOR Tg. Mureș) — 15’10" ; 
Antal Nogi („Voința" Oradea) 
— 12’34" Tamara Georgescu 
(„Bărăganul" — regiunea Bucu
rești) — 10'34".

Cupa anului 1963 la micro- 
modelism, oferită de Federația 
ronțînă de aviație, a fost cîș- 
tigată de echipa regiunii Mu- 
reș-Autonomă Maghiară. Au 
urmat echipele regiunilor Cri
șana, București, oraș București, 
Ploiești etc.

Za drum
(Urmare din pag. I)

grame

cu oamenii de la volan
disciplinei în muncă. Aici să 
se discute cu exigență și răs
pundere atitudinile unor ti
neri care îți mai îngăduie să 
absenteze de la lucru, nu în
grijesc mașinile sau le defec
tează; să creeze o asemenea 
opinie de masă încit fiecare 
șofer să înțeleagă că mașina 
pe care o conduce reprezintă 
Un bun al poporului încredin
țat lor.

Faptul că au fost organizate 
un număr mare de cursuri de 
ridicare a calificării e un lucru 
bun. Va trebui însă ca organi
zațiile U.T.M. să urmărească 
ca lectorii acestor cursuri să 
fie cadre de specialitate, maiș
tri și ingineri, șoferi fruntași, 
sutamiiști. în acest fel- se va 
reuși ca toți tinerii de la volan 
să se ridice la marea răspun
dere pe care le-o cere meseria 
lor.

Dar iată că si la alte coloane 
am întîlnit lectori asemănători 
cu aceleași „metode” de pre
dare.

ta. Aceasta înseamnă că tînă- 
rul șofer trebuie să aibă cu
noștințe cit mai temeinice în 
meseria sa,

Ce se face concret pentru 
ca tinerii conducători-auto 
să-și ridice nermanent califi
carea ?

în cadrul școlii personalului 
de la autobaza Tg. Jiu s-au 
deschis 7 cursuri de ridicare 
a calificării pe care le frec
ventează peste 350 de șoferi. 
Cursurile, fiind organizate pe 
coloane, sînt frecventate de 
toți șoferii. Lecțiile sînt în
tocmite de cadre de speciali
tate de la autobază și predate 
de șefii de coloane.

Iată, ați putea spune, 
cursuri de ridicare a califică
rii, organizate ca la carte. Și 
noi am crezut la fel pînă cînd 
am asistat la o lecție. (Penele 
și defecțiunile mai frecvente 
ale autovehiculelor în parcurs 
și metode de înlăturare a lor). 
Lectorul: șeful de coloană Si- 
mion Negomireanu. 
desfășoară lecția ? 
coloană scoate din 
cîteva file de hîrtie 

și le citește pe neră- 
Eiecare frază repre- 
idee. care se cere a- 
explicată, adaptată la 
concretă de Pe locul

*
Peste 8o la sută din șoferii 

celor două întreprinderi sînt 
tineri. Mulți dintre ei, după 
cum am văzut, aduc o contri
buție importantă la îndeplini
rea sarcinilor de plan, îngri
jesc și întrețin mașinile cu cea 
mai mare atenție. Din rîndul 
lor s-au afirmat mulți frun
tași, sutamiiști... Comitetele 
U.T.M. au datoria ca în cadrul 
grupelor sindicale, cu ocazia 
consfătuirilor de producție, să 
generalizeze în rîndul tuturor 
tinerilor experiența și meto
dele acestora de muncă.

In dezbaterile adunărilor 
generale U.T.M. să stea, ca o 
problemă centrală, întărirea

Cum se 
Șeful de 

buzunar 
bătute la

Cierul n-are gratii
Noua producție a studioului cinematografic „București”

Scenariul și regia : FRANCISC MUNTEANU 
Imaginea: GRIGORE IONESCU

mașină 
suflate, 
zintă o 
dîncită. 
situația 
respectiv de muncă. Dar lecto
rul n-a făcut nici măcar o a- 
luzie de acest fel. De ce ? Pen
tru motivul că omul nu este 
de meserie ; nu-i nici șofer, 
nici tehnician auto și nici in
giner. Este funcționar admi
nistrativ. Și oricîtă bunăvo
ință ar avea nu poate deveni, 
peste noapte, specialist în pro
bleme auto.

Am crezut că situația aceas
ta există numai la Bîrsești.VIOREL TONCEANU

foto: GR. PREPEUTA

i ii1 ' Ib1

Noua casă de cultură din Calaiat, regiunea Oltenia.

ascultătorilor

Cartagina în flăcări — film 
pentru ecran panoramic ru
lează la Patria ; Rocco și fra
ții săi — ambele serii: rulează 
la cinematografele : Republica, 
București, Gh. Doja, Alex. Sa- 
hia, Miorița, Ștefan cel Mare, 
Stadionul Dinamo, Arenele Li
bertății, Grădina Progresul, 
Grădina T. Vladimirescu ; Ca
botinul — rulează la cinema
tografele Magheru, I. C. Pri- 
mu, Grivița, Libertății, Sta
dionul Giulești, 23 August; 
Război și pace — ambele serii, 
rulează la cinematograful Va- 
sile Alecsandri; Mameiucul — 
rulează la cinematografele

Elena Pavel, Floreasca; Cer
tificatul de naștere : rulează 
la cinematografele Tineretu
lui, G. Bacovia. Frații — ru
lează la cinematografele Vic
toria, Miorița și Arta ; Plane
ta furtunilor — rulează la ci
nematograful Central; în 
noaptea de ajun : Lumina ; 
Program special pentru copii
— la orele 10 la cinematogra
ful 13 Septembrie; Cumpără-ți 
un balon — 
matograful 
Glasul celor
— Cîntecul
Legenda contemporană : Tim
puri noi

Cu : VASILE ICHIM, ANDA CAROPOL, ȘTEFAN CIUBO- 
TĂRAȘU, LIVIU CIULEI, CELLA DIMA, MIRCEA ȘEPTI- 

LICI, TUDOREL POPA.
în completare filmul documentar „TÄBÄCARII” 

realizat după texte de Geo Bogza ilustrate de J. Perahlm.
Scenariul: JANOS SZASZ și MIREL ILIEȘU 
Regla: MIREL ILIEȘU
Imaginea: SERGIU HUZȚJM

DISPfit
(Urmare din pag. I)

era cam ne-Descoperi apoi că 
glijent, cîștiga bine, dar nu se 
alegea nimic din cîștigul lui și 
peste asta, mai era și încrezut 
nevoie mare, dar nici el nu 
știa pe ce anume. Legătura cu 
aceaștă tînără femeie, îi plă
cea, venea la ea după călăto
riile pe fluviu, găsea curat, 
mîncare gătită, rufe căleate... 
Ca să nu fie turburată de ni
mic aceastâ viată plăcută, no
stromul făcu următorul plan cu 
care 
să 
facă 
din 
două perechi de pantofi din a- 
ceia de 292 lei perechea, len
jerie ceva mai de calitate și 
încă altele, care îi sînt necesare 
unui bărbat bine, apoi să-i vină

ea căzu de acord : Intli, 
se îmbrace el bine, să-și 

două costume de haine 
acelea de 500 lei metru,

rîndul ei, tot așa lucruri bune, 
frumoase, pe ideea că nu erau 
atît de bogați să-și permită 
să-și facă lucruri ieftine; pe 
urmă să-i vină rîndul mobilei, 
după aceea, amîndoi, îmbră
cat! și cu mobilă în casă să facă 
o nuntă 
mare, să 
giu.

Numai 
program 
cam mult, 
avea timpul ? 
sînt tineri timpul nu are 
rată, probabil că așa gîndea și 
nostromul nostru cînd petrecea 
cile o lună întreagă pe vas și 
nu-i trimitea iubitei lui nici o 
scrisoare. Tot pe același consi
derent, că era timp destul îna
inte se amină și executarea ce
lorlalte două părfi ale progra
mului, adică să o ajute și el la

cu marinari, cu chef 
se audă pină la Giur-

prima parte a acestui 
se împlini. Și ținu 

dar ce importantă 
Cînd oamenii 

du-

rîndul lui pe ea să-și facă ceva 
de ale îmbrăcăminții, cel pu
țin atît, dacă ideea cu mobila 
nu părea să-l mai atragă prea 
mult. Navigatorul nostru înce
pu în schimb să se ocupe foar
te serios și (în ascuns), de pro
priul lui viitor, să-și dea niște 
examene, să fie numit naviga- 
tor-pilot II, umbla bine îmbră
cat șj nu-i mai ajungeai cu pră
jina Ia nas, Iubita lui nu știa 
nimic- Cu ea în casă, 
omul să se însoare, găsise 
pe la Giurgiu 1 Cînd auzi 
asta, eroina noastră căzu 
sus. Era la fabrică, i se 
rău, o udară cu apă. Colegele 
ei și șeful de producție încer
cară s-o încurajeze: Ce, a în
nebunit ? Să-și dea seama ee 
face I Vrea să moară, să intre 
în spital ? Acasă, singură, fără 
nici o știre de la el, robită de-

umbla 
una 

de 
de 

făcu

votamentulul ei care îi spunea 
că nu se poate totuși ca navi
gatorul ei s-o ii trădat, se 
apucă iar să-i calce rufele, iar 
în curînd i se umplură mîinile 
de bășici, în loc să pună iierul 
pe rufă, îi punea pe degete și 
atît de rău slăbi că se hotărîră 
cei de Ia 
undeva Ia 
fire.

Ceea ce 
toarsă din 
mă că nu în zadar crezuse în 
el: navigatorul sosi în sfîrșit 
în oraș și veni acasă: stătuse 
o Jună Ia Giurgiu în reparație, 
părea să nu știe nimic nici de 
suferințele ei, nici de zvonul 
că umblase să se însoare cu 
alta, și nici de faptul că ne- 
scriindu-i nimic atîta vreme, 
prin tăcerea lui, el confirmase 
de altfel toate aceste zvonuri, 
în orice caz el se jură că o iu
bește, că nimic nu e adevărat, 
și se rugă să-1 jerte.

Ea îl iertă.
— Nu te mai consuma, mai 

zise el, totul va fi bine, ai să 
vezi.

Iar ea îl crezu și totul reintră 
In normal. Scurtă vreme după

fabrică sä o trimită 
odihnă să-și vină în

se și întîmplă. In- 
stațiune, j se confir-

aceea el lipsi din nou, de astă 
dată două luni încheiate și tot 
așa, nu primi nici o știre de la 
el, lntr-o zi, tocmai ieșea de la 
fabrică cu alte fete. Luaseră 
masa Ia cantină și se duceau 
să vadă un film. Una din fete 
spuse;

— Ăla nu e pilotul tău ?
Ea întoarse capul în direcția 

încotro se uitase fata și îl 
văzu; era el, cu alta Ia braț, 
foarte vesel, mergea grăbit să 
ajungă cu ea undeva.

După această scenă iluziile și 
devotamentul eroinei noastre 
se prăbușiră, ajunse la despăr
țirea cu navigatorul ei, el își 
luă frumusețea de costume, 
lenjerie, amintiri, fotografii și 
scrisori șj plecă, iar ea atinse 
apoi punctul cel mai de jos de 
cîrțd îl cunoscuse, și începu să 
trăiască fără un scop precis. 
Se internă întîi într-un spital, 
bolnavă de toate bolile posibile 
provocate de zdruncinarea ner
voasă prin care trecuse, apoi 
își reveni și începu să lipsească 
de la lucru. Nu mai era atentă 
cu cine umbla șl cum erau ca
lificate faptele ei, nu mai punea 
nici un preț pe nimic și în ge-

neral se degrada moralmente 
văzînd cu ochii. Șeful ei de 
producție și toate colegele ei 
de fabrică, îi spuneau totuși să 
nu-și piardă curajul, să-și vadă 
liniștită de munca ei, nu se 
poate să nu găsească și ea un 
bărbat ca lumea, ca să-și for
meze o familie și să-și readucă 
băiatul ei din prima căsătorie 
acasă.

Viața nu se termină la 24 de 
ani, să aibă răbdare, să nu-și 
piardă capul.

Aceste sfaturi sincere, pline 
de grijă și sprijinul tuturor 
lor din fabrică, la curent 
viața ei intimă, își făcură 
cetul cu încetul efectul șj 
cepu să se liniștească, 
cest sprijin poate că 
pierdut.

Dar nefericirea abia 
se abată asupra capului acestei 
tinere. Urmările devotamentu
lui ei față de cei doi bărbați la 
care ținuse nu-și dăduseră toate 
roadele. Adică ea plătise tot 
timpul șl alții cîștigaseră, dar 
istoria el tot nu se terminase. 
11 vom povesti sfîrșitul într-un 
număr viitor.

rulează la cine- 
13 Septembrie ; 
cinci continente 
Imei Sumak —

Fără 
s-ar

ce
rnì 
în- 
în- 
a- 
ti

urma să
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Vizita delegației Marii Adunări Naționale
a R. P, Romine in II. R. S. S.

MOSCOVA 14 =S Corespon
dentul Agerpres transmite : 
Marți ’
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne; condusă de a- 
cad. Athanase Joja, membru 
al C.C, al P.M.R., membru al 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne, a făcut o vizită preșe
dintelui Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
Ivan SpiWdonov, A 
față Nicola« Guină, 
dorul R» P< Romîne 
cova.

După convorbirea 
care a avut loc, membrii dele
gației, însoțiți de deputatul 
Zinovii Serdiuk, membru al 
Comisiei pentru propuneri le
gislative a Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au vizitat Palatul 
Kremlinului, Cabinetul de lu
cru și locuința lui V> L Lenin 
din Kremlin.

în cursul dimineții delegația 
a depus o coroană de flori la 
Mausoleul Lenin.

La amiază, Ivan Spiridonov 
și acad. I. A. Kairov, vicepre
ședinte al Sovietului Naționa-i

dimineața delegația
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COMUNICATConsfătuirea
miniștrilor

cu privire la ședința Comitetuluitelecomunicațiilor
din tarile socialiste Executiv al Consiliului de Ajutor

Economic Reciproc

lităților au oferit un dejun în 
cinstea delegației. Au luat 
parte M. Gheorgadze. secre
tarul Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Zinovii 
Serdiuk, M. Harlamov, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al U.R.S.S. pentru radiotelevi- 
ziune, A. Reabinin, vicepre
ședinte al Sovietului orășe
nesc Moscova, deputați ai So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
membri ai conducerii Asocia
ției de prietenie sovieto-romî- 
nă, precum și Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova.

După-amiază, membrii dele
gației au fost oaspeții So
vietului orășenesc Moscova, 
unde li s-a vorbit despre pla
nul de dezvoltare al capitalei 
sovietice, construirea noilor 
cartiere din Moscova, organi
zarea comisiilor permanente 
ale sovietului orășenesc, și 
participarea cetățenilor la gos
podărirea orașului.

Seara, membrii delegației 
au asistat la spectacolul dat 
de cunoscutul ansamblu sovie
tic de dansuri „Beriozka”,

BUDAPESTA 14 (Agerpres). 
— între 9 și 13 mai la Buda
pesta a avut loc consfătuirea 
miniștrilor telecomunicațiilor 
din țările socialiste.

Participanții la consfătuire 
au discutat problemele dezvol
tării de perspectivă a mijloa
celor de telecomunicații și te
leviziune la distanțe mari, di
fuzării informațiilor cu privire 
la zborurile cosmice, organiză
rii sistemului de schimb de 
programe de radio și televiziu
ne și alte probleme privind 
dezvoltarea mijloacelor de te
lecomunicații din țările socia
liste.

BUDAPESTA. — La 13 mai, Ja
nos Kadar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare, a pri
mit pe conducătorii delegațiilor 
participante la Consfătuirea miniș
trilor telecomunicațiilor din țările 
socialiste. Reuniunea s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.

-------- O--------- Amînarea lansării cosmonautului
american er

Prezențe rominești peste hotare experiențelor cu arma

SINGAPORE. Aspect din tim
pul unei recente ciocniri intre 
poliție și un grup de demon
stranți care manifestau împo
triva creării Federației Mala- 

yeze.

TOKIO 14 (Agerpres). —- Cu 
ocazia închiderii Tîrgului in
ternațional de mostre de la 
Tokio, în cadrul căruia pavi
lionul Republicii Populare Ro- 
mîne s-a bucurat de un deo
sebit succes, ministrul indu
striei și comerțului exterior al 
Japoniei, Fukuda, a primit în 
audiență pe ing. Gheorghe An- 
dreescu, directorul pavilionu
lui romînesc, și ing. Gheorghe 
Rusu, șeful Agenției Economi
ce a Republicii Populare Ro- 
mîne la Tokio. In cadrul con
vorbirii au fost discutate evo
luția și perspectivele schimbu
rilor comerciale romîno-japo- 
neap.

In timpul funcționării tîrgu
lui, presa japoneză a comentat 
pe larg dezvoltarea rapidă a 
economiei și comerțului exte
rior al R. P. Romîne,

(Slovacia de vest) con/erinfa in
ternațională în problemele florei 
și faunei Carpaților. La lucrările 
conferinței care se vor încheia la 
18 mai, participă specialiști din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică, 
Din R.P. Romînă participă prof. 
univ. Borja Alexandru și prof. 
univ. Nicolaie Bodnariuc.

PRAGA 14 (Agerpres). — 
La 13 mai s-a deschis la Lib- 
l'ice, conferința internațională 
a colaboratorilor revistelor de 
filozofie, editate în țările so
cialiste.

RABAT 14 (Agerpres). — La 
Casablanca s-a închis Tîrgul 
international de mostre la care 
R. P. Romînă a participat cu un 
Oficiu de informații tehnico- 
comerciale, în cadrul căruia au 
fost prezentate și unele mostre 
ale produselor rominești de ex
port.

In timpul func/ionărll sale, 
Oficiul de Informajii tehnico- 
comerciale al R. P. Romîne a 
fost vizitat de oficialități, oa
meni de afaceri marocani și 
străini, precum și 'de un nume
ros public.

Importante ziare și publicații 
marocane au scris pe larg des
pre dezvoltarea în ritm rapid 
a economiei și comerțului exte
rior romînesc subliniind cali
tatea produselor industriale ro- 
mînești și posibilitățile de lăr
gire a relațiilor comerciale ale 
Marocului cu R. P. Romînă. r

BUDAPESTA 14 (Corespon
dentul Agerpres transmite): Luni 
seara, Mihail Roșianu, ambasado
rul R. P. Romîne Ia Budapesta 
a oferit un cocteil în cinstea de
legației de activiști ai P.M.S.U. 
care a vizitat recent țara noastră. 
Au participat Dimeny Imre, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.S.U., șeful secției agricole a 
C.C. al P.M.S.U., Hont Janos, 
Keieru Janos, Kiralyi Erno, loc
țiitori ai ministrului Agriculturii, 
Kovac» Zoltan adjunct al secției 
externe ■ C.C. al P.M.S.U., pre
cum și reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

NEW YORK 14 (Agerpres). 
— 27 de cunoscuți oameni de 
știință americani, printre care 
trei laureați ai premiului No- 
bel. au dat publicității o de
clarație în care cheamă la în
cheierea unui acord cu privire 
la încetarea experimentării 

armei nucleare.
Oameni de știință arată că 

tratatul cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare 
„ar încetini ritmul actualei 
curse a înarmărilor’’, ar tergi
versa însușirea armei nucleare 
de către celelalte state, care 
nu sînt puteri nucleare, și ar 
micșora primejdia războiului 
nuclear.

Un asemenea acord, subli
niază ei, ar corespunde intere
selor S.U.A. și ale păcii în în
treaga lume.

Printre cei care au semnat 
declarația se află: Donald 
Glaser, laureat al premiului 
Nobel în domeniul
1960, Jdin Watsofn., laureat al 
premiului Nobel în domeniul 
medicinei pe anul 1962, și Al- 
bert Saint Derdy, laureat al 
premiului Nobel în domeniul 
medicinei.

fizicii în

CAPE CANAVERAL 14 (A- 
gerpres). — Administrația na
țională pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat amînarea 
lansării cosmonautului Gordon 
Cooper, care urma să aibă loc 
la 14 mai. Potrivit comunicatu
lui oficial, această amînare se 
datorește „proastei funcționări 
a sistemului radar din insulele 
Bermude, sistem extrem de im
portant pentru securitatea cos
monautului“.

După cum transmite agenția 
France Presse, lansarea cosmo
nautului Cooper care trebuia 
să efectueze pe bordul navei 
cosmice „Faith-7“ 22 de rotații 
în jurul Pămîntului fusese în- 
tîrziată inițial cu peste P0t,ru 
ore, datorită unor „dificultăți". 
Prima defecțiune s-a produs a- 
tunci cînd turnul uriaș, instalat 
pe șine, care susținea racheta 
„Atlas", nu a răspuns la co
menzi și nu s-a îndepărtat de 
rachetă din cauza unei pane de 
motor. Cea de-a doua defecțiu
ne s-a datorat unei detașări ne
prevăzute de rachetă a „cordo
nului ombilical" electronic, 
care furniza rachetei energia e- 
lectrică necesară pînă la lan
sare. După ce s-a anunțat ofi
cial amînarea lansării, cosmo
nautul Cooper a coborît din 
cabina în care a stat patru 010 
și 21 de minute.

Agenția Associated Press, 
transmite că amînarea lansării

de marți este a patra din ulti
mele patru luni în ce privește 
misiunea cosmonautului Coo
per. Inițial ea urma să aibă loc 
în februarie, dar din cauza di
feritelor defecțiuni a fost amîn- 
nată pentru 2 aprilie, 7 mai și 
14 mai.

Intr-o conferință de presă ți
nută la Cape Canaveral, repre
zentanții N.A.S.A. au anunțat 
că lansarea navei cosmice 
,Faith-7" va avea loc în dimi- 

de miercuri, dar au pre- 
că o hotărîre definitivă 
luată numai în cursul 
de marți spre miercuri.

în căutarea epavei
submarinului „Thresher“

neata 
cizat 
va fi 
nopții

IRAK: Ciocniri intre

partizanii kurzi

și armata

ROMA 14. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Sub aus
piciile Asociației de prietenie 
„Italia-Romînia” și ale Centrului 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea din Bari, în acest oraș 
a fost organizată o expoziție de 
fotografii artistice rominești. Cu 
acest prilej profesorul universitar 
Michele Lo Vera a vorbit despre 
arta figurativă în Romînia.

PRAGA 14 (Agerpres). — La 
13 mai s-a deschis la Smolenice

Divergențe in cadrul 
Commonwealthului

LONDRA 14 (Agerpres). —• 
Conferința miniștrilor comerțu
lui ai țărilor membre ale Com
monwealthului, începută Juni 
dimineață Ia Londra, se desfă
șoară în secret. Conferința a 
lost convocată cu scopul de a 
^stabili o linie comună" a ță
rilor Commonwealthului la con
ferința G.A.T.T. care urmează 
să se deschidă Ia 15 mai la Ge
neva. Insă după cum relatează 
agenția France Presse, care ci
tează cercuri din delegațiile ță
rilor africane membre ale co
munității britanice de națiuni, 
discuțiile din cursul zilei de 
luni au scos la iveală o serie 
de divergențe intre țările mem
bre. „Se manifestă reticență 
din partea celor mai mulți din
tre miniștri care au intervenit 
în dezbateri luni, față de pla
nurile Angliei de a revizui a- 
cordurile tarifare și vamale în 
legătură cu unele produse ale 
țărilor africane din Common
wealth" ,— relatează France 
Press.

După cum au mai scris zia
rele, încercînd să-și faciliteze, 
„apropierea" de Piața comună 
vest-europeană, Anglia ar fi 
dispusă să sacrifice interesele 
comerciale ale unora din 
„membrii mal puțin importanți", 
adică din rindul țărilor afri
cane, din Commonwealth. Fran
ce Presse vorbește de elimina
rea pînă la sfîrșitul anului vii
tor a așanumitului „sistem pre
ferențial", potrivit căruia ex
porturile spre Anglia ale unor 
produse tropicale din țările 
Commonwealthului se bucură 
de anumite avantaje vamale. 
In actuala conferință de la 
Londra divergențele sînt prile
juite tocmai de protestele ace
stor țări africane. Pe de altă 
parte, agenția France Presse 
vorbește și de „intervenția 
energică" a ministrului cana
dian al comerțului Mitchell 
Sharp.
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BIRMINGHAM. (S.U.A.). Un ne
gru maltratat de politie din 
cauză că a demonstrat împotri

va segregației rasiale.

MOSCOVA. — Comitetul 
trai al P.C.U.S. a adoptat hotărî- 
rea de a amina pentru 18 iunie a.c. 
convocarea plenarei ordinare a 
C.C. al P.C.U.S. Această plenară, 
In cadrul căreia se va discuta pro
blema „Sarcinile curente ale mun
cii ideologice de partid", fusese 
fixată anterior pentru 28 mai.

maiSVERDLOVSK. — La 14 
primul ministru al Cubei. Fidel 
Castro și persoanele care îl înso
țesc au vizitat 
„Uralmaș” din Sverdlovsk, 
piața din fața uzinei a avut 
un mare miting la care a luat 
vîntul Fidel Castro, primit 
ovații de participanți.

marea Uzină
în 

loc 
cu- 
cu

a hotărît în unanimitate primirea 
în Organizația Națiunilor Unite 
a Kuweitului. Această hotărîre a 
fost adoptată prin aclamații pe 
baza unui proiect de rezoluție 
supus Adunării Generale de 14 
țări. Kuweitul este al 111-lea 
membru al Organizației Națiuni
lor Unite.

PARIS. — Studenții din Mar Uni
ca care studiază la Paris, Liile 
Montpelier, Nantes, Toulouse, Gre- 
noble și în alte orașe universitare 
ale Franței au declarat la 13 mai o 
grevă de piotest împotriva acțiu
nilor autorităților franceze care au 
aruncat în închisoare 12 tineri din 
Martinica, luptători împotriva co
lonialismului, pentru libertatea 
tării lor.

p

nord ale Ira- 
regimului lui 
parte a arma- 

angajată în

BAGDAD 14 (Agerpres). — 
Agenția United Press Interna
țional, cltînd știri din Bagdad, 
transmite că au reînceput 
luptele între detașamentele de 
partizani kurzi și unități ale 

/armatei irakiene. 'Agenția pre
cizează că importante ciocniri 
au avut loc în ultimele trei 
zile și că avioane irakiene au 
bombardat satele kurde din a- 
propiere de centrul petrolifer 
Kirkuk. în regiunile din nor
dul Irakului situația este în- 

\ cor dată.
..După cum se știe, kurzii re

prezintă majoritatea populației 
în regiunile de 
kului. în timpul 
Kassem, o bună 
tei Irakiene era
luptele de amploare împotriva 
partizanilor kurzi care au reu
șit să obțină controlul în diver
se regiuni rurale din nordul 
Irakului. După lovitura de stat 
din 8 februarie care a răstur
nat regimul Iui Kassem, noii 
conducători ai Irakului, încer- 
cînd să-și consolideze poziția, 
au făcut diferite promisiuni 
populației kurde și luptele au 
încetat temporar. între o dele
gație a populației kurde și 
autoritățile irakiene au avut 
loc tratative care, însă, s-au 
dovedit curînd a fi zadarnice 
deoarece noii conducători ai 
Irakului nu s-au arătat dispuși 
să satisfacă revendicările juste 
ale poporului kurd, Iminența 
reluării luptelor, a fost subli
niată de observatori încă de 
săptămîna trecută cînd repre
zentanții populației kurde nu 
s-au mai prezentat la tratati
vele cu autoritățile și au dispă
rut din Bagdad.

BERLIN. — In legătură cu Ziua 
Internațională a copilului, care are 
Ioc Ia 1 Iunie, Federația Democrată 
Internațională a Femeilor a adresat 
o scrisoare organizațiilor naționale 
de femei din diferite țări. In scri
soare se subliniază că anul acesta 
Ziua internațională a copilului ca
pătă o mare Însemnătate, deoa
rece este o etapă importantă in 
pregătirile pentru cel de-al V-lea 
Congres mondial al femeilor, a 
cărui temă principală este : Lupta 
femeilor pentru sănătatea, educa
rea și Invățămintul copiilor 
neretului în întreaga lume.

NEW YORK. — în după 
za zilei de 14 mai la New 
a-a deschis sesiunea specială 
Adunării Generale a O.N.U., con. 
»aerată atudierii posibilităților de 
finanțare a operațiunilor O.N.U. 
înainta de a se trece la exminarea 
ordine» de zi, Adunarea Generală

oșta ne-a adus un nou 
măr din Buletinul de 
formații editat de Uniu

nea Internațională a Studenților. 
Vom împărtăși cititorilor ziaru
lui nostru o seamă de știri spi
cuite din acest buletin.

O corespondență din SPANIA 
relatează despre torturile la care, 
sînt supuși de către poliția fran- 
chistă un grup de studenți pa
trioți care au participat la acțiu
nile de sprijinire a grevelor mi
nerilor. Isidro Mola.s, Luis Aviles 
și Francisco Căstell, studenți la 
Facultatea de științe, juridice din 
Barcelona, Aitgel Pestatia, 
dent la Facultatea de litere 
Valencia și Urbano Eșteban, 
dent medicinist din Madrid 
suferit asemenea schingiuiri
cit viața lor se afla în pericol.

Informații din IRAK vorbesc 
despre teroarea la care a fost 
supusă Uniunea Generală a Stu
denților din Republica Irak 
(U.G.E.R.I.), organizație demo
cratică a studenților irakieni. Se
diul central al U.G.E.R.I. a fost 
devastat și apoi închis. A avut 
loc o adevărată vînătoare pentru 
capturarea și nimicirea conducă
torilor și militanților Uniunii. 
Vicepreședintele U.G.E.R.I., Fa- 
ruk Rida, a fost torturat cu săl
băticie și asasinat. Numeroși 
membri ai acestei organizații au 
fost arestați și întemnițați.

O amplă corespondență din 
Lima relatează despre participa
rea studenților peruvieni la lupta

forțelor patriotice din PERU îm
potriva dictaturii juntei militare. 
Studențimea din Peru împletește 
lupta împotriva regimului dicta
torial cu acțiunile pentru promo
varea revendicărilor specifice 
studențești. Astfel, în cursul lu
nii martie și în primele zile ale 
lunii aprilie în pofida terorii po
lițienești s-au desfășurat nume
roase greve și demonstrații stu
dențești. Studenții cer reducerea 
taxelor universitare foarte 
și a prețurilor exorbitante 
manualelor (la ora actuală taxa

mari 
ale

și ti-

amia. 
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PARIS. — La 14 mai a încetat 
din viață în vîrstă de 48 de ani 
ziaristul și scriitorul Pietre Cour- 
tade, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Fran
cez.

LONDRA. — La Londra a sosit 
într-o vizită oficială de patru zile 
regele Baudeuin al Belgiei.

WASHINGTON. — In cadrul 
ședinței din 13 mai, Camera Re
prezentanților a S.U.A. a adoptat, 
cu 277 voturi pentru și 53 contra, 
un proiect de lege care permite 
pedeapsa corporală a „elevilor ne
ascultători" din școlile S.U.A.

Corespondenții agențiilor de in
formații străine, referindu-se la 
adoptarea noului proiect de lege, 
care urmează să fie înaintat spre 
aprobarea Congresului S.U.A., su
bliniază că noua măsură este în
dreptată în special împotriva ele
vilor de culoare.

stu
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Răsfoind
anuală universitară echivalează 
cu salariul mediu pe cinci litrii 
al unui muncitor calificat). S* 
cere de asemenea mărirea aloca
țiilor pentru învățămînt în scopul 
unei cit de minime îmbunătățiri 
a condițiilor de învățătură (ac. 
malmente amfiteatrele și labora
toarele nu sînt suficiente decit 
pentru a șasea parte din numărul 
studenților înscriși la cursuri; în 
ce privește profesorii și celelalte 
cadre universitare, numărul ace 
stora ap trebui cel puțin triplat 
pentru a asigura o predare în 
condiții normale).

NEW YORK 14 (Agerpres.) 
— La 14 mai la baza navală 
Portsmouth s-a anunțat că ma
rina americană a hotărît să 
folosească o ancoră de o con
strucție specială pentru a cer
ceta fundul Oceanului Atlantic 
în regiunea unde se bănuiește 
că se află epava submarinului 
nuclear „Thresher”. După cum 
se știe, acest submarin s-a 
scufundat la 10 aprilie avînd 
la bord 129 de persoane. In le
gătură cu această știre, agen
ția Associated Press subliniază 
că „eforturile făcute pentru 
determinarea locului unde se 
găsește epava submarinului nu 
au avut pînă acum succes”. 
Potrivit agenției, în regiunea 
situată la 220 mile est de Bos
ton, unde a fost înregistrată 
pentru ultima oară prezența 
submarinul „Thresher”, con
tinuă cercetările navelor ame
ricane înzestrate cu echipa
ment electronic și cu instalații 
de fotografiere sub apă.

Intre 10 și 13 mai 1963 a a- 
avut loc la Varșovia cea de-a 
6-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Recinroc.

La ședință au participat re
prezentanții în Comitetul Exe
cutiv ai țărilor membre ale 
Consiliului, vicepreședinți ai 
Consiliilor de Miniștri : S. To
dorov — R. P. Bulgaria, O. 
Simunek — R. S. Cehoslovacă,
B. Leuschner — R. D. Ger
mană, D. Molomiamț — R. P. 
Mongolă. P. Jaroszewicz — 
R. P. Polonă, Al. Bîrlădeanu
— R. P. Romînă, A. Apro — 
R. P. Ungară, M. Leseciko
— U.R.S.S.

Ședința a fost prezidată de 
reprezentantul R. P. Polone, 
P. Jaroszewicz.

Comitetul Executiv a exami
nat și a aprobat raportul pe 
care urmează să-l prezinte spre 
examinare celei de-a 18-a sesi
uni a Consiliului. Raportul se 
referă la activitatea desfășu
rată de țările și de organele
C. A.E.R. pentru îndeplinirea 
hotărîrilor celei de-a 16-a sesi
uni (extraordinare) a Consi
liului, adoptate în conformi
tate cu recomandările Consfă
tuirii din iunie (1962) a primi
lor secretari ai comitetelor 
centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești și a șefi-

lor de guverne ale țărilor 
membre ale C.A.E.R.

în cursul elaborării raportu
lui, Comitetul Executiv a exa
minat multilateral situația co
laborării economice și tehnico- 
științifice a țărilor membre 
ale Consiliului, îndeosebi în 
domeniul coordonării planuri
lor economiei naționale, al spe
cializării și cooperării în pro
ducție, coordonării cercetărilor 
tehnico-științifice. al agricul
turii și legăturilor economice 
externe. Comitetul Executiv a 
analizat, de asemenea, activi
tatea organelor Consiliului și 
a pregătit propuneri în vede
rea îndeplinirii pe viitor a 
programului de dezvoltare și 
perfecționare a organizării co
laborării economice a țărilor 
membre ale consiliului, inclu
siv în problemele valutare și 
financiare, trasat de consfă
tuirea din iunie (1962).

La ședința Comitetului Exe
cutiv au mai fost discutate și 
alte probleme economice și 
organizatorice privind activi
tatea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Discutarea problemelor la 
ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de înțelegere reciprocă și una
nimitate deplină.

Evenimentele din Argentina
BUENOS AIRES 14 (Ager

pres). — Președintele Argenti
nei, Guido, a încercat să rezolve 
criza de guvern declanșată de 
acțiunea unui grup de militari 
prin numirea unor miniștri 
în Departamentele considerate 
cheie. Jose Manuel Astigueta, 
care a ocupat postul de ministru 
de război în cabinetul demisio
nat ,a fost numit ministru al ar
matei, iar Horacio Zubiri, care 
era ministru al lucrărilor publi
ce, a fost numit ministru al eco
nomiei. Departe însă de a repre
zenta o rezolvare reală a crizei 
de guvern, numirile respective 
urmăresc ctștigarea de timp, pen-

tru — ceea ce agenția United 
Press Internațional denumește — 
„încercarea de convingere a ma
jorității miniștrilor de a se îna
poia la posturile lor”.

Metoda prin care Guido vrea 
să salveze situația apare îndo
ielnică, dacă se ține seama că 
presiunile grupului de militari 
care au condamnat „corupția” 
guvernului țintesc de fapt să îm
piedice organizarea alegerilor 
parlamentare de la 7 iulie. De pe 
acum, după cum releva U.P.I., la 
Buenos Aires „planează o anumi
tă nesiguranță in legătură cu ale
gerile care urmează să aibă loc 
în luna iulie”.

SITUAȚIA POLITICA DIN ITALIA
DUPA ALEGERILE PARLAMENTARE

Criza politică care a 
ceput în Italia după 
gerile parlamentare 

accentuează pe zi ce trece, 
măsură ce partidele burgheze 
întîmpină eșecuri în încercă
rile lor de a constitui noul gu
vern. Pînă acum tot ce se știe 
sigur este că actualul guvern, 
care girează treburile țării, își 
va prezenta demisia joi sau vi
neri, odată cu întrunirea nou
lui parlament. Deocamdată, in 
rindul celor trei partide care 
constituie actuala coaliție gu
vernamentală domnește confu
zia, se fac auzite acuzații și în
vinuiri reciproce, și se dă do
vadă de nesiguranță în ce pri
vește linia de urmat în viitor. 
După cum sublinia pe bună 
dreptate marți ziarul „Unita“, 
„adîncirea crizei provoacă o a- 
devărată panică în cancela
riile acelor partide care au 
pierdut la alegerile din 28 apri
lie“.

Deosebit de acută apare cri
za în rîndurile conducerii par
tidului democrat-creștin. Aici 
grupurile de dreapta insistă 
pentru a-1 înlătura pe Fanfani 
din fruntea viitoarei formule 
guvernamentale și în orice caz 
pentru a impune „condiții cit 
mai dure“ în eventualitatea 
constituirii unui nou guvern 
de „centru stingă". Nici parti
dul social-democrat nu se arată 
mai liniștit în actuala criză. Li
derul acestui partid, Saragat,

în- 
ale- 

se 
pe-

Junta militară a respins în în
tregime revendicările studenți* 
mii. Atunci aceștia au recurs la 
o intensificare a luptei lor. La 
Lima a avut loc o puternică de
monstrație, studenții baricadin- 
du-se în incinta universității. La 
lea studenții au declarat o grevă 
a foamei.

Autoritățile au declanșat re
presiuni, deschizînd focul împo
triva studenților care demon 
strau. Aproape 200 de studenți 
au fost arestați și întemnițați. 
Numeroși studenți au fost depor-

buletinul informativ
tați în lagăre de genul celui din 
Penal de Sepa, organizat după ti
picul lagărelor de concentrare 
hitleriste. Au fost supuși unor 
schingiuiri inumane conducători 
și militanți ai mișcării democra' 
tice studențești — ca Walter Pal' 
lucios, președintele Federației 
Studenților din Peru, Juan Cam- 
pos, președintele Federației Uni
versitare din San Marcos, Luis 
Soto, secretar al Societății stu
dențești din Cuzco și alții.

Acest val de represiuni a pro
vocat o vie indignare în întreaga 
țară. în numeroase orașe și sate
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sprijină în vorbe un guvern de 
„centru-stinga“, avînd însă 
grijă să sublinieze că ar dori 
ca o asemenea formulă să fie 
„corectată“ fală de cea prece
dentă. Este ușor de văzut că se 
încearcă în felul acesta să se 
asigure prezenta în continuare 
a social-democraților intr-un 
guvern care însă în practică să 
primească o orientare cu totul 
opusă voinței populare, așa 
cum a fost ea exprimată în a- 
legerile recente.

De fapt această formulă a

De la corespondentul 
Agerpres 

Giorgio Pastore

fost reluată acum și de presa 
de dreapta, care vorbește de 
„un nou centru-stînga“, adică 
de un guvern care să păstreze 
denumirea aceasta, dar care să 
fie orientat mai spre dreapta.

In anumite cercuri se discu
tă acum formula unui aseme
nea guvern de „centru-stînga“ 
care să fie prezidat de secre
tarul general al partidului de- 
mocrat-creștin, Aldo Moro, și 
care să beneficieze de 
social-democraților și 
tei democrat-creștine. 
menea guvern „de

sprijinul 
ai drep- 
Un ase- 
formulă

s-au desfășurat greve muncitore
ști și țărănești în sprijinul reven
dicărilor studenților. Ca răspuns 
terorii guvernamentale, studen
ții și-au intensificat acțiunile. 
Astfel, studenții din localitatea 
Libertad au ocupat timp de zece 
zile clădirea universității, in pro
vincia Carro de Pasco, studenții 
Universității Comunale au orga
nizat și ei o grevă cu ocuparea 
universității. Studenții din San 
Marcos au demonstrat de trei ori 
consecutiv în decurs de trei zile 
pe străzile orașului înfruntînd

al U. 1 S
cordoanele poliției și cerînd eli
berarea colegilor lor arestați.

O informație din VENEZUELA 
relatează despre măsurile repre
sive luate de regimul dictatorial 
al lui Betancourt împotriva miș
cării democratice studențești. 
Universitatea centrală din Cara
cas a fost supusă unui permanent 
control polițienesc. In fiecare zi 
alți studenți patrioți sînt arestați 
și trimiși in lagăre de concen
trare. Numeroși participanți la 
greva studențească din februarie 
a.c. au fost condamnați la închi
soare pe termene variind între

nouă‘‘ nu ar păstra însă decît 
numele unei asemenea orien
tări. In realitate este vorba de 
o manevră a conducătorilor de 
dreapta democrat-creștini — 
așa-numita „aripă doroteiană“ 
— și care este dezvăluită de 
ziarul „Momento Sera“ : „Do- 
roteenii urmăresc să prindă doi 
iepuri dintr-o dată. Să-l lichi
deze pe Fanfani, care a spri- 
nit pînă acum formula centru- 
Iui-stînga, și să-l pună pe se
cretarul Aldo Moro într-o po
ziție cit mai expusă, pentru a-I 
putea înlătura apoi și pe acesta 
cit mai repede“.

In urma alegerilor se des
prinde un fapt important, și a- 
nume, că progresele importan
te realizate de partidele de 
stinga, în primul rînd de Parti
dul Comunist Italian, dovedesc 
că este posibilă realizarea con
dițiilor cu adevărat favorabile 
luptei victorioase a maselor 
populare pentru drepturile lor. 
In acest sens, conducerea Par
tidului Comunist Italian a dat 
publicității în ziarul „Unita“ o 
rezoluție intitulată : „Trebuie 
să se impună prin acțiuni con
crete, prin luptă, o adevărată 
orientare spre stinga“.

In rezoluție se arată că în 
Italia s-au creat asemenea con
diții care necesită „participarea 
la conducerea țării a forțelor 
puternice care merg acum ală
turi de partidul comunist“.

3 și 12 ani. S-a tras cu mitralie
rele în liceenii care manifestau 
pentru reducerea taxelor școlara 
mari. Unul din militanții mișcă
rii democratice studențești, Nu- 
nio Perez, a încetat din viață în 
închisoare la 
lie, în urma 
ferite.

O relatare 
trece în revistă o seamă de ac
țiuni în sprijinul păcii și dezar
mării organizate de studenții au
stralieni. Astfel, s-a desfășurat 
Un „marș studențesc“ de două 
zile. Participanții la acest marș 
au parcurs cîteva orașe demon- 
strînd sub lozinca : „Nu ! înar
mării atomice“. Mii de studenți 
s-au întrunit pe stadionul din 
Sydney la un miting cerînd gu
vernului australian să adopte o 
declarație privind dezatomizarea 
Australiei. Studenții universității 
din Canberra au creat un comitet 
pentru dezarmare nucleară 
(C.D.N.), comitet care organizea
ză diferite reuniuni, conferințe 
și alte acțiuni în sprijinul ideilor 
păcii. Studenții de la Institutul 
din Victoria au postat pichete de 
protest în fața bazei militare 
americane de la Sale unde stațio
nează și avioane-spion U-2.

...Iată pe scurt, cîteva fapte 
din viața și lupta studenților, 
lumii, desprinse din buletinul in
formativ editat de U.I.S.

mijlocul lunii apri- 
schingiuirilor su*

din AUSTRALIA

E. R.


