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Cea mai irumoasă prie-

tenie

METALECONOMII DE

a-

74

(Agerpres)

Se extinde forajul cu turbina
Desigur, mîine

(Agerpres)

sectorul; zootehnicPentru
(Continuare în vag. a IV-a)

REZERVE DE FURAJE

PRIN CULTURI DUREE

Rectilicatoarea Maria Borza din secția sculerle generală a Uzinelor „23 Au 
gust’ din Capitală. Sculele executate de ea se remarcă prin precizie și finețe/

ce se 
regiu-

noua cale a 
strălucind pe 
Casei Scînteii, 
văzduh de un 
aeroportul Bă-

„Țarcul" (carnet cine
matografic)

A. 1. ZÄINESCÜ j

cintela
tineretului

u n c 11 o r

In pag. a 2-a:
Un concurs care obligă

In pag. a 3-a:
Răspunsuri la întreba
rea CE SĂ FIU f

Vă prezentăm școlile a- 
parținînd Ministerului Me
talurgiei și Construcțiilor 
de Mașini.

în pag. a 4-a:
Pe teme științifice

în pag. a 5-a:
SPORT
— Două cluburi iață-n 
față (pe teme ale atle
tismului)

9 In preajma convorbi
rilor recapitulative
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Rază de aur a soarelui — cald 
Și frumos așternut în privire — 
Copii cînd te întimpină, înalt • 
Rotește-te, rază subțire.

Căci va porni curînd jocul lor iar 
Zîmbetul lor lin, cu care 
Și toate florile-mprejur tresar. 
Și păsările, toate-ncep să zboare.

Baza sectorului Zootehnic 
din gospodăria noastră colec
tivă a fost pusă abia cu a- 
proape doi ani în urmă. Cu 
toate acestea fermele de ani
male s-au dezvoltat bine. De 
exemplu, avem în prezent 250 
de taurine — planul de cum
părări pe acest an a fost în
deplinit — din care 80 de vaci, 
din rase cu producții mari de 
lapte. Una din condițiile im
portante care fac ca animalele 
să producă mult este și aceea 
a asigurării unei hrane
sistente pe tot timpul verii, 
noi nu sînt pășuni naturale, 
lîngă cele 180 de hectare 
porumb siloz, 6 hectare 
iarbă de Sudan, 22 hectare
porumb masă verde, culturile 
duble constituie, în condițiile 
noastre, „pășunea“ cea mai 
valoroasă. Pe data de 15 mai 
animalele au început să con
sume secară masă verde de pe 
15 hectare. Pe suprafețele eli-

con- 
La 
Pe 
cu 
cu 
cu

Alături de preocu
parea pentru calita
te și sporirea pro
ducției, muncitorii 
de la Șantierul na
val din Galați, Uzi
na de tablă subțire, 
Uzina mecanică, Uzi
na de utilaj greu 
„Progresul", „Lami
norul" și Șantierul 
naval „1 Mai" de la 
Brăila, și-au propus 
drept obiectiv prin
cipal îh întrecerea 
socialistă și economi, 
sirea metalului.

Pentru realizarea 
acestui obiectiv de 
seamă, constructorii 
de nave au extins 
metoda albumelor

de croire și folosirea 
deșeurilor pentru 
confecționarea unor 
repere cu dimensiuni 
mici realizînd astfel, 
de la începutul 
nului economii 
peste 120 de tone de 
metal. Din cele 
de tone de tablă e- 
conomisite de mun
citorii de la Șantie
rul naval din Brăila 
se poate construi 
partea metalică a 
unei nave-dormitor 
cu 42 de locuri și a 
unei șalupe sanitare. 
Realizări asemănă
toare au înregistrat 
și muncitorii de la 
Uzina mecanică. Ei 
au economisit de la

începutul anului 60 
de tone de metal 
din care pot confec
ționa circa 400 tam
poane cilindrice pen. 
tru vagoanele C.F.R, 

de Cantități însemnate 
de metal au econo
misit și muncitorii 
de la Uzina de uti
laj greu „Progresul" 
prin folosirea la u- 
nele repere de la 
ruloul compresor, 
materiale plastice în 
locul metalului, pre
cum și prin aplica
rea pe scară mai 
largă a metodei de 
laminare la tole
ranțe negative.

pe-------
DRUMURILE 

PATRIEI3

Majoritatea sondelor 
forează în prezent în 
nea Oltenia, se sapă cu tur
bina. în luna aprilie și în pri
mele două decade ale lunii 
mai, forajul cu turbina a re
prezentat 72 la sută din vo
lumul lucrărilor, fapt ce a fă
cut ca în perioada respectivă 
să se depășească planul cu 
mai mult de 3 000 metri. Cele 
mai bune rezultate le-au ob
ținut sondorii de la trustul 
Craiova, unde turbina a fost

berate s-a însămînțat deja po
rumb pentru masă verde. Du
pă ce se vor consuma și cele 
10 hectare cu orz, vom însă- 
mînța imediat porumb în rîn- 

o 
circa 30 000 de 
Cînd plantele se 
bine, porumbul 
introdus în hra-

duri dese pentru a obține 
producție de 
kg la hectar, 
vor dezvolta 
va fi cosit și 
na animalelor. După recoltarea 
celor 250 de hectare cu griu, 
vom însămînța pe 125 de hec
tare, de asemenea, porumb în 
amestec cu alte plante fura
jere. Dacă adăogăm cantitățile 
însemnate de iarbă de Sudan, 
lucernă și ovăz în amestec cu 
borceag, reiese că hrana este' 
asigurată pentru toată peri-' 
oada de pășunat, la întregul 
efectiv de animale.

GHEORGHE RISTACHE 
ing. agronom la G.A.C. 
Tătar ani, reg. Ploiești

folosită la aproape trei sferturi 
din volumul de foraj realizat 
de la începutul anului.

Față de anul 1959 — cînd 
sondorii din Oltenia au folo
sit pentru prima oară turbi
na, anul acesta viteza de lucru 
este cu aproape 50 la sută mai 
mare, productivitatea muncii 
a crescut cu o treime, iar pre
țul de cost s-a redus cu 16 la 
sută.

reșterea animale
lor este una din 
ramurile de pro
ducție care în gos
podăria noastră a 
cunoscut în ultimii 
ani o rapidă dez

voltare. Efectivele de animale 
au crescut de la an la an. în 
proprietatea obștească avem a- 
cum 634 de taurine, din care 
129 vaci pentru lapte, peste 
2 200 de oi cu lină fină și semi- 
fină, 1 400 de porcine și circa 
4 000 de păsări.

Concomitent cu sporirea e- 
fectivelor a crescut și produc- 
tivitatea animalelor. Anul tre
cut, de pildă, de la cele 120 
vaci pentru lapte am realizat 
în medie o producție de 2 429 
litri de lapte pe cap de vacă 
furajată.

La obținerea unor asemenea 
rezultate am ajuns prin forma
rea unui nucleu valoros de ani
male, prin selecționarea atentă 
a celor mai bune exemplare 
din prăsila proprie, dar mai a- 
les prin realizarea de la an la 
an a unei furajări mai rațio
nale. Pentru anul acesta ne-am 
propus să obținem o producție 
de lapte cel puțin la nivelul 
realizărilor din anul precedent 
și în plus să livrăm comerțului 
socialist pînă la 30 septembrie

74 de taurași în greutate de 
300—350 kg fiecare. Atingerea 
acestor obiective impune asi
gurarea unor cantități mari de 
nutrețuri care să permită o fu
rajare științifică a întregului 
efectiv de animale.

O mare atenție acordăm In
troducerii în furajarea taurine-

de ha. Semănatul s-a făcut eșa
lonat, pe parcursul a 10 zile, 
ceea ce a determinat ca în pri
măvară. secara să se facă în 
mod treptat bună pentru pășu
nat. Ne-am creat astfel pentru 
o perioadă mai îndelungată o 
„pășune" de calitate și cu o 
bună valoare nutritivă. Supra-

DIN MAI PINA IN OCTOMBRIE

NUTREȚURI
VERZI

pe timpul verii a nutrețuri- 
verzi 
poftă

lor 
lor 
cu 
ridicarea 
carne și 
unor cantități importante de 
concentrate.

Noi nu dispunem de terenuri 
cu pășuni și finețe. De aceea, 
încă din toamna anului 1962 
am elaborat schema unui con- 
veer verde. în toamnă am însă
mînțat cu secară furajeră 70

care sînt consumate 
de animale, asigură 
producției de lapte și 
permit economisirea

fața a fost împărțită în două 
tarlale a cîte 35 de hectare, iar 
pășunatul s-a făcut pe parcele, 
separat pentru vacile de lapte 
și separat pentru tineret. Cînd 
se. termină de pășunat o parce
lă, se trece pe alta, iar în urma 
taurinelor sînt introduși mieii 
și oile sterpe. Organizînd cu 
atenție pășunatul rațional, am 
utilizat cu maximum de eficien
ță această sursă de furaje. De 
pe 50 ha cu secară am asigurat

aproximativ 1000 tone masă 
verde. Secara de pe 20 de ha 
a fost însilozată.. Vom dispune 
astfel de cel puțin 400 de tone 
masă verde in perioada ,critică 
din timpul verii, cînd să simte 
lipsă de iarbă. în măsura în 
care parcelele de secară au 
fost pășunate, au fost arate și 
însămînțate cu porumb pentru 
masă verde și siloz. Se păstrea
ză și aici o eșalonare a perioa
dei în care porumbul este bun 
pentru a fi folosit în furajarea 
animalelor.
de pe întreaga suprafață ocu
pată cu secară este consumată, 
se va începe pășunatul pe cele 
22 ha cu sorg semănat în acea
stă primăvară. După recoltatul 
griului vom mai semăna cu 
porumb alte 300 ha care vor fi 
bune pentru pășunat în perioa
da 1 septembrie — 20 octom
brie. în felul acesta reușim să 
asigurăm pentru animale fura
je verzi valoroase începînd cu 
luna mai și pînă toamna tîrziu.

Desigur, rezervele noastre nu 
se reduc numai la atît. Gospo
dăria dispune de 100 ha culti-

Cînd masa verde

ILIE BĂRĂITARU 
președintele G.A.C. din comuna 

Gîrla Mare, raionul Calafat

(Continuare în pag. a IV--»

Valea 
Oltului

„Ne-am întors seara, tîr
ziu. Ne-au întîmpinat lu
minile orașului prinse în 
stîlpii de beton de pe mar
ginea magistralei, urcate 
deasupra balcoanelor blocu- 

'( rilor de pe 
f Griviței, 
(turnurile 
j purtate în 
f avion spre 
( neasa”.
f -...Mîine... . „ , ____
{ vom povesti despre oame- 
(nii pe care i-am întîlnit Și 

locurile străbătute”.
Acestea erau gîndurile tînărului muncitor j 

Nicolae Nica — și de bună seamă și ale ce- j 
lorlalți muncitori, ingineri și tehnicieni din j 
sectorul de construcții și investiții al Uzinei J 
„Vulcan” — după o excursie cu autocarul, la 1 
sfîrșit de săptămână.

Șoseaua asfaltată pătrunde în defileu. J 
Tinăra arhitectă Paula Cristian urmărește pe { 
hartă drumul parcurs... București — Ploiești, j 
Valea Prahovei — Brașov, Fărăgaș — Sibiu... J 
și acum, mai depa.rte, de-a lungul Oltului, 1 
prin trecătoarea Turnu Roșu. Trei tineri j 
discută cu arhitecta despre itinerar. )

— Intrăm în trecătoarea Turnu Roșu... în-! 
cepe călăuza să vorbească în fața micului mi- j 
crofon al stației de amplificare din autocar. )

COSTIN ȘTEFANESCU

Prof. univ. ing. ION ANTON, 
membru corespondent al Academiei R.P.R., 

prorector al Institutului politehnic 
din Timișoara

MINEIN

a-

Un lot din cele aproape

PROCEDEE MODERNE DE LUCRU

Lucrări pentru continua îmbunătățire

a apăalimcntarn cu

exploatarea minieră 
Petre Gheorghe“-Baia Mare 

se folosește cu succes un nou 
procedeu de susținere în mine 
care asigură o productivitate 
ridicată și cheltuieli reduse 
de execuție. Este vorba de a- 
plicarea sub presiune a unui 
strat de mortar cu ciment, pe 
rocă, cu ajutorul unor mașini 
denumite aici mașini de to
roretat. Noul procedeu a dat 
posibilitate minerilor din ca
drul exploatării să mărească 
productivitatea muncii la lu
crările respective de peste trei 
ori și să economisească de la

începutul anului aproape 
13 000 bucăți de bolțari.

Metoda prezintă și alte 
vantaje economice. Un metru 
liniar de galerie susținut după 
acest procedeu printr-un strat 
de ciment tororetat la o gro
sime de 10 cm revine de 1,2 
ori mai ieftin față de susține
rile cu lemn și de două ori 
mai puțin față de cele cu me
tal sau prefabricate din be
ton.

Noua metodă aduce anual 
exploatărilor miniere din Ma
ramureș economii în valoare 
de milioane de lei.

(Agerpres)
Moflinu Mic, raionul Carei,700 de vaci ale gospodăriei colective din comuna 

la pășunat.

Ciclu de concerte-lectii
pianista Liana Șer- 
bescu și de o for
mație de cameră a 
orchestrei simfonice 
a Filarmonicii 
Stat din Bacău. 

Concertul-lecție 
fost urmărit 
interes de 
spectatori.

ozi ți e

Echipa de lăcătuși montori con- 
dusă de Ion Ionică.,deja Trustul 
de reparat utilaj greu stafia nr. 
2 din Capitală lucrează la repa
rarea și montarea unei macarale 

turn.

în numeroase orașe și cen
tre muncitorești din țara noas
tră se execută anul acesta im
portante lucrări pentru con
tinua îmbunătățire a alimen
tării lor cu apă.

în Capitală se lucrează in
tens la extinderea stației de 
filtrare a apei de la Arcuda. 
Ca urmare, în acest an Bucu- 
reștiul va primi în plus peste 
60 000 de mc de apă pe zi. Tot
odată, în diferite cartiere ca :

Balta Albă, Giurgiului, Olteni
ței, Mărășești și altele se va 
prelungi rețeaua de distribu
ție a apei cu încă 32 km de 
conducte. Orașul Constanța și 
litoralul își vor mări rețeaua 
de distribuție a apei cu 20 de 
km; se vor construi aici o sta
ție de pompare și conducte de 
refulare a apei.

Asemenea lucrări pentru a- 
limentarea cu apă continuă 
anul acesta și în orașele Bu-

zău, Dorohoi, Sighet, stațiu
nea balneară Amara, precum 
și în alte orașe din regiunile 
Banat, Cluj, Hunedoara, Su
ceava, Ploiești.

Pînă la sfîrșitul anului, da
torită ritmului intens în care 
se lucrează în întreaga țară, 
se vor da în folosință circa 
330 de km de rețele pentru 
distribuția apei și aproape 200 
km canal.

(Agerpres)

BACĂU (de la co
respondentul nostru).

Afișul unei inte
resante acțiuni reține 
de cîteva zile aten
ția tinerilor din ora
șul Bacău. Filarmo
nica de Stat din lo
calitate a organizat 
un ciclu de concerte- 
lecții în scopul ini
țierii muzicale a 
tinerilor muncitori, 
elevi, studenți. Ci
clul a fost inaugurat 
de George Bălan, 
lector la Conservato
rul „Ciprian Porum- 
bescu“ din București 
care a vorbit despre 
„Primele epoci de 
înflorire ale muzicii 
pînă la Bach''. Ex
punerea a cuprins și 
numeroase exempli
ficări susținute de

de

a 
cu mult 

tinerii

Joi după-amiază, sub auspi
ciile Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă și Muzeu
lui de artă al R.P. Romîne, s-a 
deschis în sala Dalles expozi
ția retrospectivă „Aurel Ji- 
quidi".

(Agerpres)

A început fabricarea
dulcețurilor

In fabricile de prelu
crarea fructelor a în
ceput zilele acestea 
campania de fabricare a 
sortimentelor de dulcea
ță de trandafir și prune 
verzi. Este în curs de 
pregătire și prepararea 
altor sortimente de dul
cețuri ca cele de nuci

verzi, de cireșe.. vișine 
etc. Sînt gata pentru în
ceperea campaniei și 
fabricile ate prelucrare a 
legumelor. La Fabrica 
„Valea Roșie” din raio
nul Oltenița, de exem
plu, au și fost aduse pri
mele cantități de mazăre 
din noua recoltă.

a cererea Ministerului Învățământu
lui, am trimis încă din luna decem
brie propunerile noastre cu privire 
la locurile de practică pentru stu
denții fiecărei facultăți.

O deosebită atenție s-a acordat 
întocmirii programelor de practică.

Ele au fost întocmite pe schema generală a 
/cursului respectiv, ținînd seama de specificul în
treprinderii unde se va desfășura practica, de 
noutățile survenite în utilajul ei, în procesul teh
nologic. După întocmirea lor, programele au fost 
discutate în consiliile științifice ale facultăților, 
completate pe baza acestor discuții. La facultatea 
de mecanică, de pildă, unde corpul didactic a 
fost completat în ultimii ani cu numeroase cadre 
de specialiști care au lucrat în producție, discu
țiile din consiliul științific au dus la modificarea 
programei analitice de practică, in special pen
tru cei care vor face practică la Reșița, ceea ce 
va fi, sperăm, în favoarea bunei pregătiri a stu
denților.

O problemă deosebită a prezentat întocmirea 
programei de practică a anilor IV care vor face 
o practică de 10 săptăniîni, mai bitie legată de 
specialitatea lor viitoare. In această perioadă 
studenții vor face practică tehnologică, în birou
rile de proiectări și o practică specială legată di
rect de profesiunile lor. In această ultimă etapă 
a practicii, studenților li se vor da anumite teme 
spre studiu și rezolvare, teme legate de procesul 
de producție respectiv. Deci, programul de prac
tică a avut în vedere și acest lucru, avînd anexa
te și temele propuse de facultăți și institute, care 
vor fi apoi definitivate de comun acord cu dele
gații întreprinderilor și date studenților spre re
zolvare la terminarea practicii tehnologice.

Și, în sfîrșit, a treia direcție în care ne-am în
dreptat atenția a fost asigurarea numărului co
respunzător de cadre didactice ca îndrumători ai 
practicii studenților, instruirea lor temeinică. 
Astfel, în fiecare facultate, s-a terminat reparti
zarea cadrelor didactice pe ani și grupe de stu
denți, pe specialități și perioade. Profesorii, 
conferențiarii, șefii de lucrări au fost re
partizați în special în prima și ultima pe
rioadă de practică ; în prima, pentru că 
se pun probleme mai grele, de organizare, și în 
ultima, pentru a putea asista la colocvii. îndru
marea cadrelor didactice nu se va mai face la ni
velul institutului, ca în alți ani, ci pe fiecare fa
cultate în parte, pentru a se putea lua în discu
ție fiecare amănunt legat de specificul facultății 
care nu poate fi neglijat dacă vrem să încheiem 
cu succes această etapă a muncii noastre. Și în 
fixarea îndrumătorilor de practică a trebuit să 
avem în vedere anumite particularități. Așa, de 
pildă, pentru studenții anului I de la Facultatea 
de chimie industrială, care fac anul acesta prac
tică tehnologică, le-am repartizat ca îndrumători 
atît ingineri cu formație mecanică, cit și chi- 
miști, asigurîndu-le astfel nu numai o îndrumare 
competentă, dar și completă.

Dacă acestea au fost principalele aspecte de 
care ne-am ocupat pentru a sigura un conținut 
corespunzător practicii în producție a studenților 
noștri, nu înseamnă că ani neglijat latura tehni- 
co-administrativă a acestei probleme. în aștepta
rea aprobării ministerului pentru locurile de 
practică, am numit tovarășii care vor încheia 
convențiile cu întreprinderile respective. In ca
drul acestei convenții se va stabili locul de mun
că al studenților, cadrele inginerești și tehnice 
din întreprindere care vor asigura îndrumarea 
practică, condițiile de cazare, de hrană etc. Insti
tutul va trimite în timp util întreprinderilor fon
durile necesare pentru cazare și cantină. De ase
menea s-a asigurat materialul de protecție nece
sar care a fost recondiționat, completat.
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Lenih încoace / Nu mai e întuneric 
și frig. / S-au înmulțit mușcatele pe 
cer / Și plugurile și rîndunicile 
Ce trec pe dinaintea terestrelor 
Anunfă comunismul“.

„INSULA SPERANȚEI" 
de Alecu Ivan Ghiiia

,PAȘI SPRE LUMINĂ” 
poezii 

de Cristian Sîrbu

„CINTECUL STEPEI" 
de Nedelciu C. Nedelciu

Încă o carte despre Cuba ...După» 
acel emoționant jurnal de călătorie 
al luț Titus Popovici („Cuba

PETRE DRAGU

1

Foto : M. CARANFILPerspective noi la Deva

lorilor comuniști în anii regimului 
burghezo-moșieresc. Fără a le inte
gra unei compoziții foarte unitare, 
riguros elaborată, faptele descrise 
au darul de a emoționa mai ales 
atunci cînd sobrietatea relatării 
urmărește evidențierea simplă, fi
rească, a frumuseții morale a 
luptătorilor, izvorîtă dintr-un emo
ționant patos al dăruirii.Sus, în deal, la Mărțișor 

Stă un vraci îii foișor.
Nu e vraci solomonar 
Și nici schivnic cărturar 
Strîns în turnul de cleștar.

Șade vraciul făurar 
In iatao de gospodar
Și ca bunii Iui din Gorj 
Taie-n stîlpi de gînd răboj 
Și. precum străbunele. 
Care dorm la Cărbunești, 
Țese-n șir minunile 
Pe năframe sufletești.

La iatacul cu chilim 
Vin pe seară, precum știm, 
Mițele, să toarcă-n gol,
Și cățeii, rostogol,
Mari cît ușa, mici de-un cot
Și cu numele pe bot:
Care „Hoțu”, care „Zdreanță” _ 
După mutră și prestanță.
Și mai vin, la geam deschis, 
Toate goangele de vis 
Primenite cu dichis, 
Ca să-și vadă chipul scris, 
Că e vraciul meșter la 
Zugrăvit pe col'i de nea. 
Cu cerneala de pansea

Și condei din colț de stea...
Și mai vin la geam, sfioase,
Florile de tiparoase 
Să-l îmbie cu miroase 
Și să-i facă truda lină 
Pe sub seara cu lumină.

Gîzele cu-aripi de plasă 
Și jivinele de casă 
Tac, păzind să nu se-audă, 
In iatacul fermecat
Decît zumzetul cîntat. 
Peste foi, de pana udă. 
Dumnealor de-aceea tac t 
Fiindcă știu că în iatac 
Vremi ca ghemul se desfao 
Și pămîntul, cu văpaie, 
Se-nvîrtește prin odaie 
Și se-așterne lin pe foaie. 
Zugrăvit cum e și cum 
O să fie de acum...

Scrie vraciul pe hîrtie 
Cu cerneluri — apă vie — 
Frumuseți fără de număr ; 
Și-n tăcerea fermecată 
Ai jura că țara toată 
I se uită peste umăr.

Volumul acesta este o amplă cu
legere din creația lirică a regre
tatului poet-cizmar Cristian Sîrbu, 
predecesor prețuit al lui D. Th. 
Neculuță. Sînt înglobate aici poezii 
din volume apărute în 1935 („Pași 
spre lumină“), 1938 („Tablouri și 
cîntece din călătoria mea"), 1939 
(„Slove desculțe“), 1940 (D. Th. 
Neculuță — poem), 1944 („Daruri 
pentru cocioabe“), 1951 („Poeme 
de ieri și azi"), 1956 („Cîntece 
pentru Sanda"), 1956 („Dragoste de

viață") precum și alte versuri ine
dite, alese dintr-un volum dacti
lografiat, aflat la editură.

Această inițiativă a Editurii 
pentru literatură merită salutată cu 
căldură, pentru că astfel s-a oferit 
cititorilor posibilitatea de a avea o 
viziune mai cuprinzătoare asupra 
creației plină de sensibilitate, de 
o mare simplitate și iranchețe a 
celui care a fost poetul Cristian 
Sîrbu. Încrederea poetului în lumi
na zilelor epocii noastre, optimis
mul său l-au însoții mereu, iar vic
toria revoluției, la care a partici
pat prin versul său, și-a găsit în el 
un neobosit cîntăreț: „Da, de la

Autorul acestui roman a cunos
cut bine anii întunecați ai puterii 
burghezo-moșierești. Cartea aceas
ta este Un document emoționant,

Romanul este conceput ca o 
suită de povestiri, momente sem
nificative din viata și activitatea 
grea, plină de primejdie a luptă-

UN CONCURS CARE OBLIGĂ
Recent, a fost anunțată de către Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă organizarea unui Concurs de creație de muzică ușoară rortjînească 
și a Festivalului de muzică ușoară 1963. Adresîndu-ne unor scriitori, com
pozitori, textieri, — aceștia au subliniat importanța șl oportunita
tea concursului și festivalului, exprimîndu-și totodată convingerea că prie
tenilor muzicii ușoare li se vor oferi multe cîntece noi, de o autentică va
loare artistică.

Publicăm cîteva din răspunsurile primite.

A. răspunde prin frumos
frumosului

RAPSODIE DE VARĂ GHERASE
DENDRINO

AUREL
GIROVEANU

Pentru iubitorii muzicii ușoare din țara iloastră 
vara anului 1963 va rămîne Înseninată pentru 
totdeauna datorită unui eveniment deosebit de 
important : concursul și festivalul de muzică 

ușoară inițiat de Consiliul muzicii din Comitetul de Stat pentru Cultură și
Artă. E un prilej binevenit pentru toți mînUitorii de note și Vers de a ne 
manifesta artistic și a ne exprima prin muzică și text bucuriile vieții noas
tre, realizările și frumusețile țării. E un prilej de a ne jnanifesta spiritul 
cetățenesc și originalitatea în creație, care are la bază bogatul folclor al 
regiunilor noastre și, că exemplu demn de urmat, tradiția frumoasă — cu 
succesele ei în țară și străinătate — a muzicii ușoare romînești.

Consider ca o cinste și o datorie a mea participarea la această între
cere.

noastră — în 
_ =_,__  „ ___ ___  ____  ___  _ ... . __ litoralul nos
tru, care azi rivalizează xu oricare loc renumit din lume, îmbinarea arhi
tectonică ‘modprnă, reconfortantă, cu voioșia și tinerețea ei, muntele cu 
frumusețile naturale atît de variate și bogate, zecile de mii de oameni ai 
muncii de toate vîrstele care, fie la odihnă, fie în excursie se întrec în cîn- 
tec, în voie bună cu florile, pădurile, piscurile întîlnite. Totul se poate cîn
ta, totul cere să fie cîntat. Omul și-a creat toate posibilitățile de a cerceta, 
de a vedea frumosul. Și tot omul creează și cîntecele. Hunedoara, Bicazul 
Oneștiul, Borzeștiul, Săvineștiul și multe alte și alte realizări care pentru 
ochiul nostru artistic înseamnă poezie, muncă, încredere, tinerețe și dragos
te de patrie — cer noi și frumoase cîntece. Totul se poate cînta ; chiar și 
feerica priveliște de noapte a castelelor ca din basme care-ți apar în dru
mul tău — cînd mergi cu. .trenul sau pe șosea — prin fața marilor combi
nate, tiZine', Orașe sau pd’Tîtbral. Avem o sursă de ittspirație bogată și mi
nunată. Cu atît mai mult, în încheiere, vreau să atrag atenția tuturor celor 
ce vor participa la acest prim și mare concurs ; să nu ni se pară că orice 
melodie care ne umblă prin cap este excelentă. Acest concurs trebuie să 
ne impună un disCernămînt sever ! Nu interesează pastișările, imitările, 
melodia lascivă, demodată. Sîntem datori să cîntărim fiece notă, fiece vor
bă, să fim ‘ ofiginali în ce vom crea, cu înaltă ținută artistică, la nivelul 
tradițiilor și succeselor culturale de pînă azi și, mai ales, să nu uităm ac
cesibilitatea.

Este greu să te hotărăști ce temă să-ți alegi cînd țara 
bogățiile ei variate — Jți oferă atîtea motive de inspirație : 
tru, cape azi rj.Kai!

Manifestări
pentru copii

MARAMUREȘ (de la cores
pondentul nostru).

în vederea sărbătoririi zi
lei de 1 Iunie, „Ziua interna
țională a copilului” în orașele 
și satele regiunii Maramureș 
au avut loc o seamă de mani
festări închinate acestei sărbă
tori. Printre altele, întreprin
derea cinematografică regio
nală a pus la dispoziția co
piilor în perioada 24 mai —
1 iunie numeroase filme de 
lung metraj printre care : 
„Fii bun pînă la moarte”, 
„Puștiul”, „Copilul trupei” și 
filmele de desene animate : 
„Frumoasa frumoaselor”, „Ca
stelul din basme”, „Povestea 
celor 4 ostași” care au rulat 
în peste 60 de unități cinema
tografice sătești și la cinemato
grafele din orașe, pionierii difn 
cercul mîini îndemânatice Și 
tîmplărie se vor înfîlni în ziua 
de 31 mai cu prietenii lor mai 
mici de la căminul de copii și 
le vor înmîna cadouri confec
ționate de ei. în ziua de 1 iu
nie. la orele 15, Casa pionieri
lor din Baia Mare va prezentă 
un spectacol care va cuprinde 
dansuri populare romînești, uri 
dans oriental, balet și gimnas
tică ritmică. Tot în cinstea a- 
cestei zile la Școala medie nr.
2 din cartierul Ferneziu a fost 
organizată de către muzeul re
gional o expoziție de pictură 
contemporană la care sînt pre
zentate lucrări ale pictorilor 
Lidia Agricola, Trăian Hrișcă, 
Ion Dudaș, Augustin Veso 
alții prin care înfățișează 
pecte de muncă și viață 
uzină si de pe șantiere.

In zilele de 1 și 2 iunie, 
mai avea loc întîlniri
copil, pionieri, elevi și mun
citori fruntași, activiști de 
partid și de stat la care li se 
va vorbi copiilor despre sem
nificația acestei zile, precum 
și despre aspecte diri lupta 
partidului pentru a asigura 
copiilor cele mai bune condi
ții de viață și învățătură. A- 
ceste adunări se vor încheia 
cu frumoase programe cultu- 
ral-artistice, competiții spor
tive ele.

as- 
din

vor
între

Primul de acest fel in țara noastră, con
cursul de muzică ușoară constituie încă o nouă 
dovadă a prețuirii de care se bticură genul, a ne
cesității firești de a avea cît mai multe și mai 

să ne însoțească in muncă, in viață. In competițiefrumoase melodii care 
intrăm și noi, profesioniștii și colegii noștri amatori. Este și acesta un semn 
al aprecierii talentelor care înfloresc datorită condițiilor create dezvoltării 
culturii în anii noștsi. Tematica largă a concursului ne este oferită de viața 
noastră mereu mai bogată, mai frumoasă, care invită singură să fie cinta- 
tă in vers și melodie. De aceed, pe fiecare dintre noi concursul ne obligă 
să răspundem prin frumos, frumosului.

Ce satisfacție mai mare își poate dori Uri compozitor sau un poet de
cît să -și audă prin mii și mii de glasuri — ca un ecou —. interpretat cînte- 
cul și versul tonic, optimist ? Un vers care să transmită sentimente înalte, 
o melodie sinceră, din inimă, cu rădăcini adinei în cîntecele și melodiile 
atît de bogate in sensuri și frumuseți ale poporului nostru — numai aces
tea asigură creației noastre autenticitate, valoare și trăinicie. Nu mai trebuia 
dovedit că toate melodiile care s-au impus, plac și circulă sînt acelea care 
și-au avut izvorul în viața noastră nouă, au răspuns aspirațiilor, idealuri
lor, preocupărilor constructorilor socialismului, și care, totodată, au avut 
la baza lor tradiția liniei melodice românești, a folclorului nostru gene
rator de inepuizabile motive de inspirație pentru creatori. Imitația — aricit 
de bine ar fi făcută — tot imitație rămîne.

îmi exprim încrederea că rezultatele concursului vor oferi prieteni
lor muzicii ușoare un buchet de melodii de autentică frumusețe și va
loare.

nic, mai frumoasă, celor care dau peste tot încărcătura ți poezia vieții. Pen
tru acești oameni, tineri sau mai puțin tineri, dar toți însetați de frumos, 
de cunoașterea unor priveliști noi, din natură și din societate, pentru ei 
și despre ei, trebuie să se cînte noi melodii, pe ritmul noilor versuri. Cred 
că și în muzica ușoară, prin efortul comun al compozitorilor și poeților, 
vom 
aibă 
dată 
cum 
prin
și astfel la cultivarea și educarea gustului pentru frumos, pentru ideile și 
sentimentele noi. Pentru cît mai deplina reușită a muncii noastre, propun 
o atenție maximă față de orizontul temelor atît de largi în viață. Propun 
o colaborare mai strînsă între compozitorii și poeții talentați, vîrstnici și 
tineri. Avem acum mulți tineri poeți care ar putea spune un cuvînt greu 
și în domeniul textelor de muzică ușoară. Concursul e un prilej să trecem 
la

reuși să demonstrăm că tot ce este cu adevărat nou, are și trebuie să 
adîncime în artă ca și în viață, că luminozitatea nu trebuie conjun
cți idilismul ieftin, iar umorul sănătos, cu gluma de gust îndoielnic, 
s-a mai întîmplat uneori pînă acum. Adică, vom încerca să facem și 
acest gen de muzică și de poezie, foarte îndrăgit, mai mult, să ajutăm

muncă fără întârziere.

Invitație la exigenta,
la calitate

CONSTANTIN
CÎR]AN

LA MUIMCÀ

Concursul și festivalul de muzică ușoară inițiat 
acum pentru prima oară, vor fi, sînt convins, 
rodnice, dar nu ușoare pentru creatori. De dceea, 
se cere de la bun începtlt, atît din partea com

pozitorilor, cit și a poeților, hărnicie, încordarea eforturilor și, dacă Se poa
te, cit mai multă inspirație. Zilele au prins aripi, grăbite vîslesc cald in 
văzduh.
munte,

ION BRAD

Vara se apropie cti fluxurile și refluxurile ei spre mare și spre 
aducînd odihna binemeritată celor care prin muncă fac țara, zll-

Inițiativa organizării concursului și festivalului 
național de muzică ușoară este de felicitat. Sînt 
convins că această acțiune va avea drept rezul
tat crearea unui mare număr de cîntece valo

roase. Pentru noi, cei care activăm în genul: „ușor”, care nu este de loc
iișorȚacest concurs constitliie iin puternic stimulent, nu atît prin premiile 
ce se 'vor acorda, cît prin faptul că ne dăm seama cît de important și 
prețuit este sectorul de artă în care muncim.

O asemenea prețuire constituie prin ea însăși o invitație la exi
gență, deci la calitate, la adîncirea conținutului. Tematica propusă este atît 
de largă, îneît autorii au deschise în fața lor toate posibilitățile de a abor
da orice gen din domeniul atît de variat al muzicii ușoare, de la cîn- 
tecul liric, pînă la cel satiric, de la cel pe ritm de dans, pînă la romanță. 
Muzica ușoară rornînească are nu numai tradiții frumoase, dar și un stil 
propriu al ei. Acest concurs constituie totodată un imbold pentru compo
zitori de a cbntinUa și dezvolta această tradiție, de a impune muzica ușoa-

..... ră rornînească atenției generale, conturîndu-i- și mai bine personalitatea.
Ca âutOr al versurilor 'unor cîntece (O chitară cînta, Un trecători Uh 

minut) consider ca o datorie a mea să fiu prezent la concurs cel puțin cu 
o lucrate. Mă preocup de pe acum de acest lucru și mărturisesc că încă 
nu m-am decis — din multitudinea de subiecte pe care le oferă viața — 
la care Să mă opresc : frumusețile naturale ale patriei înfrumusețate și 
mai mdlt de mîna harnică a constructorilor socialismului ; plinătatea sufle
tească a oamenilor conștienți și mîndri că trăiesc aceste zile luminoase ; 
aspecte din viața tinerilor de azi ; puritatea și aspirațiile spre desăvîrșire 
ale tinerilor, dragostea lor frumoâsă pot fi tot atîteă subiecte de cîntece 
optimiste, în care publicul larg să se recunoască, pe care să le îndrăgească.

teritoriu Uber al Amerlcll“), dupt 
„Însemnările de călătorie" ale Iul 
Dumitru Popescu, prozatorul Al. 
I. Ghiiia oleră cititorilor un am
plu reportaj cuprinzlnd note de că
lătorie, portrete, mici povestiri 
despre viața și munca plină de 
patos a eroicului popor cuban. 
Scriitorul asistă emoțional la rein- 
tllnirea dintre Eugen Jebeleanu șl 
Nicolas Guilfen, pătrunde în ca
mera în care a stat „Mister Natio
nal City Bank oi New York“, se 
întreține cordial cu „noii demni
tari ai Havanei", notează prețui
rea de care se bucură Fidel Castro 
și deslușește gingășia conducăto
rului revoluționar dincolo de o a- 
parentă duritate : „Te-ai aștepta.„ 
să aibă o voce tunătoare, deprinsă 
să domolească stihiile, ca 
Neptun mlnia mării. Vocea
Fidel e însă blîndă, Catiielată, ba- 
ritonală ; o voce deprinsă cu rl- 
sul, nu cu asprimea comenzilor, 
încălzită de puterea convingerii, 
de pasiunea care se-rtalță dincolo 
de ea...”

Caracterul irust. de transcriere 
spontană a unor impresii vii, că
pătate „în mers“, conieră întregii 
cărți o prospețime cuceritoare.

C. S.
I

un 
lui

„'[arcul“
„Voi care intrați aici lăsațl 

orice speranță" — celebrele cu
vinte care întîmpinau pe mu
ritori la intrarea în Infernul iul 
Dante — scrise amenință
tor, in secolul nostru, pe 
frontispiciul lagărelor naziste 
de exterminare, răsunau ca cea1 
mai mare insultă adusă cul
turii și civilizației omenești. 
Periecționarea mijloacelor de 
tortură destinate unor inumane 
cruzimi cunoștea prin tortura 
fascistă „apogeul", limita sa 
superioară, — dacă „superior' 
poate deveni superlativul unor 
crime abjecte, produsul ultim 
al subumanității înmăntișate, 
citind cu cinism, din Goethe 
ori Wagner, în timp ce comitea 
masacre inimaginabile. Josnică 
îndrăzneală de a polemiza cu 
arta generoasă — reflexul spi
ritului nobil, evoluat — de pe 
fiontispiciul Auschwitz-ului ori 
Tattenberg-ului 1

Realizare premială la Festi
valul de la Moscova, „Țar
cul" reprezintă o chintesență 
poetică a filmelor „negre" si
tuate, tematic, în perimetrul 
tragic al lagărelor de concen
trare („Ultima etapă", „Stele". 
„Kapo” etc). Realismul lui de
pășește însă stadiul document 
— ficțiune între care evoluau 
producțiile văzute pînă acum 
și se îhsctie pe linia unui eseu 
poetic (mai mult liric decît 
dramatizat) despre ce a însem
nat acest

'Gatti e publieișt și scriitor. 
Reflecțiile 
universul 
ză și înjosire 
concentrînd irtfinite

infern al secolului

sale literare despre 
halucinant de groa- 

spațiul intim 
suferințe

Audiție muzicală
IAȘI (de cores

pondentul nostru). —
Tinerii din secto

rul 4 al Fabricii de 
antibiotice din Iași 
s-au întîlnit recent 
cu tinerii actori de 
la Teatrul național.

Iată-i intr-una din 
iălile teatrlilui pe ti
nerii actori Adina 
Popa, Dbrel Varga, 
Sergiu TudbSe, pe o- 
peratorii Alexandru 
Roman, Vusile Po
pescu, Eugenia Ichim 
— de la Fabrica de 
antibiotice — alături 
de cîțiva proiectanți

de la Școala tehnică 
de chimie. Pe o masă 
se află magnetofonul, 
pikupul, benzi, plăci. 
Totul este pregătit. 
Seara de audiție mu
zicală începe...

Organizația U.T.M. 
de la Fabrica de 
antibiotice și cea de 
la T eatrul național 
obișnuiesc să iniție
ze asemenea acțiuni 
împreună. Acum și-au 
Propus să organizeze 
o audiție muzicală. 
L-au invitat și pe a- 
sistentul Mihai Coz- 
mei de la

Studenți de la Institutul de 
arte plastice „N, Grigoresctl" 
lucrînd într-unul din atelie
rele de picttiră ale institu

tului.

Conserva-

fantezie 
Julietă”

»... «««>• LÎSnD

tor să vOrbească ti
nerilor despre legă
tura dintre creația 
muzicală și creația 
literară, despre ge
nurile artei muzicale. 
Tinerii au ascultat 
lieduri din ciclul 
„Dragoste de poet” 
de Schumann, frag
mente din „Moartea 
lui Othelo” de Verdi, 
Uvertura 
„Romeo și
de Ceaikovski, fina
lul Simfoniei a 9-a 
pentru soliști, cor și 
orchestră de Beetho-

Echipa de dansuri a Căminu
lui cultural din Măderat, ra

ionul Arad.

de vorbă cu 
prieteni ai 
de la Uzi- 
„Semănătoa- 
Bibliotecara 

Iepuran, ea 
o veche și 

perseverentă prietenă a cărții, 
ne-a comunicat cîteva date in
teresante : printre muncitorii ti
neri ai uzinei sînt 1 100 de 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții", alți 118 se pregătesc să 
se prezinte în fața comisiei. 
Fără exagerare se poate spune 
că în uzină aproape că nu 
există tineri Care să nu fie și 
cititori constanți. Vorbind cu 
Unii diri ei ăih înțeles cît de 
revelator perltrti viața nouă, so
cialistă e conținutul expresiei 
„prieten ăl 
care ne-am 
mult.

STELÌAN

m stat 
cîțiva 
cărții 
nele 
rea". 
Elena 
însăși

cărții", expresie cui 
obișnuit atît de

MARINESCU, teh
nician, citește (bibliotecara » 
confirmat-o) 80—90 cărți pe an. 
Și-a format un spirit 
remarcabil, 
cînd îmi 
niciodată 
lilăinte de 
că ține să-și formeze singur pă
rerea. Discută competent despre 
literatură : ne trebuie mai mul
te cărți, spunda el, despre viața 
muncitorilor în care să ne re
cunoaștem pfopriile preocupări, 
propria noastră viață, chiar 
dacă acțiunea se petrece la Hu
nedoara, și pe erou îl cheamă 
Ion Popesctl,

critic
Zîmbea mucalit 

detlara ritos că 
nu citește critica 
a citi cartea, pentru

Strungarul DUMITRU TOMA, 
care răspunde și de cercul lite
rar al uzinei, ne-a împărtășit 
cum i s-a deschis gustul de lec
tură după ce a citit „Povestea 
unui om adevărat” de Polevoi.

Am vorbit cu mulți alți tineri 
de la „Semănătoarea". N-am 
posibilitatea să-i numesc pe 
toți. Au biografii diferite, pre
ferințe literare diferite, dar 
parcă există totuși și o trăsă
tură comună în ceea ce-mi re
latau : la toți împrietenirea cu 
cartea a constituit punctul de

frecventator pasionat al teatre
lor, un iubitor al muzicii sim
fonice. Alți prieteni ai cărții au 
organizat excursii la locuri isto
rice, monumente de artă, 
frecventează regulat expozițiile. 
Tînărul inginer Mihai DogarU, 
absolvent al Facultății de me
canică, a mărturisit că a îndră
git caftea literară încă de pe 
băncile școlii medii. Evi
dent, ca student al Institu
tului politehnic n-a mai pu
tut citi atîta literatură. Dar 
subliniază că dragostea de carte

acei cu care am stat de vorbă 
au devenit prieteni ai 
fără să fie îndemnați de vreun 
concurs, ei au ținut să capete 
insigna pentru că se simțeau 
prieteni ai cărții. Dacă-i așa — 
am întrebat — nu era o sim
plă formalitate ? „O nu ! — mi 
s-a răspuns — conctirsul ne-a 
ajutat mult, ne-a disciplinat lec
tura. Fiecare — cu excepția to
varășului DogarU poate — am 
început-o întîmplător; adesea 
cu povești și cu romane de a- 
venturi, iar apoi... Concursul

cărții
am ajuns în munca noastră la 
problemele de conținut ale con
cursului. Regulamentul con
cursului „Iubiți cartea" (adică : 
forma) poate fi aplicat și me
canic : statistic. Nu așa se pro
cedează la „Semănătoarea". 
Purtătorii insignei s-au consti
tuit într-un fel de activ cate 
sprijină în continuare muncă 
bibliotecii. Cu tinerii care nu 
prea citesc se stă de Vorbă, li 
se recomandă cărți mai ușoate, 
mai atractive la început. Și se 
obțin rezultate interesante. Tî-

Și

Cea mai frumoasă prietenie
plecare și pentru alte preocu
pări. Cornel Morman ca și Du
mitru Tohla e Un entuziast al 
cercului literar. Scrie schițe, de 
aceea și citește mai ales volu
me de schițe și povestiri. Emi
lia Pândele, responsabilă cultu
rală în comitetul U.T.M., ne-a 
povestit despre mulți tineri cs- 
re, începînd cu concursul 
„Iiibiți cartea" au ajuiis, unii în 
echipa artistică, alții în liceul 
seral iar apoi (ca și Cornel 
Morman de altfel) studenți la 
cursurile fără frecvență ale 
politehnicii... Cele spuse de E- 
milia Pândele au fost întărite și 
de Emilian Milea, lăcătuș, un 
băiat scund, care arată măi 
tînăr decît este, și care e un

de Mihai Novicov

1-a ajutat mult și aici pentru că 
l-a orientat spre o lectură siste
matică, de data aceasta a căr
ților tehnice. în prezent tova
rășul Dogaru participă entuziast 
Ia organizarea în fabrică a di
feritelor concursuri prin care 
se valorifică lectura : „în pas 
cu viața" și mai ales, „Cine 
știe meserie, cîștigă". E la cu
rent cu noutățile tehnice, 
nici de prima pasiune nu 
desparte : citește mereu și be
letristică. E un admirator al, ta
lentului lui Titus POpoVici.

M-am interesat apoi și de ur
mătoarea problemă : Hiai toți

dar 
se

ne-a ajutat să luăm contact cu 
toate categoriile de cărți, să 
descoperim valori nói, ne-a în
vățat să alegem ce citim, cum 
să citim, să ne formăm păreri 
proprii, să dezbatem în discu
ții pe marginea cărților 
probleme ale literaturii... 
sînt în fabrică și tineri 
s-au îndrăgostit de carte 
după ce au participat la 
curs ? Sînt destul de mulți ! 
Toți acei care sîntem purtători 
ai insignei nu né mulțumim cu 
atîta, ci ne simțim datori să ac
ționăm în continuare pentru ca 
și alții s-o capete... Iată cum

citite 
Dar 
care 
abia 
con-

năra Gherghina Oprișa nu citea 
nimic, se lăsa convinsă greu, 
dar acceptînd totuși, a descope
rit deodată o lume nebănuită 
de frumuseți : de la poveste, în 
cîteva luni a ajuns la romane”.

Iată conținutul 1 La Uzi
nele „Semănătoarea" activita
tea „Prietenilor cărții" e o ac
tivitate permanentă, vie, în ca
re fiecare realizare e conside
rată doar ca un punct de ple
care pentru alte realizări. Ti
nerii cu care am stat de vorbă 
mi-au spus că ei cu toții con
sideră că prin obținerea insig
nei și-au început doar activi
tatea.

M-am despărțit de noii mei 
prieteni de la „Semănătoarea"

literalmente plin de bucurie 
entuziasm. Fără să vreau, 
gîndul m-a purtat cu 25 de 
ani în urmă, la înflăcăratele 
dezbateri pe teme literare cu 
care umpleam nesfîrșitele seri 
de iarnă la Doftana. Pe atunci 
tinerii muncitori care să poată 
discuta competent despre lite
ratură erau puțini. Azi sute de 
tineri de la „Semănătoarea", 
fără să aibă profesiuni intelec
tuale, sînt totuși intelectuali în 
sensul superior al cuvîntulUi.

Cred că situația de la „Se
mănătoarea" este într-un fel ti
pică pentru toate fabricile. Sînt 
sigur că peste tot există con- 
dițiuni deosebite pentru o acti
vitate de acest fel. Știu, de pildă, 
că și la Fabrica de confecții și 
tricotaje-București, unde 
cercul literar „Mihail 
nescu", interesul pentru 
crește nu doar an de an 
teralmente lună cu lună,
participarea la concurs la îndră- 
girea lecturii e un pas doar pe 
care fiecare tînăr în zilele noa
stre e îndemnat de realitate să-1 
facă iar apoi de la îndrăgirea 
cărții la deschiderea unui vast 
orizont cultural e un al doilea 
pas ș.a.m.d.

înțeleasă pretutindeni astfel, 
ca o problemă complexă, acțiu
nea concursului va deveni (și 
acolo unde poate încă nu este 
îndeajuns) un factor important 
al educației comuniste a tinere
tului,

ajut 
Emi- 
carte 
ci li- 

De la

IMII' 4 
omenești — răstihă pe ecran, 
în atmosfera apăsătoare a lagă
rului nazist, reproduse pe peli
culă, neobișnuit de tragic. 
Un om închis de la începutul 
războiului, condamnat la moar
te, își recapitulează ih mihte 
anii de detențiune. La tot pa
sul, moartea. Ori, și mat greu 
de suportat, viața în așteptarea 
tnorții, spaima care macină to
tul, încerclnd să distrugă în 
om simțămintele lui superioare. 
Pe aceste adevăruri psihologi
ce elementare rnizdu „subtilii' 
călăi ai secolului civilizației a- 
l’Omice cînd inventau torturile 
cele mai rafinate. Filmul lui 
Gatti nu evocă decît cîteva. 
Dar cutremurătoare.

O fată de 18 ani, o partizană 
care în țara ei fusese „spaima 
hitleriștilor" (cum amintește ci
neva) e închisă și drogată sis
tematic cu morfină ca să poată 
deveni Unealta docilă, fără vla
gă, în mina asasinilor. Dar cu 
un rest al voinței sale parali
zate, fata își va ajuta tovarășii 
de suferihță din lagăr să-l sal
veze pe umil de-al lor, și apoi 
pășește în zori, cu un zîmbet 
crispat de durere (primul zîm
bet pe fața ei împietrită) spre 
camera de gazare.

Un vechi luptător antifascist 
(a cărui biografie eroică e des
cifrată de comentator pe por
țiunea de drum străbătută pînă 
la locul execuției) devine, în 
ultimul moment, obiectul unui 
cinic pariu dintre doi ofițeri 
hitleriști. Dar deznodămîntul 
scontat de fasciști prin pariul 
cinic nu se realizează. Lecția de 
umanitate, rațiune și demnita
te pe care le-au dat-o fasciști
lor doi condamnați la moarte 
— bătrînul luptător antifascist 
și tînărul evreu — constituie 
demonstrația artistică — emo
ționantă — a filmului lui Gatti. 
Chiar dacă în unele locuri li
teratura primează asupra ima
ginii, forțînd ușor naturalețea 
scenei (cîteva monologuri ale 
antifascistului Rari sau ale cea
sornicarului Stein), chiar dacă 
peisajul sumbru al lagărului e 
explorat cu mijloace cunoscute 
de acum din multele filme de 
acest gen, „Țarcul“ impresio
nează pentru că e sincer, izvo
rî! dintr-o profundă mînie.

Interpretat cu finețe șj sobri
etate atît de protagoniștii ro
lurilor principale cît și de cei
lalți, printre care se numără 
și figurația (bine distribuită, 
care „vorbește“ spectatorului 
aproape fără cuvinte) „Țarcul“ 
se înscrie pe linia unui realism 
psihologic autentic, lipsit 
artificii.

Meritoriu și prin latura
poetică, el se situează într-unul 
din locurile de frunte ale reali
zărilor cinematografiei franceze 
contemporane.

de
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școlile aparținînd

Ministerului*

Metalurgiei

și Construcțiilor

I
II n peste mult timp va avea

100 examenul de admitere în 
; învățămîntul profesional. Mii

I de absolvenți ai școlilor de
11 HK I 7 <8* an* 8e pre8ăte®c ffll I™ 11 devină elevi ai școlilor pro

fesionale. Mulțt' dintre ei 
B-au adresat redacției ou rugămintea de 
a publica profilul unor școli profesiona
le. începînd cu acest număr, pentru a-i 
ajuta pe elevi să se îndrepte către mese
riile în care c nevoie de tot mai multe 
cadre, publicăm lista unor școli profe
sionale, ou meseriile respective care pot 
fi însușite.

Cei interesați pot căpăta informații 
mal detaliate consultând broșura „îndru
mător pentru admiterea în școlile profe
sionale, școlile tehnice agricole, școli
le de meserii — anul școlar 1963—1964”, 
editată de Ministerul Invățămîntului.

La început, iată oîteva lucruri privi
toare la examenul de admitere :

menul de admitere este precedat de vizi
ta medicală a candidaților, al cărei re
zultat condiționează primirea la exame
nul de admitere.

înscrierile la examenul de admitere se 
fac între 15—30 august 1963, la sediul fie
cărei școli sau al centrelor stabilite de 
ministerul, instituția centrală sau sfatul 
popular de care ele depind, pe baza unei 
cereri însoțite de următoarele acte:

— certificat de 
cată de școala la

— certificat de
— certificat de

LA LIMBA ROMtNAì LA MATEMATICĂ!

naștere (copie certifi
care se înscrie); 
studii (în original) 
sănătate eliberat

dispensar, spital sau policlinică, 
se specifică rezultatul analizei 
și al radioscopiei pulmonare,

de 
în care 
sîngelui

— o compunere dintr-o lectură literară 
din materia prevăzută in programele cla
selor V—VII;

— analiza gramaticală a unui text, scris 
la tablă, în care să se găsească 5—6 pro
poziții diverse. Textul se alege din bu
cățile studiate în clasele V—VII. Se cere 
analiza frazei (felul propozițiilor), iar 
din acestea se aleg 1—2 propoziții dez
voltate, cărora li se cere analiza sintac
tică și morfologică.

La verificarea lucrărilor se acordă 
deosebită atenție scrierii corecte.

o

LA MATEMATICĂ :

! 
!
i
I
i

de Mașini

In școlile profesionale de ucenici și în 
școlile de meserii se primesc absolvenți ai 
școlilor de 7 (8) ani în vîrstă de 14—16 
ani, iar în școlile profesionale de mecanici 
agricoli și școlile tehnice agricole pînă 
la vîrsta de 17 ani împliniții la 
15 septembrie 1963 în ordinea rezultate
lor obținute la examenul de admitere și 
în limita sarcinilor de școlarizare. Exa-

SE VA 
după 
zilele 
între 
între

EXAMENUL DE ADMITERE 
TINE INTRE 1—10 SEPTEMBRIE 
cum urmează : Vizita medicală în 
de 1—2 septembrie. Probele scrise 
3—4 septembrie. Probele orale 
6—10 septembrie.

Examenul de admitere constă din ur
mătoarele probe :

— limba romină — scris și oral;
— matematica — scris și oral.
Subiectele probelor scrise se stabilesc 

de comisia de examinare, din materia 
prevăzută în programele școlare ale cla
selor V—VII. Ele cuprind :

regiunea: argeș

Cîmpulung (Raionul Muscel)

Școala profesională de uce
nici, str. Negru Vodă nr. 131 
— telefon 249.

— lăcătuși mecanici mon
tatori

— strungari în metale
— frezori-rabotori-mortezori
— rectificatori în metale
— operatori la acoperirea 

metalelor

REGIUNEA bacău

Roman

Școala profesională de uce
nici, Șoseaua Ștefan cel Mare 
nr. 274 — telefon 730.

— lăcătuși mecanici mon
tatori

— strungari în metale

REGIUNEA BANAT

Arad

— sculeri matrițeri
— presatori metale
— sculeri universali.

— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși construcții meta-

I
I

■— un exercițiu de aritmetică;
— o problemă de geometrie, combina

tă cu algebră la nivelul clasei a Vil-a.
Biletele pentru probele orale cuprind 

dte două întrebări din materia prevă
zută in programele claselor V—VII. ast
fel î

LA LIMBA ROM1NÄ:

— lectura literară — povestirea și a- 
naliza unei bucăți din manualul de cla
sa a Vil-a;

— analiza gramaticală pe un text ci
tit. alegîndu-se o frază căreia i se va 
face analiza sintactică, morfologică, pre
cum și aplicarea ortografiei sau a sem
nelor de punctuație întilnite.

— o întrebare din geometrie (teorie)}
— un exercițiu de aritmetică și alge

bră.
Candidații admiși la examen fac cerere 

de înscriere la școala respectivă pînă în 
preziua începerii cursurilor școlare. Cei 
care nu se înscriu în termen și care, 
deși s-au înscris, nu se prezintă la 
cursuri și nu anunță școala de motivele 
întîrzierii în cel mult 7 zile sînt socotiți 
retrași, iar locurile lor sînt completate 
cu alți candidați, în ordinea mediilor ob
ținute la examenul de admitere.

Elevii admiși în școlile profesionale și 
școlile tehnice agricole, vor încheia, la 
înscrierea în școală, contracte cu școala.

In timpul examenului de admitere, 
școlile profesionale de ucenici, școlile de 
meserii și școlile tehnice agricole vor a- 
sigura contra cost, în limita posibilități
lor. cazarea și hrana candidaților care nu 
sint din localitate.

*
în numerele viitoare vom publica în 

continuare rețeaua școlilor profesionale, 
școlilor tehnice agricole, a școlilor teh
nice și tehnice de maiștri.

o
I

Reșița

nr. 1 — te- Rîșnov — Brașov
Medgidia (Raionul Medgidia)

nr.

Calan (Raionul Hunedoara)
Săcele — Brașov

uce-

și rețele

me- cocso-stații și rețele lăcătuși mecanici monta-
Simerlala acoperirea

as ide tice-
me-lu-

Sibiu locomotive cuTimișoara construcții na

— sculeri matrițeri
— presatori în metale

formari 
construcții

laminatori 
oțelari

Școala profesională de 
nici — telefon 4554.

București (Raionul Tudor Vla- 
dimirescu)

— mecanici auto-moto
— sudori

Școala profesională de uce
nici, Calea Rahovei nr. 70 — 
telefon 13.94.81.

— lăcătuși construcții me
talice

— presatori metale
— metalurgiști laminatori
— metalurgiști trefilatori

Școala profesională de uce
nici, Calea Dudești nr. 127 — 
telefon 21.42.68.

Școala profesională de uce
nici, str. Republicii nr. 25 — 
telefon 23.

— metalurgiști metale nefe
roase

— turnători formari
— strungari în metale
— frezori-rabotori-mortezori

București (Raionul 16 Februa
rie)

— mecanica pentru motoare 
cu combustie internă

— instalatori instalații teh- 
nico-sanitare.București (Raionul Nicolae

Bălcescu)

Școala profesională de uce
nici, str. Tortomanu nr. 3 — 
telefon nr. 146.

centrale și

Școala profesională de uce
nici, Calea Șerban Vodă 
280 — telefon 23.64.02.

Școala profesională
nici, str. 23 August nr, 28 —< 
telefon nr. 21,

la acoperirea

Școala profesională de uce
nici, Piața Lenin 
lefon 334.

REGIUNEA GALAȚI 
Brăila

— metalurgiști
— metalurgiști
— zidari șamotori
— montatori locomotive di

esel și electrice
— electricieni construcții 

mașini electrice
— rectificatori în metale
— montatori locomotive cu 

aburi
— electricieni instalații lu

mină și forță
— electricieni pentru stații 

și rețele electrice
— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici mon

tatori
— modelori în lemn
— strungari în metale
— turnători formari
— lăcătuși construcții 

talice
. — operatori

termice
— forjări
— operatori

metalelor.

Școala profesională de Uce
nici, Piața Huniade nr. 3 — 
telefon 2817.

— lăcătuși mecanici monta
tori

— strungari în metale
— frezori-rabotori-mortezori
— sculeri matrițeri
—- lăcătuși construcții me

talice
— electricieni construcții 

mașini electrice
— electricieni stații și rețele 

electrice
— operatori la acoperirea 

metalelor.

— frezori-rabotori-mortezori
— rectificatori în metale
— strungari în metale
— sculeri matrițeri
— operatori la acoperirea 

metalelor.

— presatori în metale
— sudori
— lăcătuși mecanici mon

tatori
— strungari în metale
— carosieri auto
— operatori la acoperirea 

metalelor.

— sudori
— cazangii
— forjări
— metalurgiști trefilatori
— lăcătuși mecanici monta

tori
— carosieri auto.

— sculeri universali
— sculeri matrițeri
— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici monta

tori
— rectificatori în metale
— strungari în metale
— sudori
— tinichigii
'— turnători formari.

— metalurgiști fumaliști
— metalurgiști laminatori
— metalurgiști oțelari
— zidari șamotori
— mecanici întreținere tele

comunicații
— mecanici utilaj ridicat, 

încărcat și transportat
— sudori
— strungari în metale
— electricieni instalații lu

mină și forță
— electricieni stații și rețele 

electrice.

— lăcătuși mecanici monta
tori

— strungari în metale
— electricieni construcții 

mașini electrice
— sculeri matrițeri
— electricieni

la tratamente., electrice
>— operatori 

metalelor.
— electricieni 

stații electrice.

Școala profesională de uce
nici, str. Fr. Engels nr. 1 — 
telefon 3787.

— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici monta

tori
— strungari în metale
— sudori
— cazangii

— operatori la acoperirea 
metalelor

— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici monta

tori
—" strungari în metale

.„ri montatori telecomunicații
— sculeri matrițeri
— electricieni instalații 

censoare
— electricieni instalații 

mină și forță.

Școala profesională de uce
nici, Splaiul Independenței 
nr. 315 — telefon nr. 14.17.12.

— strungari în metale
— sculeri matrițeri
— lăcătuși mecanici monta

tori
— frezori-rabotori-mortezori

Școala profesională de uce
nici, str. Nouă nr. 9 — tele
fon nr. 1431.

Școala profesională de uce
nici, str. Crișan nr. 1 — tele
fon nr. 43.

<■— turnători formari
■— electricieni instalații lu

mină și forță
— electricieni pentru 

trale și stații electrice
— instalatori stații 

de gaze
— mecanici utilaj 

chimic.

Școala profesională de uce
nici, str. Zborului nr. 2—9 — 
telefon 22.04.00.

- Strungari în metale
— sudori
— turnători
•— lăcătuși 

talice
— cazangii
— lăcătuși 

vale
— operatori 

metalelor.
la acoperirea

Galați

i— montatori 
aburi

— montatori 
,— cazangii
— operatori 

metalelor.

va goane

la acoperirea

— presatori în metale
— strungari în metale.

REGIUNEA CLUJ

Cfmpia Turzii (Raionul Turda)

Școala profesională de uce
nici, str. Ștefan cel Mare nr« 
21 — telefon nr. 2932,

REGIUNEA IAȘI
Birlad

strungari în metale
— frezori-rabotori-mortezori

>— turnători formari
— forjări

Turnu Severin

Școala profesională de uce
nici, str. Armata Poporului 
nr. 31 — telefon 36.70.

— forjări
— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși construcții meta

lice
— strungari în metale
— sudori
— rectificatori în metale
— turnători formari
— sculeri universali
— operatori la acoperirea 

metalelor.

REGIUNEA BRAȘOV 
Brașov

Școala profesională de uce
nici, str. Karl Marx nr. 48 — 
telefon 1324.

— rectificatori în metale
— lăcătuși mecanici monta

tori
— strungari în metale
—■ turnători formari
— frezori-rabotori-mortezori
— sculeri matrițeri
— sculeri universali
— mecanici motoare 

combustie internă.
cu acoperirea— operatori 

metalelor.

Școala profesională de uce
nici, str. Vătafului nr. 4 —
telefon nr. 13.56.01.

— sculeri matrițeri
— lăcătuși mecanici monta

tori
— strungari în metale
— electricieni 

mașini electrice
— electricieni 

mină și forță
— electricieni

electrice.

construcții

instalații lu-

stații și rețele

București (Raionul V. I. Lenin)

Școala profesională de uce
nici, str. Vulcan nr. 8 — tele
fon nr. 13.42.90.

Bocșa Romînă (Raionul
Reșița)

Școala profesională de 
nici, str. M. Frunză nr. 
telefon 4979.

uce-
1 —

REGIUNEA BUCUREȘTI

București (Raionul 23 August)

profesională de uce-
Cazărmii — tele-

Școala
nici, str. 
fon 11.

— lăcătuși construcții meta
lice

— sudori
— strungari în metale
— electricieni instalații lu

mină și forță
— lăcătuși mecanici mon

tatori
— frezori-rabotori-mortezori

— lăcătuși mecanici mon
tatori

— instalatori instalații teh- 
nico-sanitare

— electricieni instalații lu
mină și forță

— frezori-rabotori-mortezori
— operatori l,a acoperirea 

metalelor
— rectificatori în metale
— strungari în metale
— turnători formari.

Școala profesională de uce
nici, B-dul Muncii nr. 47 — 
telefon 21.76.42.

— sculeri matrițeri
— cazangii
— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici monta

tori
— sudori
— strungari în metale
— lăcătuși construcții 

taliee
— forjări

me-

Oțelul roșu
(Raionul Caransebeș)

Școala profesională de 
nici — telefon 6.

uce-

— metalurgiști laminatori
— metalurgiști oțelari
— zidari șamotori.

Școala profesională de 
nici, str. Malinovschi nr. 
— telefon 14.

— lăcătuși construcții 
talice

— electricieni instalații 
mină și forță

— metalurgiști
— strungari în
— electricieni 

mașini electrice
— lăcătuși mecanici monta

tori.

trefilatori 
metale

construcții

Cluj

Școala profesională de uce
nici, str. Poenelor nr. 5 — te
lefon 1995.

— presatori în metale
— frezori-rabotori-morte

zori
— lăcătuși mecanici mon

tatori
— strungari în metale
— sculeri matrițeri
— sculeri universali
— turnători formari

— lăcătuși construcții na
vale

— metalurgiști laminatori
— mecanici pentru turbine 

cu aburi și hidraulice

Școala profesională de 
nici, telefon nr. 101,

uce-

— lăcătuși mecanici monta-

Școala profesională de uce
nici, str. Tg. Jiu nr. 7. <-• tele
fon nr. 845,

rectificatori în metale 
strungari în metale 
forjări.

uce-

Ia acoperirea

vagoane 
locomotive cu

Școala profesionala de uce
nici, str. 13 Decembrie nr. 54

Școala profesională de uce
nici, str. Tudor Vladimirescu 
nr. 5 — telefon nr. 2016/108.

— montatori locomotive 
aburi

— cazangii
— strungari în metale
— modelori în lemn.

cu

uce-Școala profesională de 
nici, str. Moților nr. 78 — te
lefon nr. 49.56.

— montatori
— montatori 

aburi
— cazangii 
•— operatori

metalelor.

t— lăcătuși construcții navale
— lăcătuși mecanici monta

tori
— sudori

strungari în metale 
lăcătuși construcții 

talice
<— sculeri matrițeri
— sculeri universali.

me-

REGIUNEA PLOIEȘTI

Ploiești

teh-

la acoperirea

construcții
pentru eoni

REGIUNEA MARAMUREȘ
Satu Mare

Școala profesională de uce
nici, str. M. Eminescu nr. 1 — 
telefon nr, 1951.

Școala 
nici, str. 
lefon nr.

profesională de uce- 
Traian nr. 28 — te- 
2859.

— strungari în metale
— turnători formari
— frezori-rabotori-mortezori
— modelori în lemn
— rectificatori în metale
— sculeri universali
— sculeri matrițeri
— sudori
— forjări
— metalurgiști trefilatori
— metalurgiști laminatori
— metalurgiști oțelari.

Școala profesională de uce
nici, str. Popa Lazăr nr. 8 ,— 
telefon nr. 23.52.23.

— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici mon

tatori
— lăcătuși construcții me

talice
— strungari în metale

— forjări
— lăcătuși mecanici monta-

— turnători formari
— mecanic utilaj de încăr

cat, ridicat și transportat
— operatori tratamente ter

mice
— instalatori instalații teh- 

nico-sanitare.

strungari în metale
— sculeri universali
— frezori-rabotori-mortezori
— operatori la acoperirea 

metalelor
— sudori
— turnători-formari
— electricieni instalații lu

mină și forță
— rectificatori în metale
— electricieni stații și rețele 

electrice.

pompe și com-

pentru motoare 
internă

— lăcătuși construcții 
talice

— instalatori instalații 
nico-sanitare

— operatori 
metalelor

— zidari în
— dulgheri 

strucții
— preparatori cărbune și 

minereuri
— strungari în metale
— instalatori încălziri cen

trale
— sudori
— mecanici

presoare
— mecanici 

cu combustie
— lăcătuși mecanici monta

tori
— instalatori stații și rețele 

de gaze
— instalatori rețele pentru 

transportul apei și canalizare
— mecanici cazane cu aburi
— mecanici întreținerea a- 

gregatelor mecanizate în side
rurgie.

REGIUNEA DOBROGEA 
Constanța

REGIUNEA HUNEDOARA
Hunedoara

București (Raionul Grivița 
roșie)

Școala profesională de uce
nici, Calea Griviței nr. 363 
telefon nr. 17.20.60/4146.

Școala profesională de uce
nici, B-dul 1 Mai nr. 38 — te
lefon 17.12.

Școala profesională de uce
nici, str. 23 August nr. 1 — 
telefon 2687.

— lăcătuși construcții me
talice

— electricieni instalații lu
mină și forță

— lăcătuși construcții na
vale

— mecanici turbine cu aburi 
șî hidraulice

— mecanici utilaj cocso-chi- 
mic

•— sculeri matrițeri
— frezori-rabotori-mortezori
— strungari în metale
— sudori
— lăcătuși construcții meta

lice
— operatori la acoperirea 

metalelor.

— lăcătuși mecanici monta
tori

— strungari în metale 
cazangii

■— lăcătuși construcții 
talice

— sudori
— turnători formari
— frezori-rabotori-mortezori
— operatori la acoperirea 

metalelor.

me-

REGIUNEA OLTENIA
Sinaia (Raionul Cîmpina)

Craiova

Școala 
nici, str. 
nr. 2218.

profesională de uce- 
Silozului — telefon

Școala profesională de uce
nici, Calea București nr. 13 — 
telefon nr. 253.

— sculeri matrițeri
— lăcătuși mecanici monta

tori
— sudori
— strungari în metale
— electricieni construcții 

mașini electrice
— montatori locomotive di

esel și electrice
— operatori la acoperirea 

metalelor.

Școala profesională de uce
nici, str. Fonaghi nr. 7 —> te
lefon nr. 4544.

— lăcătuși mecanici monta
tori

— strungari în metale
— rectificatori în metale
— lăcătuși mecanici monta

tori
— frezori-rabotori-mortezori

Tîrgoviște

Școala profesională de uce
nici, str. Lt. Stancu nr. 31 — 
telefon nr. 1772.

— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici monta

tori
— strungari în metale
•— turnători formari
— forjări
— lăcătuși construcții 

talice.
me-

I
i 
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
!
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I

I
!
I

z



Vizitele delegației
le activiști ai P.C.U.S.

o

• Continuîndu-șî călătoria Drîn 
tară, delegația de activiști ai 
P.C.U.S., în frunte cu N. V. 
Podgornîi, împreună cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au 
sosit joi la Onești — orașul 
petrochimiei de pe Valea Tro- 
tușului.

La intrarea în regiunea Ba
cău, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Gheorghe 
Roșu, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional de partid 
Bacău, Ștefan Boboș, președin
tele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Ba
cău, și Gheorghe Marin, secre
tar al Comitetului orășenesc 
de partid Onești.

După ce a vizitat noile con
strucții ale orașului Onești, 
delegația de activiști ai 
P.C.U.S. s-a îndreptat spre 
Combinatul de cauciuc sinte
tic. Directorul general al Com
binatului, Petru Bunea, a pre
zentat oaspeților un scurt is
toric al construirii combinatu
lui, realizările în producție ale 
colectivului de muncitori și 
tehnicieni, proiectele de dez
voltare a acestei mari unități 
industriale.

In continuare delegația a 
vizitat Combinatul chimic 
Borzești. Tov. Costache Sava, 
director general, a înfățișat 
oaspeților aspecte din proce
sul de producție al combinatu
lui.

IH SIT I I FINLANDEZI DESPRE TARA NOASTRĂ
La invitația Comitetului na

țional pentru apărarea păcii 
din R.P. Romînă, au fost oas
peți ai țării noastre dl. Vaino 
Meltti, guvernator al regiunii 
Helsinki, președintele mișcării 
pentru apărarea păcii din 
Finlanda, membru în Consiliul 
Mondial al Păcii, împreu
nă cu soția sa, Hella Meltti.

înainte de a părăsi țara, dl. 
Vaino Meltti, a împărtășit u- 
nor redactori ai Riadiotelevi- 
ziunii și Agenției romîne de 
presă „Agerpres” impresii cu
lese în timpul călătoriei sale.

„Constat chiar de la început
— a spus oaspetele finlandez
— care a mai vizitat Romînia 
în anul 1957, că dezvoltarea 
generală a țării dv. a fost de
osebit de rapidă. Am consta
tat ritmul viu al construcții
lor care sînt în curs; au apă
rut întregi cartiere noi sau 
renovate, cu clădiri care ofe-

INSULĂ DE APĂ DULCE
ÎN MAREA NEAGRĂ V V

Nava sovietică
„Mikluho Maklai", 
de la stațiunea bio
logică din Odessa, a 
observat în Marea 
Neagră un ochi de 
apă dulce de formă 
Ovală, de culoare 
galben-verzuie, avînd 
o întindere de 700 — 
1.000 metri păfrați și 
o grosime de 50 cm.

O astiel de „insulă”

de apă dulce, foarte 
rară într-o mare des
chisă, a fost obser
vată acum, pentru 
prima oară, în Ma
rea Neagră. Exami
narea plantelor și a 
penelor de păsări 
care pluteau pe a- 
ceastă „insulă" a do
vedit că ele prove
neau din Delta Du
nării ; „insula" se în

PESCUITORUL
ELECTRONIC

La Institutul tehnic din 
Kalinirtprad a fost elaborată 
construcția experimentală a 
unui aparat pentru dragarea 
automată cu plasă de pescuit. 
Acest aparat va ușura consi
derabil pescuitul. Intr-adevăr, 
chiar și la căpitanii cu multă 
experiență din 10 operații de 
dragare cu plasă de pescuit, 
de 5-6 ori se scoate o dragă 
goală. Aceasta se explică prin 
faptul că, căpitanul trauleru- 
lui este nevoit să urmărească 
concomitent indicațiile date de 
aproape 15 dispozitive și din 
această cauză comenzile lui 
nu sînt bazate pe un calcul 
matematic precis, fiind mai 
curînd intuitive.

Noua mașină, denumită 
„Patrocle”, a cărei montare 
este pe terminate, va putea 
remedia această deficiență. 
Deși volumul, ei este de numai

Fabrica 
de zahăr

„ȘIRETUL“ 
B U C E C E A, 

raionul Botoșani, 
regiunea Suceava 
CAUTĂ: 

INGINERI 
chimiști, INGINERI ter- 
moenergetici, MAI
ȘTRI și TEHNICIENI 
termoerrergetici, MAI
ȘTRI și TEHNICIENI 
electricieni, CHIMISTE 
absolvente ale facultă
ților de chimie alimen
tară sau industrială.

Se asigură salarizare 
și condiții de cazare 
corespunzătoare.

Tn timpul Vizitării marilor 
unități industriale din Onești, 
delegații s-au interesat de ac
tivitatea desfășurată de orga
nizațiile de partid pentru în
deplinirea planului de stat, 
pentru educarea oamenilor 
muncii. Membrii delegației au 
avut cuvinte de înaltă aprecie
re pentru construcțiile indus
triale de la Onești și Borzești.

Colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din în
treprinderile vizitate au făcut 
oaspeților o caldă primire.

După vizită, membrii dele
gației au participat la o masă 
oferită în cinstea lor de Co
mitetul regional Bacău al 
P.M.R.

★
In drum spre București, 

oaspeții sovietici s-au oprit 
la stațiunea experimentală vi
ticolă Valea Călugărească, un
de au fost întîmpinați de to
varășii Dumitru Balalia, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului re
gional de partid Ploiești, și 
Gheorghe Stan, președintele 
Sfatului popular al regiunii 
Ploiești. Ing. IUliu Laslo, di
rectorul stațiunii, a vorbit oas
peților despre activitatea a- 
cestui centru viticol.

Seara, delegația de activiști 
ai P.C.U.S. s-a înapoiat în Ca
pitală.

(Agerpres)

ră o impresie plăcută, moder
nă. în ceea ce privește chiria 
și cheltuielile de întreținere, 
ele sînt reduse. De asemenea, 
costul transporturilor în 
București este foarte ieftin, 
iar organizarea bună.

Bucureștiul este un adevă
rat oraș de parcuri, și multe 
alte metropole ar putea să vă 
invidieze pentru acest lucru.

Constatînd că dezvoltarea și 
lărgirea industriei sînt la or
dinea zilei în Romînia, avem 
cuvinte de laudă pentru posi
bilitățile largi care sînt oferite 
oricărui om al muncii pentru 
a petrece concediul.

în încheiere, dl. Vaino Meltti 
a mulțumit pentru primirea 
călduroasă de care s-a bucu
rat în țara noastră și a urat 
poporului romîn noi succese 
în munca sa.

(Agerpres)

dreaptă spre sud-est 
cu o viteză de 10 —• 
15 tti/s.

Astfel de ochiuri 
de apă dulce, deta
șate de vînt sau de 
curenți, explică poate 
prezența anumitor 
specii vegetale și ani
male de apă dulce 
în alte părți ale Mă
rii .Negre,

1,5 m3, ea va efectua calculele 
aproape instantaneu. Căpita
nul va vedea clar pe un mare 
ecran de televiziune unde se 
află nava, draga și bancul de 
pește.

O singură operație de dra
gare efectuată cu succes în
seamnă 20 tone de pește, adică 
un venit net de’ 4 000 ruble, 
în afara faptului că instalația 
„Patrocle” are gabarite' mici, 
în opoziție cu o mare mașină 
electronică de calcul, cum ar 
fi „B.E.S.M.”, ea nu este in
fluențată de trepidații.

în prezent se lucrează la 
perfecționarea noii mașini, 
astfel îneît ea însăși să poată 
transmite instrucțiuni cîrme- 
lor și motoarelor navei. Ea va 
putea, de asemenea, să fie în
vățată să rezolve probleme 
complexe de navigație.

Ku G u HS • U

Școlile, comitetele sindica
telor, organizațiile obștești 
șl sportive că pune la 

dispoziție
Vase de călători

PENTRU 
excursii pe Dunăre 
amenajate pentru curse de 
scurtă sau lungă durată 
Informații și contractări din 
timp se adresează la 
D.R.N.C.-Giurgiu port tele

fon 15 13 sau 10 58

In brigăzile legumicole ale gospodăriei colective din Apahida, regiunea Cluj, lucrează un mare număr ae tinere. 
Iată-le pe cele din brigada a 11-a prezente la plivilul culturilor.

Foto : AGERPRES
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Comitetul național pentru 
apărarea păcii din R.P.R. a a- 
dresat Comitetului elen pentru 
destindere internațională și 
pace o telegramă în care sînt 
exprimate sentimentele de du
rere pentru pierderea lui Gri- 
gorios Lambrakis, vicepre
ședinte al acestei organizații 
grecești, militant de seamă 
pentru cauza păcii. în telegra
mă, este exprimată deplina so
lidaritate cu forțele care luptă 
în Grecia pentru pace, demo
crație și progres și se cere au
torităților grecești să pedep
sească pe cei vinovați de asa
sinarea lui Lambrakis.

★
Joi dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre R.S.F. 
Iugoslavia, delegația Consiliu
lui General al Sindicatelor din 
Japonia (S.O.H.Y.O.), condusă 
de Masao Yokote, secretarul 
general al S.O.H.Y.O. din Osa- 
ka, care timp de mai multe zile 
ne-a vizitat țara.

Pe aeroportul Băneasa, oas
peții japonezi au fost conduși 
de Ion Cotoț, secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor și 
de activiști ai C.C.S.

In timpul șederii în țara noa
stră, membrii delegației au vizi
tat numeroase uzine și instituții 
culturale din București, Ploiești,

In Polonia s-a descoperit o 
metodă de înlăturare a prafului 
de pe șosele. In acest scop, 
drumurile sînt stropite cu apă 
conținînd 20 la sută clorură de 
var, care menține umiditatea și 
absoarbe praful. Această solu
ție este eficientă timp de 8—10 
săptămîni. Ploile prelungite di
zolvă clorura de var, ljpsind-o 
de proprietatea de a absorbi 
praful. De aceea, pentru a mări 
eficiența clorurei de var i se a- 
daugă o serie de substanțe spe
ciale. Stropind o singură dată 
drumurile cu o asemenea solu
ție, este deajuns ca să se înlă
ture praful timp de cîteva luni, 
indiferent dacă plouă sau este 
timp frumos.

Medicamente 
cu efect 

de durată
La institutul pentru combi

nații macromoleculare din 
U.R.S.S. se experimentează 
obținerea unor medicamente 
care să aibă un efect de 
durată. Preparatele medicale 
sînt legate de polimeri înlo
cuitori ai sîngelui, care par
ticipă la circulația sîngelui și 
astfel se mențin săptămîni și 
luni întregi în organism. Acea
stă nouă descoperire va avea 
o mare importanță pentru 
medicină, deoarece prepara
tele medicale folosite astăzi 
au efect numai cîteva ore ast
fel îneît un pacient trebuie să 
consume în timpul unei pe
rioade de tratament uneori 
sute de grame de medica
mente.

Combinatul 
de Celuloză 

și Hîrtie Suceava
telefon 3182 sau 2528

ANGAJEAZĂ :
— Ingineri absolvenți ai fa- j 
cultății de chimie industri- j 
ală, specialitatea celuloză ) 
și hîrtie. cu practică în j 
specialitate, pentru funcția j

de dispecer.
— ingineri mecanici cu j 
practică de minimum 3 ) 
ani în fabricile de celuloză I

și hîrtie. ■{ 

Brașov, Hunedoara, Craiova și 
Constanța interesîndu-se înde
aproape de activitatea sindicală 
din R. P. Romînă.

• în sala de festivități a 
Școlii medii, mixte „Nicolae 
Bălcescu” din Capitală a avut 
loc joi după-amiază simpozio
nul „Educația copiilor în spirit 
socialist”, organizat în cin
stea Zilei Internaționale a Co
pilului de Comitetul orășenesc 
București al femeilor.

Simpozionul a fost deschis 
de Emilia Gheorghe, vicepre
ședintă a Comitetului orășe
nesc al femeilor. Au luat 
cuvîntul Venera Teodorescu, 
cercetător științific la Institu
tul de istorie al Academiei

Sesiuni științifice
Joi dimineața s-au deschis 

în sala mică a Palatului R.P. 
Romîne lucrările celei de-a 
treia sesiuni de comunicări 
științifice a Institutului de 
cercetări chimico-farmaceutice 
din Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei.

Participă acad. Ștefan Mil- 
cu, vicepreședinte al Acade
miei R.P. Romîne, Sandu 
Ioan, adjunct al ministrului 
sănătății și prevederilor so
ciale, academicieni, medici din 
institute de cercetări și clinici, 
ingineri, chimiști din între
prinderile producătoare de 
medicamente, medici și farma
ciști din rețeaua sanitară, ca
dre didactice din învățămîntul 
superior din Capitală și din 
alte orașe ale țării.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de Athanase Diaco- 
nescu, adjunct al ministrului

VALEA OLTULUI
(Urmare din pag. I)

Printre culmile munților, ca
re parcă s-au dat de o parte în 
fața potopului de ape zbuciu
mate ale Oltului, trec unul lin
gă altul drumul de apă, dru
mul de fier, șoseaua recent as
faltată și calea firelor telefo
nice.

Autocarul face un popas. A- 
tîta doar cît să poți asculta 
marele concert aț freamătului 
pădurilor, ciripitul poporului 
de păsări și saltul apelor peste 
stînci.

Măreție neîntrecută — mă
reție a peisajului romînesc 1

Do ua iiitilniri 
în defileul 

Loviștei
Coborît din izvoare ascun

se sub stîncăriile munți
lor, Lotrul — drum de 

plutași cîntat în baladele și 
doinele haiducești — își adună 
pîrîiașele ivite la gura văilor 
și sporește zbuciumul Oltului 
prin trecătoare.

Un copil cu o traistă pe u- 

R.P.R., membru al biroului 
Comitetului orășenesc al fe
meilor, Victoria Alterescu, 
profesoară la Școala medie 
mixtă „Nicolae Bălcescu”, și 
Elena Suciu, directoarea Școlii 
'medii de muzică.

A urmat un program arti
stic.

★

Joi dimineața a părăsit țara 
dl. P. Sartorius. directorul Di
viziei lemnului din C.E.E.- 
F.A.O, care ne-a făcut o vizită 
la invitația Ministerului Econo. 
miei Forestiere.

In timpul șederii în țara noa
stră oaspetele a vizitat institu
te de cercetări și proiectări fo
restiere, Fabrica de mobilă 
„Tehnica lemnului”-București, 

industriei petrolului și chi
miei.

★
Joi s-a deschis în sala de 

festivități a Ministerului Tran
sporturilor și Telecomunica
țiilor prima sesiune tehnico- 
științifică a Institutului de 
proiectări, transporturi și te
lecomunicații (I.P.T.T.C.).

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de ing. Marin Mă- 
roiu, adjunct al ministrului 
transporturilor Și telecomuni
cațiilor. Ing. Constantin Ma
rinescu, directorul institutului, 
a vorbit despre contribuția 
I.P.T.T.C. la introducerea teh
nicii noi în transporturi și te
lecomunicații.

în continuare, se prezintă 
comunicări în cadrul secțiilor 
de căi ferate, construcții, dru
muri și poduri, electromeca
nică și telecomunicații.

(Agerpres)

măr se apropie de autocar și îi 
întreabă:

— Mergeți la „IF” ?
— Desigur, este vorba de I.F. 

Brezoi — de întreprinderea fo
restieră din Brezoi, așezată pe 
Lotru, în sus.

Prescurtînd, localniaii — 
vrînd să te întrebe dacă mergi 
la Brezoi — îți spun ; „Mergi 
la IF ?” Dar nu este doar o 
prescurtare dictată de o eco
nomie de vorbire 1 Ci. de fap
tul că satul Brezoi a crescut, 
s-a dezvoltat, s-a înfrumusețat 
în anii noștri, după creșterea 
șj dezvoltarea marii întreprin
deri forestiere de pe malul Lo
trului. Satul Brezoi (sau, mai 
scifrt „la IF”) are astăzi cinci 
blocuri și cabane mari, o școa
lă medie, un club muncitoresc 
care-și sărbătorește acum zece 
ani de la inaugurare, cinema
tograf. circumscripție sanitară 
și altele, toate realizate în anii 
puterii populare.

Copilul — să tot aibă vreo 
12 ani — știe că anul acesta 
„tovarășii de la IF au să îm
pădurească S00 de hectare cu 
rășini dar și cu plop-repede 
crescător”. Are 12 ani șl e fa
miliarizat cu preocupările „to
varășilor de la I.F.” și cu ter
menii tehnici ai acestora.

— Nu mergeți la I.F. ? A- 

Combinatul de industrializare 
a lemnului de la Suceava.

Dl. P. Sartorius a avut un 
schimb de păreri cu conducă
tori ai Ministerului Economiei 
Forestiere si ai Comitetului 
național pentru F.A.O.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, oaspetele a fost condus 
de Ludovic Negrea, adjunct al 
ministrului economiei foresti
ere, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și Co
mitetului național pentru 
F.A.O.

® în sala Palatului culturii 
din Ploiești s-a încheiat joi un 
ciclu de conferințe ținute de 
acad. Eugen A. Pora, decanul 
facultății de științe naturale 
și geografie a Universității din 
Cluj, care a participat la ex
pediția de cercetare oceano- 
grafică a vasului sovietic „Vi
teaz”. Cei 1 000 de petroliști și 
alți oameni ai muncii din lo
calitate participanți la confe
rințe, ău ascultat cu interes 
impresii din Singapore și In
donezia, Australia de vest și 
India de est, despre activita
tea cercetătorilor de pe nava 
„Viteaz”.

Expunerile au fost însoțite 
de proiecții și înregistrări pe 
bandă de magnetofon.

★
Joi seara s-a înapoiat în Ca

pitală delegația țării noastre 
condusă de Milinea Gheor- 
ghiu, președintele Consiliului 
cinematografiei, care a parti
cipat la cea de-a XVI-a ediție 
a Festivalului Internațional al 
Filmului de la Cannes.

La sosire delegația a fost 
întîmpinată de reprezentanți 
ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, regizori de 
film, actori, critici.

(Agerpres)
- n 

tunci sînteți plecați să vedeți 
țara, mai spune copilul obiș
nuit nu numai cu peisajul fer
mecător și viața bogată în 
preocupări a localnicilor, ci și 
cu oamenii porniți în zile de 
odihnă să-și cunoască țara 
pe-ndelete.

Cei aflați în popas au avut 
cea de a doua întâlnire cu un 
alt grup de excursioniști: țe
sătoare de la Uzinele „7 No
iembrie” din București.

Se face o fotografie pe care 
se va nota : „Popas la cele 
două întâlniri din defileul Lo
viștei”.

Printre 
culmile Co zici

Unul dintre excursioniști, 
Mihai Miu. are la el o carte, 
încă de dimineață, de pe cînd 
au întâlnit Oltul în țara Făgă
rașului, a pus cartea pe ge
nunchi și urmărește filă cu 
filă de parcă ar avea un ghid 
turistic.

Dar nu e un ghid, ci „Car
tea Oltului”, marele reportaj 
al călătoriei făcute de Geo 
Bogza de-a lungul Oltului de 
la izvor la vărsarea în Dunăre, 
în vara anului 1939.

Sosirea delegației Marii
Naționale a R. P. Romîne 

care a vizitat Uniunea Sovietica
Joi dimineața s-a Înapoiat în 

Capitală, venind de la Moscova, 
delegația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romine care a fă
cut o vizită în Uniunea Sovie
tică la invitația Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Delegația a fost alcătuită 
din deputății acad, Athanase 
Joja, membru al C.C. al P.M.R., 
membru al Consiliului de Stat, 
conducătorul delegației, Virgil 
Cazacu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional de partid 
Iași, Clement Rusu, membru al 
C.C. al P.M.R., președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular regional Cluj, Cornel 
Fulger, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Bucu
rești, acad. Mihai Beniuc, pre
ședintele Uniunii scriitorilor din 
R. P. Romînă, prof. univ. An- 
drasofszky Tibor, rector alt Insti

Primirea de către președintele Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne, 

Ștefan Voitec, a unui senator din Uruguay
Președintele Marii Adunări 

Naționale a R. P. Romîne, 
Ștefan Voitec, a primit joi 
după-amiază la Palatul Marii 
Adunări Naționale pé senato
rul Luis Troccoli, președinte
le Comisiei economice și fi
nanciare a Senatului din Uru
guay, care face o vizită în țara 
noastră.

Turiști străini ne vizitează țara
Numeroși turiști de peste 

hotare sînt în prezent oaspe
ții țării noastre. Bucureștiul, 
Predealul, Cota 1400, Poiana 
Brașov și localitățile de pe li
toral sînt vizitate de grupuri 
de turiști din Anglia, R. P. 
Bulgaria, Belgia, R.S. Ceho
slovacă, Elveția, Franța, R. D. 
Germană, R.F. Germană, Ita
lia, Suedia, S.U.A. și U.R.S.S.

în cursul șederii lor în țara 
noastră aceștia vizitează noi

Căpitanul Fracasse : Patria, 
1 Mai, Grivița, G. Coșbuc : 
Cerul n-are gratii rulează la : 
Republica, București, Gh. 
Doja, Ștefan cel Mare ; Noap
tea pe autostradă : Miagheru, 
E. Pavel. Flacăra. Moșilor, Lu
ceafărul ; Țarcul : V. Alecsan- 
dri, Central ; Apartamentul : 
Lumina ; Vîrsta dragostei : ru
lează Ia : I. C. Frimu ; Tinere
țea lui Maiakovski : Tineretu
lui, Alex. Sahia; Floarea de 
fier : Victoria, înfrățirea între 
popoare, Miorița ; Săptămîna 
filmului pentru copii, școlari 
și tineret : 13 Septembrie, Uni- 

e rea.; Program de filme docu
mentare : Timpuri Noi ; Intri« 
gă și iubire rulează la : Ma
xim Gorki ; Mamelucul : Giu- 
lești, V. Roaită ; Cabotinul la 
cinematograful Mihail Emi- 
n-escu ; Raidul vărgat : Cultu
ral ; Toată lumea e nevino
vată : Alex. Popov ; Contele 
de Monte Cristo (ambele se
ni) : 8 Mantie ; Camelia :
C-tin David ; Divorț italian : 
T. Viladimirescu ; Haiducii din 
Rio-Frio : Munca ; Frații : 
Popular ; Idiotul : Arta, Vol
ga ; Rocco și frații săi : (am
bele serii) 23 August. Flo- 
raaisca, Libertății, Giga Ban
ele ; Toată lumea e nevino
vată : 16 Februarie ; Rîul și 
moartea i I. Pintilie ; A fost

Nutrefuri verzi
(Urmare din pag. I)

vate cu lucerna veche, supra
față pe care în primăvară s-au 
făcut lucrări de întreținere. 
Anul acesta terenurile cu lu
cerna au fost extinse cu încă 
40 de hectare. Pentru a se pre
veni eventualele pierderi prin 
manipulare, întreaga cantitate 
de fin rezultat de aici va fi ba
lotată. In afară de porumbul 
semănat pentru siloz (120 de 
hectare, din care 70 ha în cul
tură dublă), vom valorifica în

— Ne apropiem de mănăsti
rea Cozia și. totodată, de ieși
rea din trecătoare, mai anunță 
călăuza.

La ieșirea din trecătoare, 
Mihai Miu deschide filele și le 
citește celorlalți următorul 
fragment, un adevărat docu
ment al anului 1939, al anilor 
dinainte de eliberarea țării 
noastre :

„Cu cîteva sute de metri 
înainte de vestita mănăstire 
Cozia, Oltul trece prin dreptul 
a două case singuratice, unde 
două bătrîne își au întemeiate 
sărăcăcioasele și pustiile lor 
gospodării. Una din ele se afla 
într-o după-amiază în prag, cu 
ochii roșii și umflați.

— De ce ai ochii roșii, mă
tușă ?

— De plîns. maică.
— De ce ai plîns, mătușă ?
— De foame, maică.
— Bărbat n-ai mătușă ?
— A murit, maică.
— De ce a murit, mătușă ?
— De foame, maică.
O cheamă Maria lui Ion Fie

rul Și bărbată-su a murit „de 
foame”.

întâmplarea aceasta s-a pe
trecut de mult. Maria lui Ion 
Fieruț a murit și dînsa. Fireș
te. tot de foame. Era, doar în 
vara anului 1939.

Excursioniștii au ascultat 
zguduitorul fragment al sără
ciei și mizeriei în care trăiau, 
înainte de anii puterii popu
lare, locuitorii acestor comori 

tutului medlco-farmaceutic! diii 
Tg. Mureș, Ing. Gheorghe Doga- 
ru, directorul Uzinelor „Rulmen
tul" din Brașov, Viorica Filip, 
director al Școlii medii din co
muna Negrești, regiunea Iași, 
Gheorghe Belu, Erou al Muncii 
Socialiste, maistru rafinor, 
Gheorghe Maftei, Erou al Mun
cii Socialiste, președintele gos
podăriei agricole colective 
„Drumul lui Lemn", regiunea 
Bacău.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
deputați.

Au fost de față G. E. Cebota- 
riov, consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice în R. P. Ro
mînă, și alți membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au luat parte deputatul C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, precum 
și însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uruguayului în 
R. P. Romînă, Jose Pedro 
Bastarrica Magarinos.

(Agerpres)

cartiere de locuințe, construcții 
social-culturale, precum și 
locuri de recreere.

O dată cu începerea sezonu
lui pe litoral și-au anunțat so
sirea de pe acum un mare nu
măr de turiști de peste hotare 
care vor petrece 15—20 de zile 
în cadrul excursiilor organizate 
de Oliciul Național de Turism- 
„Car păți".

(Agerpres)

prietenul meu : rulează la ci
nematograful G. Bacovia; 
Drumul spre chei: rulează la 
cinematograful Drumul Serii ; 
Cumpără-ți un balon : 30 De
cembrie, B. Delavrancea ; Ma
rile speranțe : Aurel Vlaicu.

CINEMATOGRAFE GRĂDINI
Noaptea pe autostradă: 

Progresul, Luceafărul, Alex. 
Sahia, Elena Pavel, Moșiilor; 
Căpitanul Fracasse: Stadio
nul Dinamo, Stadionul Giu- 
lești ; Haiducii din Rio-Frio: 
rulează la cinematograful 
T. Vladimirescu ; Vîrsta dra
gostei : rulează la I. C. Frimu ; 
Mamelucul: rulează la grădina 
cinematografului V. Roaită; 
Rocco și frații săi (ambe
le serii) : Olga Bancic, 23 
August, Libertății, Patinoa
rul 23 August ; Idiotul: 
Arta; Contele de Monte 
Cristo : 8 Martie ; Fata cu ul
ciorul : Unirea ; Apartamen
tul : 13 Septembrie ; Rîul și 
moartea : Ilie PintiLie.

treaga cantitate de coceni de 
pe cele 810 hectare cultivate 
cu porumb pentru boabe ; ju
mătate din această cantitate o 
vom însiloza, iar cealaltă o 
vom toca și o vom administra 
în hrana animalelor în amestec 
cu alte nutrețuri. în plus, vom 
mai dispune de furaje valoroa
se și din culturile intercalate 
de dovleci și fasole. în felul 
acesta asigurăm animalelor nu
trețuri din abundență, cu o va
loare nutritivă ridicată și ne 
creăm totodată importante re
zerve pentru anul viitor.

de frumusețe ale naturii pa
triei noastre.

Mihai Miu are 23 de ani, 
este lăcătuș, elev la școala me
die serală și secretar al orga
nizației U.T.M. din sectorul de 
construcții și investiții al uzi
nelor „Vulcan”. Locuiește în 
căminele uzinei, studiază cu 
sîrguință. citește mult și se o- 
cupă cu dragoste de tinerii din 
sector. Despre suferințele oa
menilor muncii din țara noa
stră de pe vremea exploatării 
capitaliste îi povestesc cei 
vîrstnici și mai află din astfel 
de documente ea paginile ma
rilor noștri scriitori. Căsuțe 
singuratice și sărăcăcioase cu 
oameni pierind de foame, nu 
se mai văd Si nici nu se vor 
mai vedea pe meleagurile în
noite ale patriei.

...Autocarul, a trecut printre 
culmile Coziei, pe lingă mî- 
năstirea cu același nume. Se 
recită „Umbra lui Mircea la 
Cozia” de Grigore Alexan- 
drescu.

Călimănești. Călăuza infor
mează : „Stațiune permanentă 
balneo-climaterică, altitudine 
280 m. S-au descoperit urme 
ale uneia dintre cele mai vechi 
așezări omenești din țara noa
stră. La Călimănești, la podul 
de peste Olt, la trecerea în Ji- 
blea, se pare că a fost ridicată 
de către domnitorul Matei Ba- 
sarab moara de (fabricat) hîr^ 
tie.

Principalele izvoare minera-. 
le sîntCăciulata. Păușa.^



În preajma

convorbirilor
recapitulative

La Șantierul naval „1 Mai“-Brăilam n aceste zile propagandiștii șl cursanții cercurilor 
politice U.T.M. de la Șantierul naval „1 Mai” din 
Brăila pregătesc convorbirile recapitulative ce vor 
ivea loc în curînd. Zilnic, după orele de muncă, 
numeroși tineri vin la punctul de consultații. Aici 
tovarăși din comitetul de partid țin pentru tinerii 
cursanți consultații individuale și colective despre

unele probleme actuale ale politicii partidului. în ajutorul 
cursanților au venit și conferințele pe teme ca : „Tînărul îna
intat al zilelor noastre”, „Să trăim și să muncim în chip socia
list”, „Ce a dat regimul democrat-popular tineretului” și altele.

Ajutați de comitetul U.T.M., propagandiștii și-au concentrat 
în această perioadă atenția spre ajutorarea cursanților în 
aprofundarea problemelor studiate în cursul anului. Tehnicia
nul Dan Alexandru este propagandist la cercul politic „Să ne 
cunoaștem patria socialistă”. împreună cu comitetul U.T.M. a 
stabilit ca la convorbirea recapitulativă să se dezbată două 
teme importante și anume : „Partidul Muncitoresc Romîn — 
conducătorul poporului nostru în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste” și „Frumusețile și bogățiile patriei”. Pro
pagandistul a stat de vorbă cu fiecare cursant în parte și i-a 
spus ce documente de partid și U.T.M. să studieze, recoman- 
dînd în mod deosebit Raportul C.C. al P.M.R. prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul al III-lea al 
P.M.R., Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din 
aprilie 1962 și Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la adunarea solemnă a Marii Adunări Naționale cu ocazia celei 
de-a 15-a aniversări a R. P. Romîne, culegerea „A 40-a ani
versare a U.T.C.”.

Propagandistul se ocupă acum mai mult de acei cursanți care 
în timpul anului n-au reușit întotdeauna să-și însușească în 
mod temeinic problemele studiate în cerc.

în cercul politic „Statutul U.T.M.” condus de propagandistul 
Ionel Psaropol, cursanții cei mai bine pregătiți ca Fănică Mu- 
șală. Ion Niță se pregătesc pentru convorbirile recapitulative 
împreună cu cei care au întîmpinat greutăți în studiu. Ei au 
citit și discutat în colectiv din manualul „în ajutorul celor care 
studiază Statutul U.T.M.”, lecțiile „Partidul Muncitoresc Romîn 
— conducătorul nostru iubit” și „Uniunea Tineretului Munci
tor, ajutor al partidului în educarea comunistă a tineretului”.

împreună au fost și la punctul de consultații unde au citit 
în colectiv broșUra „Regiunea Galați în plină dezvoltare eco
nomică” care le-a dat o perspectivă mai amplă asupra impor
tantelor prefaceri care au avut loc în viața regiunii, în anii 
puterii populare.

Pe inginerul Nicolae David, propagandist și el la un cerc po
litic „Să ne cunoaștem patria socialistă”, l-am găsit tocmai 
într-o discuție cu tinerii Nicolae Polonic și Aristide Cbnstan- 
tinescu. El ne-a spus că, acum, în perioada pregătirilor pentru 
convorbirile recapitulative își rezervă o mare parte din timp 
discuțiilor individuale cu cursanții insistînd mai ales asupra 
unor probleme legate de organizarea agriculturii socialiste și 
conducerea organizației noastre de către partid.

Măsuri de ajutorare a cursanților în pregătirea lor pentru 
convorbirile recapitulative au luat și alți propagandiști de la 
Șantierul naval din Brăila. Credem însă că încă de pe acum 
comitetul organizației de bază U.T.M. de aici ar trebui să sta
bilească și măsurile j?e care le 
de învățămînt politic pentru 
ținerea unor expuneri, convorbiri cu tinerii pe teme de educație 
politică, morală, ateist-științifică.

ie care le, va lua după închiderea anului 
i a antrena propagandiștii în

». KUHTA

La practică 
în Carpații 

Orientali

f Șeful de echipă — 
I Adalbert și montato

l

■ Gomori j 
___  și montatdrii Fran-I 

cisc Molnar și Francisc J 
Gyokos, din sectorul tnon-1 
taj,.‘de la Uzinele „Uni»"-\ 
din Satu Mare, verifică o ; 
locomotivă de mină gata 

pentru a fi expediată.
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j ATLETISMULUI Două cluburi față-n față

În sprijinul

elementelor talentate
Concursul republican de 

primăvară al atleților juniori 
a confirmat pe deplin grija 
clubului „Progresul” pentru 
creșterea și afirmarea unor 
juniori atleți talentați. De alt
fel în ultimii doi ani, junio
ri atleți ai clubului cum sînt 
Eugen Ducu, Anca Gurău, 
Grigore Marinescu, Georgeta 
Palade s-au remarcat ca ele
mente deosebit de dotate, bine 
pregătite care evoluează cu 
succes printre sportivii de 
performanță ai țării. Aceștia, 
ca și millți alții, au făcut 
„primii pași" în secția de at
letism a clubului „Progresul”. 
Avem în față o primă dova
dă a. preocupării clubului pen
tru creșterea și promovarea 
atleților > juniori capabili de a 
prelua ștafeta seniorilor. Să 
vedem cum a reușit acest club 
să pregătească juniori talen
tați in diferite probe .

Punctul de plecare l-a con
stituit. cum era și firesc, ini
țierea unor acțiuni care să 
aibă ca principal scop stimu
larea activității atletice de 
masă, cunoașterea și cooptarea 
în secția de performanță a 
elementelor realmente dotate.

Aproape zilnic antrenorii 
clubului asistă la antrenamen
tele tinerilor din secțiile de 
atletism ale asociațiilor sporti
ve de la Uzina „Vulcan" și 
Fabrica „Vestitorul”. Aceasta 
asigură tinerilor atleți o pre
gătire corespunzătoare, iar an
trenorilor un nimerit prilej 
de-a promova elementele ta
lentate. In asem,enea împre
jurări au fost descoperiți ca 
atleți cu reale perspective 
demifondistul Cornel Fedotov, 
elev la Școala profesională a 
Uzinei „Vulcan”, Constantin 
Simian, muncitor în aceeași 
uzină, acum atlet care deține 
categoria a 
sportivă.

In scopul 
tismulUi în 
dezvoltării 
ilor sportive, în primăvara a- 
nului acesta au fost organiza
te trei .cojigursu.ri, care s-au 
bucurat de o ndmeraasă parti
cipare. îti fiecare lună la 
Școala medie nr. 22 sînt orga
nizate întreceri de atletism 
care au ca prim obiectiv se
lecția juniorilor mici. Din a- 
ceste concursuri s-au afirmat 
reale speranțe atletice : Para- 
schivd Crăciun (aruncări), 
Victoria Tocilă, Maria Gheor
ghe (100 m plat), Mariana 

• Stavilă (60 m garduri),
Dorobanțu (100 m).

față de activitatea secției de 
atletism. Acesta se îngrijește 
ca sportivii secției să aibă în 
timpul antrenamentelor, a 
concursurilor, condiții cit mai 
bune. Atleții ÎȘi desfășoară ac
tivitatea pe un stadion bine 
dotat, au la dispoziție și o 
sală specială. în scopul cu
prinderii în pregătire a unui 
număr cit mai mare de atleți, 
stadionul a fost dotat cu in-

stalație electrică pentru antre
namente și întreceri nocturne.

Acum, în raionul Lenin, pe 
raza căruia activează clubul 
sportiv „Progresul”, există un 
număr apreciabil de tineri at
leți care participă activ la în
trecerile de masă. Cei mai 
buni dintre aceștia au fost 
treptat promovați în secția de 
performanță : Cristina Gurău, 
Constantin și Alexandru Riti-

voi, Alexandru Nohlt, Valerlu 
Teodorescu, Horia Mănușel, 
Nicolae Izbășescu — sînt doar 
cîteva nume din cei aproape 
60 juniori cu reale posibilități 
de afirmare. Performanțele lor 
ne îndreptățesc să credem că 
o bună parte dintre aceștia, 
atunci cînd se vor prezenta la 
startul întrecerilor de seniori, 
se vor comporta la o valoare 
corespunzătoare.

Il-a de clasificare

promovării atle- 
rîndul tinerilor, a 
secțiilor asociați-

„Cenușăreasa clubului“

Interesant de remarcat 
acești elevi talentați la sport 
sînt și deosebit de sîrguincioși 
la învățătură.

în munca migăloasă de 
depistare și promovare a ele
mentelor talentate, antrenorii 
cuprind cu multă atenție pe 
participanta la competițiile de 
masă. Antrenorii clubului au 
urmărit atent întrecerile 
Spartachiadei tineretului. în 
fiecare săptămî.nă ei au asistat 
la întrecerile etapei I. Cunos- 
cînd îndeaproape, mai cu sea
mă. tineri pasionați de cros, ei 
au depistat din concursurile 
probei elemente de perspecti
vă. Un exemplu : juniorul Ion 
Bălașa care promovat în sec
ția de performanță și pregătit 
cu toată grija a reușit în a- 
ceastă primăvară să parcurgă 
cursa de 1500 m în 4 minute 16 
secunde. Cu aceeași atenție s-a 
îndreptat clubul către tinerii 
atleți care și-au disputat în
tâietatea în
București". La prima ediție 
competiția le-a prilejuit 
lecționarea unui mare număr

„Cupa orașului

se-

de juniori și copii pentru a ac
tiva în secția de atletism. An
trenorii clubului, Nicolau Gu
rău. Teodor lonescu, Dumitru 
Petrescu, ca și profesorii An
gola Filip și Eugen Danciu 
desfășoară o activitate susți
nută pentru cunoașterea ele
mentelor talentate, în primul 
rînd dintre participanții la 
competițiile școlare, la startul 
cărora se află în majoritate 
juniori și copii. Apoi, trebuie 
menționat încă un fapt: acti
vul antrenorilor este îndea
proape sprijinit de instructori 
voluntari cum sînt Nicolae 
Nicolae (muncitor la Uzina 
„Vulcan”), Viorel Dogaru, pro
fesor la Palatul pionierilor, 
Ionel Vieru precum și de foști 
atleți ca Alexandra Scurtu, 
Nicolae Manolescu. Instructo
rii sportivi voluntari realizea
ză legătura dintre asociațiile 
sportive și club și-i ajută di
rect, în mod concret, pe tineri 
în antrenamentele pe stadion.

Consiliul clubului sportiv 
dovedește atenția cuvenită

Fină nu de mult la întrece
rile bucureștene de atletism 
evoluau meritoriu și atleții 
clubului „Unirea”. Acest club 
se bucura de o bună tradiție 
în atletism.. AcUm cîțtva ani 
atleții clubului concurau în 
întrecerile republicane cu mult 
succes. O mare parte dintre 
aceștia (aproape 20) erau se
lecționați în lotul republican 
unde realizau performanțe 
mult apreciate. în raionul Ni
colae Bălșescu, unde își desfă
șoară activitatea clubul „Uni
rea”, se află multe asociații 
sportive care cuprind un nu-

Uzi-
Cu 

este 
atleții

trăiesc 
în 

ales,

Știri sportive
• Echipa feminină 

de volei Dinamo Mos
cova a cîștigat pentru 
a doua oară „Cupa 
campionilor europeni“. 
Victorioasă cu 3—1 în 
primul meci al finalei, 
Dinamo a îilVins 
A.Z.S. Varșovia și în 
întîlnirea 
3—2 
12—15;

PB

retur cu 
(15—8; 11—15,

15—8, 15—4).

Atena se des
tin concurs in

torul”, „Dîmbovița", ,,Autobu
zul”. S-a discutat atunci... se 
discută și în prezent. Dar în 
raion nu există nici o asociație 
ale cărei secții de atletism să 
desfășoare o activitate compe- 
tițională corespunzătoare, să 
antreneze tineretul la practica
rea continuă a atletismului. Ti
nerii din asociațiile clubului 
sportiv „Unirea” îndrăgesc at
letismul. Iată o singură dova
dă, de la asociația „Autobuzul”: 
în întrecerile Spartachiadei de 
vară s-au înscris să participe la 
atletism peste 100 de tineri. 
Și asemenea dovezi sînt nu
meroase în asociațiile din raza 
de activitate a acestui club.

...In sfîrșit, zilele acestea a 
fost organizat în raion un con
curs de atletism. Din păcate, 
au participat doar patru echi
pe școlare. Este un început 
care, deși timid, vorbește des
pre pasiunea tinerilor pentru 
atletism.

Clubul sportiv are datoria 
să se ocupe cu toată răspun
derea de antrenarea tineretu
lui la practicarea atletismu
lui. La clubul „Unirea”, orga
nizatorii, tehnicienii și antre
norii socotesc că trebuie să se 
îngrijească cu precădere de 
sportul de performanță. Dar 
de unde își propun tovarășii 
antrenori să depisteze elemen
te talentate, să crească va
loroși sportivi de performan
ță ? în practica mișcării noa
stre sportive este cunoscut 
principiul depistării talentelor 
din întrecerile de masă. Din 
aceste întreceri trebuie să fie 
selecționați și pregătiți sportivi 
pentru competițiile de perfor
manță !

Asemenea probleme trebuie 
să facă obiectul unei serioase 
analize, unde să se dezbată 
modul în care conducerea clu
bului sprijină dezvoltarea ac
tivității sportive de masă, pro
movează și pregătește elemen
tele talentate la atletism — 
disciplină de bază a mișcării 
noastre sportive.

lui, clubul sportiv dr trebui să 
organizeze o seamă de acți
uni interesante cum ar fi în
treceri demonstrative, compe
tiții atletice la nivelul raionu
lui sau al asociațiilor sporti
ve. Ar fi bine I Asemenea ac
țiuni n-au fost însă organiza
te de clubul „Unirea". Cele cî
teva concursuri atletice ini
țiate de club în 1962 numite 
pompos „concursuri de selec
ție" au chemat la start foarte 
puțini atleți. Și, evident, se
lecția pentru secția de perfor
manță a rămas să se facă în 
continuare în mod întâmplă
tor, sporadic.

Cine altcineva dacă nu an
trenorii de atletism au me
nirea să fie cei mai activi pro
pagatori ai atletismului ? An
trenorii clubului „Unirea” și 
mai ales I. Ardeleana, Gh. 
Steriade, de altfel cunoscuți 
specialiști ai disciplinei, avînd 
o bogată experiență, s-au re
semnat totuși ușor în fața 
„constatării” după care jocuri
le sportive primează atletis
mului. Așa se poate explica de 
altfel faptul, nu mdi puțin cu
rios, că deși la Fabrica 
„Adesgo” majoritatea mun
citorilor o formează ele
mentul feminin, totuși aso
ciația sportivă se preocupă 
doar de activitatea secției de 
fotbal. Această optică defor
mată este cu atît mai 
cu cit de activitatea 
răspunde, din partea 
„Unirea”, antrenorul 
tism Gh. Steriade.

Și acest club are o bază 
sportivă raională. Dar cît de 
„grijulie" se dovedește condu
cerea clubului față de desfășu
rarea unei bogate activități 
atletice pe stadionul de pe șo
seaua Oltenița ne-o arată în
suși faptul că nici pînă acum 
această bază sportivă nu dis
pune de o pistă de atletism.

In toamna anului trecut, la 
o ședință a consiliului clubu
lui cînd, în sfîrșit, s-a discu
tat și despre atletism, s-a sta
bilit reorganizarea a patru 
secții de atletism în asociații
le mal mari ale raionului: 
„Firul Alb”-Jilava. „Construc-

gravă 
asociației 
clubului 

de atle-

măr măre de tineri pasionați 
de atletism cilm sînt cei de la 
asociația „Autobuzul" a 
nei „T. Vladimirescu". 
toate acestea un lucru 
destul de curios: 
clubuliii „Unirea”
de mai multă vreme 
anonimat. Juniorii, mai 
rămîn cu totul necunoscuți de 
la o competiție la alta. Deși 
în acest raion se desfășoară a- 
celeași întreceri de masă, Id 
atletism participă un număr 
redus de tineri.

Conducerea clubului „Uni
rea” a abandonat de mai mul- 
tq, vreme activitatea secțiilor 
de atletism a asociațiilor spor
tive. Asociațiile sportive, afir
ma recent tov. Tiberiu Hăt- 
magtu, secretar al clubului 
,,Unirea”, preferă atletismului 
jocurile sportive. Cu același 
prilej însă tovarășul Hălma- 
giu s-a arătat de acord că 
pentru dezvoltarea atletismu-

alte rezultate mal im
portante ■ 100 m plai 
Georgeopoulos (Gre
cia) W7.U0; 110 m
garduri Cornacchia (1- 
talia) 14"5.I1O-, greuta
te Méconi (Italia) 
17,42 m. In ziua a doua 
a concursului vor e- 
volua și atleții ro
miti! C. Grecescu și V. 
Jurcă,

® Echipa de fotbal 
Motor Zwickau, clști- 
gătoarea „Cupei R. D. 
Germane“. și-a început 
turneul în (ara noa
stră, jucînd la Ploiești 
cu Petrolul. Fotbaliștii 
ramini au terminat în
vingători cu scorul de 
2—1 (0—0) prin punc
tele marcate de Drldea 
din 11 m și Marin 
Marcel. Pentru oaspeți 
a înscris Witzger.

* Joi dimineața 
părăsit Capitala 
clnd la Varșovia
chipa selecționată de 
fotbal a R.P. Romîne,

care va înlîlnl dumini
că, la Chorzow, în 
meci amical, reprezen
tativa R. P. Polone. 
Lotul jucătorilor cu- 
ptlhde. ptintre dl)ii, 
pe C. HtlidU, 
Nunweiller 111, 
iveiller IV, Jenei, Pe
tru Emil, Koszka, Pir- 
călab. Varga, Constan
tin, Pavlovici și Ma- 
nolache.

• Astăzi, de la 
rele 15, 
clubuluj 
Capitală 
ciul de 
echipele 
și Africii de sud 
cadrul „Cupei Davis“. 
în priihele două sim- 
pluri se vor 
Alexandru 
Abe Segal și 
riac—Gordoh 
Sîmbătă 
proba de dubiu, 
duminică ultimele Sim- 
pltiri.

(Ageipres)

Popa, 
Nun-

ț
SILVIU DUMITRESCU 

antrenor de atletism 
VASILE RANGA

o- 
pe terenurile 
Progresul din 
începe me- 
tenis dintre 
R. P. Romîne 

din

0 La 
fășoară 
ternațional de atletism 
cu participarea unor 
valoroși sportivi din 
Italia. R. P. Romînă, 
Belgia, Turcia. R. P. 
Bulgaria și Grecia. 
Proba de 1 500 m plat 
s-a încheiat cu victo
ria romînului Zoltan 
Vamoș cu timpul de 
3’55"2/10. Pieracos 
(Gtecia) s-a clasat P® 
primul loc la aruncarea 
suliței cu 71.39 m. Po- 
pescu a ocupat locul 
doi cu 70,80 m. lată

Campionatele
de box

în primele două reu- 
,.sferturilor" de finală 
(muscă), A. Olteanu 
V. Badea (mijlocie 
repurtat victorii care

OLIMPIU VLADIMIROV
student

a
pie 

e-

se

Studenții anilor I și IV •— 
Facultatea de geologie — geo
grafie — Universitatea din 
București, secția geologie, au 
efectuat o aplicație practică în 
Carpații Orientali, pe traseul 
Piatra Neamț-Bicaz, Lacul 
Roșu-Gheorghieni. Studenții aU 
urmărit dispunerea rocilor di
ferite puncte fosilifere, au exe
cutat măsurători ale înclinării 
stratelor cu busola geologică, 
au colecționat cele mai frumoa_ 
se mostre pentru colecțiile de 
petrografie Si paleontologie ale 
facultății și pentru Cele perso
nale.

Explicațiile primite din par
tea tovarășilor asistenți și lec
tori S. Pauliuc, M. Giurescu, 
El. Petria și G. Vladimir, în 
specialitățile de geologie, topo
grafie, botanică și zoologie, au 
îmbogățit cunoștințele căpătate 
la cursuri.

Alături de frumusețile natu
rale ale patriei noastre, studen
ții au cunoscut și o serie de 
obiective importante, creații 
ale regimului de democrație 
populară.

întîlni : 
Bard an
ton Țl-

Forbes.
dispută 

iar

europene
Pugiliștli noștri continuă să 

se comportă remarcabil în cam
pionatele europene de la Mos
cova. Ieri 
niuni ale 
C. Ciucă 
(pană) și 
mică) au 
le-au permis să se califica în 
semifinalele categoriilor res
pective. Campionul nostru C. 
Ciucă a obținut o netă victorie 
la puncte în fața finlandezului 
Paîvalen, lasînd o bună impre
sie Specialiștilor. Ciucă a prac
ticat un box tehnic, aplaudat 
de spectatori, impunîndu-se 
prin croșeurile sale rapide.

Foarte energic s-a dovedit A. 
Olteanu în partida cu scoția
nul Armstrong, un boxer cu o 
mare experiență. Scoțianul nu 
a putut evita „seriile" lui Ol
teanu, fiind declarat învins de 
toți cei 5 oficiali. Cu multă 
ambiție a luptat și V. Badea. 
Metalurgistul a pornit la atac 
chiar de la prima lovitură de 
gong dominîhdu-l pe iugosla
vul Vransevici. Badea a cîști- 
gat net ultima repriză, primind 
decizia în unanimitate.

Astăzi du loc ultimele două 
reuniuni ale sferturilor de fi
nală, în care vor evolua șl 
boxeri romîhi.

înainte de eliberarea țării noa
stre stațiunea era exploatată 
de capitaliști. în 1910 guvernul 
burghezo-moșieresc a concesio
nat stațiunea societății capita
liste „Govora-Călimănești” pe 
termen de 50 de ani. Dar n-au 
dus concesionarea pînă la„. 
termen ! Astăzi stațiunea Că- 
limănești, ca toate celelalte 
stațiuni balneo-climaterice. se 
află în stăpînirea oamenilor 
muncii..."

Nu mai este nevoie să vor
bească ghidul. Despre ceea ce 
este astăzi în stațiune, o spune 
grupul vesel de oameni ai 
muncii aflați la odihnă, ajuns 
lingă autocar.

Unul din grUp, cu o vioară,, 
cîntă melodios și plin de viață, 
un altul, cu acordeonul. îl a- 
companiază. Nicolae Fieru, 
muncitor de la „Vulcan”, a- 
flat în excursie cu soția și fii
ca sa, se apropie de ei și fac 
cunoștință. Sînt doi mineri : 
Mihai Banu. care lucrează ht 
Comănești și Constantin Rube- 
niță de la mina Bocșa. S-au în- 
tîlnit cu oțelari și țesătoare, cu 
sute de alți muncitori, de prin 
mai toate regiunile țării.

Au aici în stațiune un pro
gram „greu" : vizite și excursii 
spectacole si lectură, ape mi 
nerale și asistență medicală, o- 
dihnă și trei mese consistente 
pe zi.

Sîntem în 1963, doar la cîți- 
va kilometri ‘mai fos pe Olt, 
de locul unde cu un sfert de 
veac în urmă Maria lui Ion

Fzeruț, cu ochii roșu și umflați 
în pragul unei case singurati
ce, plîngea înfometată după 
bărbatul ei mort de foame.

Popas 
la Rîmnicu

\lilcea
La popasul din Rîmnicu 

Vîlcea, excursioniștii află 
că toată industria fostu

lui județ Rîmnicu Vîlcea putea 
fi înscrisă cu litere mari pe un 
singur bilet, de tramvai: două 
gatere de cherestea, salinele de 
la Ocnele Mari, o tăbăcărie, un 
mic depou de locomotive, o ca
rieră de piatră Și 6 cazane 
de marmeladă.

Atâta doar. înainte de 
outerii populdre I

Astăzi, industrializarea 
cialistă a țării a așezat 
hartă, la Rîmnicu Vîlcea și în 
împrejurimi, de-a lungul Oltu
lui, o puzderie de 
arată obiective 
mici și mari.

Întreprinderi de 
forestieră și fabrici moderne 
de cherestea, o puternică in
dustrie locală, o fabrică de 
piele și încălțăminte. fabrica 
de produse alimentare de la 
Rîureni. minele de la Voineasa 
și altele. Dar în raionul Rîm
nicu Vîlcea, malurile Oltului 
s-au împodobit, mai ales, cu

mici

anii

so-
pe

semne care 
industriale

exploatare

marea uzină sodică de la Go
vora, cu Complexul de indus
trializare a lemnului din Rîm
nicu Vîlcea, și schelele petro
lifere care coboară pînă în vii
le Drăgășanilor spre cele 
30.000.000 fire de vită de vie 
altoită ce se vor mai adăuga 
anul acesta, vestitelor pod
gorii.

Din autocar se vede marele 
Combinat de industrializare a 
lemnului.

— Va trebui să mai facem o 
excursie, spune lăcătușul To- 
ma Mortova. cel mai Vîrstnic 
dintre excursioniști. Să cu
noaștem si noi acest combinat. 
Tinerii muncitori aflați în 
excursie nu se mulțumesc doar 
cu „va trebui să mai facem o 
excursie să vizităm Comple
xul”. Ei vor încă de pe acum 
să afle cit mai mult.

Si prilejul ii oferă un ingi
ner care lucrează la această 
mare întreprindere. Stau de 
vorbă în fața Unui cinemato
graf. Fiecare întrebare pri
mește prompt răspunsul; și 
iarăși o întrebare :

— Așa ceva, spunea ingine
rul zîmbind n-am mai „pățit" 
de pe cînd eram student; sînt 
supus la un adevărat examen.

— Așa-s cei tineri, caută să-i 
scuze Toma Morlova. Vor să 
știe totul, dintr-odată !

— Si nu e rău. spune ingi
nerul arătînd că e de partea 
celor tineri. Apoi le arată că la 
Complexul de industrializare a 
lemnului se vroduce placaj din

1952. Rînd pe rină, au intrat 
în funcțiune secții de furnire 
estetice, o secție automatizată 
de plăci aglomerate din așchii 
de lemn și 
patru ani 
12 000 000 
tice.

Celălalt 
raionul Rîmnicu Vîlcea 
uzina sodică de la Govora. Cî
teva cifre : anul acesta ea va 
produce 4 500 tone bicarbonat 
de .sodiu mai mult ca în 1962, 
11 000 tone sodă caustică și 
16 000 tone sodă calcinată, pes
te realizările anului precedent.

Oltul, tras în conducte, 
pompat la zeci de atmosfere 
pînă la Ocnița, pe dealurile de 
la Ocnele Mari, este injectat 
prin sonde în masivul subte
ran de sare, ca să trimită apoi, 
la suprafață, soluții concentra
te. Prin saleducte, saramura 
este adusă la uzină. Din nbUa 
carieră de la Bistrița 
triceni, vin sute și mii 
de calcar. Uzina, ca o 
retortă, le transformă 
carbonat, sodă și alte Chimi
cale.

Oltul e pus la lucru ! Oltul 
miner ! Oltul chimist! — ău 
exclamdt reporterii în fața a- 
cestei mari realizări a indus
triei chimice din tara noastră.

Pe wn „panou de Onbare" si
tuat in oraș se află mai multe

altele. în ultimii 
produs peste 
furnire

s-au 
mc de

mare obiectiv

este-

din 
este

— pie
de tone 
enormă 
în bi-

fotografii. Sub una din 
excursioniștii citesc despre 
maistrul sondor Timoftei Pri- 
mache, care a pornit cu son
dele de'prin schelele din jurul 
Tîrgoviștei, a trecut prin Suța 
Seacă, Cobia, Gîrleni și, re
cent, a forat cu turbine sonda 
426 la peste 2 000 metri adîn- 
cime, atingînd uneori peste 30 
metri forați pe oră în schela 
Ciorești, una din cele mai ti
nere schele petrolifere din țara 
noastră, aflată undeva pe ma
lurile Oltului.
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Zidarul Vasile Sînzianu cu 
frate-său AUrel. betonis- 
tul Nicolae Chiloman cu 

soția sa, inginerul șef al șan
tierului, Nicolae Neacșu, soția 
acestuia, arhitectul Constantin 
Marinescu, soția lui, tînărul 
lăcătuș Mihai Miu și ceilalți 
cdre au călătorit cu autocarul 
pe Valea Prahovei, prin tura 
Făgărașului, pe Valea Oltului 
și apoi pe Argeș în jos spre 
București — iată-i în fotogra
fiile făcute în excursie. Sînt 
veseli, plini de viață, bucuroși 
de clipele frumoase și satisfac
țiile oferite de priveliștile și 
realizările cunoscute într-o 
singură excursie de sfîrșit de 
săptămînă.

Au străbătut locuri și așe
zări încântătoare, au stat de 
vorbă cu oameni de pe alte 
meleaguri, au prins pe peliculă 
noul chip al vatriei — imagini 
ale anilor luminoși ai socialis
mului.

Eievi din anul II al Centrului școlar agricol din Brănești, raionul Lehliu, la lucrări prac
tice pe ogoarele gospodăriei agricole colective din comună.

Cassi

■tÄ
„Ion 

ca 
al

isa memotială 
'.reangă“. Inttj 
ntt-un muzeu 
copilăriei : al copi
lăriei lui Nică a lui 
Ștefan a Petrii, a 
hoastre, a fiecăruia.

Căci ut copilăria fiecăruia dintre 
noi, ă rămas Creangă cu ..Aminti
rile" sale, cu Stan Pătitul, cu Ha
rap Alb și Dănilă Prepeleac...

Intri, și-ai da bună ziua. Căci 
aici totul e viu, cum viu a rămas 
scrisul humuleșteanului bun de 
znoave șl de povești cu miez adine 
si plin de frumusețe.

Bojdeuca din Tătăraș, cealaltă 
casă a lui Creangă, păstrează în- 
gîndurările Iui bădifa Mihai Emi- 
nescu, prietenul bun al humuleș
teanului în lașul simandicoasei 
„Junimi“ — prietenie de neînțeles 
pentru iefe Înalte și pretențioase 
ca aceea a lui Ti tu Maiorescu.

A trecut vreme. Stau în vitrine 
scrisorile îngălbenite, și filele de 
manuscrise, și iotografiile priete
nilor, și abecedarele pe care învă
țătorul Ion Creangă le-a scris pen
tru copiii pe care i-a învățat carte 
Ia Iași ; a căror copilărie, genera
ții după generalii, a tnctntat-o cu 
scrierile sale, sullet din sufletul

9

99
amintirilor “

acestor locuri și oameni ptlntre 
care a trăit. Deschizi căr)ile sale, 
și farmecul, limba caldă și aleasă, 
șotiile și veselia neistovită a po
norului stau adunate tn ele ca-n 
fagure mierea .- ,,Dragu-mi era
satul nostru cu Ozana cea frumos 
curgătoare și limpede ca cristalul, 
in care se oglindește cu mihnire 
Cetatea Neamțului, de atîtea

SG CASE 
MEMO^BALE

veacuri. Dragu-mi erau tata și ma 
ma, frații și surorile șl băielli 
satului, tovarășii mei din copi
lărie“...

teși în pragul ușii șl al satului. 
Ciubotarii, Oșlobenii, Goianii, ur 
mașii lui Luca și ai lui Trăsnea 
sînt și azi în tot satul ; un Goian 
bătrln de 86 de ani care. Pe cînd 
avea 7 ani, l-a cunoscut pe Crean 
gă la Iași, și-1 amintește încă, așa 
cum l-a văzut atunci. , cu ochii 
copilului. Humuleștii, care se tin 
una acum cu Tg. Neamț si în cea
laltă parte cu cei din Vînători, au

gospodărie colectivă împreuii. 
gospodăria a primit numele lui Ic 
Creangă, semn al aceleiași pretuh 
și amintiri rămasă vie. Mulfi ti 
neri. urmași ai „torcălăilor" de 
altă dată, au intrat în industria 
textilă, năstrîndu-și renumele bun 
și acolo.

Vizitatorii din toată tara vin la 
casa din Humulești. Un strănepot 
al scriitorului, Zaheu Grigoriu, de 
70 de ani, îți Vorbește 
despre sat, despre 
urmașii 
oamenii 
de apa 
pentru 
lată, în ------- -------
52 000 de vizitatori : cc.-.ct.-—te..'
de Ia hidrocentralele de pe Bistri
ța, elevi din Cluj, din Galafi. oa
meni veni/i la odihnă în stațiunea 
Borsec, organizați în excursii, ar
tiști amatori -, și una dintre cele 
mai recente înseninări, la sfîrșitul 
Iui aprilie 1963: un grup de bri
gadieri și șefi de echipă de Ia 
G. A.C.-urile din regiunea Bacău...

...Aici totul e viu cum viu a 
rămas scrisul humuleșteanului bun 
de snoave și de povești m miei 
adine și plin de frumusețe,

bucuros 
casă, despre 

Creangă. despre 
perindă dincoace 
spre Humulești 
casa scriitorului.

lui ion
care se
Ozanei,
a vedea ...... „...............
cursul anului 1962 au fost 
- ......—: constructori

FLORENȚA ALBQ



Demonstrații
ale țăranilor italieni

națională a- 
condus de 

a obținut 
și 64 de de-

Sesiunea Comitetului de pregătire 
a Conferinței mondiale a 0. N. U 

pentru comerț și dezvoltare

MINSK: Expoziție 
închinată

operei lui
Nicolae Grigorescu

GENEVA 30 (Agerpres). — 
La Geneva, continuă să se 
desfășoare cea de-a doua se
siune a Comitetului de pregă
tire a conferinței mondiale a 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare.

Comitetul a schițat ordinea 
de zi pentru această conferin
ță, iar delegații dezbat o serie 
de chestiuni ca : probleme in
ternaționale privind produc
ția de materii prime ; tendin
țele dezvoltării internaționa
le industriale ca și efectul lor 
asupra dezvoltării economiei; 
dezvoltarea industrială a ță
rilor insuficient dezvoltate; 
promovarea expansiunii eco
nomice internaționale etc.

După cum se știe acest Co
mitet a fost creat în cadrul 
celei de-a 17-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. sub 
egida Consiliului Economic și 
Social. El se compune din 30 
de membri; 18 membri ai 
Consiliului Economic și Social 
și 12 membri aleși.

Adunarea Generală a O.N.U. 
a recomandat Comitetului de 
pregătire să țină seama de 
necesitatea dezvoltării comer
țului internațional, în special 
de relațiile cu țările slab dez
voltate.

In aceste teritorii, dintre

care unele se află în primii 
ani de la dobîndirea indepen
denței de sub jugul colonialist, 
lupta pentru dezvoltarea eco
nomică este îngreunată atît de 
politica comercială practicată 
față de ele de țările capitaliste 
dezvoltate cît și de crearea de 
către acestea din urmă a gru
părilor regionale închise de 
tipul Pieței comune.

Ideea însănătoșirii comerțu
lui internațional, a dezvoltării 
relațiilor comerciale pe toate 
căile pe baza avantajului re
ciproc și fără discriminări, a 
trezit și trezește un viu ecou 
în cercurile guvernamentale, 
de afaceri, ale vieții publice 
din multe țări. „Sporirea vo
lumului comerțului internațio
nal în general și a comerțului 
Est-Vest în special, se spune 
într-una din rezoluțiile adop
tate nu de mult de participan
ta la cea de-a 7-a conferință 
a mesei rotunde Est-Vest, sînt 
probleme urgente și importan
te atît din punct de vedere 
economic, cît și pentru dezvol
tarea înțelegerii în ce prive
ște interesele comune”.

Lucrările Comitetului de 
pregătire privind organizarea 
conferinței internaționale a 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare vor dura pînă la 22 
iunie.

Turneul Filarmonicii

A

in

Pentru folosirea spațiului
cosmic in scopuri pașnice

GENEVA 30 (Agerpres). — 
La Palatul Națiunilor din Ge
neva s-a încheiat în după-araia- 
za de 29 mai cea de-a doua se
siune a Subcomitetului teh- 
nico-științific al O.N.U. pentru 
folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice.

Sesiunea a examinat o serie 
de probleme legate de dezvol
tarea colaborării internaționale 
în domeniul studierii și folosirii 
Cosmosului în scopuri pașnice 
și a aprobat recomandări în do
meniul folosirii sateliților arti
ficiali ai Pămîntului în scopuri 
meteorologice și în vederea co
municațiilor pe distanțe extrem 
de mari ce vor fi înfăptuite in 
cadrul Organizației Meteorolo
gice Mondiale și al Uniunii

internaționale de electrocomu- 
nicații. Sesiunea a acordat mare 
importanță problemei încetării 
experiențelor dăunătoare în 
Cosmos, cum a fost, de exem
plu, recenta 
S.U.A. a 400 
de cupru în 
condamnată 
mondială.

Sesiunea a elaborat o reco
mandare pe baza unui proiect 
al Indiei, în care statele sînt 
chemate să se abțină de la 
efectuarea de experiențe ce se 
pot răsfrînge negativ asupra 
cercetărilor pașnice în Cosmos 
sau pot provoca fenomene dău
nătoare în spațiul circumte- 
restru.

VIENA. — Continuîndu-și 
turneul în Austria. Filarmoni
ca de Stat din București a dat 
un concert în ziua de 29 mai, 
sub bagheta artistului poporu
lui George Georgescu, în marea 
sală de concerte din Innsbruck. 
Sala a fost ocupată pînă la 
refuz de un numeros public, 
printre care se aflau persona
lități de frunte
Iitică și culturală 
tate.

în sală au fost 
asemenea turiști
diferite țări ale lumii.

Concertul, avînd în program 
Rapsodia I-a de George Enes- 
cu, Concertul pentru vioară de 
Prokofiev (solist Ion Voicu), 
Simfonia a Il-a de Brahms și 
poemul Til! Eulcnspiegel de 
Richard Strauss, s-a bucurat 
de un deosebit succes.

Publicul a răsplătit concertul 
cu aplauze îndelungate.

lansare de către 
de milione de ace

Cosmos, acțiune 
de opinia publică

din viața po- 
din locali-

prezenți de 
veniți din

S. U. A. : Continuă demonstrațiile negrilor
împotriva segregației rasiale

NEW, YORK 30 (Agerpres). 
în diferite orașe din S.U.A. au 
continuat la 29 mai demonstra
țiile populației de culoare în fa
voarea recunoașterii drepturilor 
cetățenești. „Poliția din orașul 
Jackson (statul Mississippi) — 
transmite agenția France Presse 
— a pus1 în aplicare miercuri 
noua ei tactică de intervenție 
imediată și a arestat 19 studenți 
negri, printre care patru fete, 
care au încercat să ocupe loc la 
mese sau -au manifestat în fața 
restaurantelor rezervate numai 
albilor”. în acest oraș (care a 
foșt marți teatrul unor incidente 
violente în cursul cărora rasiștii 
albi au bătut cu cruzime mai 
tnulți tineri negri, fără ca poli
ția să fi intervenit) autoritățile 
au emis un decret prin care se 
interzice cetățenilor să se plimbe 
în grupuri sau să poarte pan
carte.

Potrivit agenției Associatcd 
Presa, o altă manifestație a avut 
loc în orașul Klarksville (statul 
Tennessee) unde 300 de negri, 
printre care se afla campioana 
olimpică de atletism, Wilma Ru-

dolph, au încercat să ocupe 
locuri într-un restaurant. Pro
prietarul restaurantului a refu
zat însă să-i admită. Ciocniri în
tre demonstranți împotriva se
gregației rasiale și polițiști s-au 
produs miercuri în fața unui 
șantier de construcții din orașul 
Philadelphia. Potrivit agenției 
U.P.I., în cursul incidentelor 
zece persoane au fost rănite. 
Cecil B. Moore, reprezentant al 
Asociației naționale pentru pro
pășirea populației de culo-are, a 
declarat că demonstrațiile vor 
continua pînă ce vor fi înlătu
rate toate barierele rasiale în 
sistemul școlar din Philadelphia.

Lupta tot mai hotărîtă pentru 
drepturi a negrilor din S.U.A. 
continuă să dea roade. Agenția 
France Presse transmite că la 29 
mai proprietarii a cinci dintre 
principalele hoteluri din orașul 
Charlotte (Carolina de nord) au 
anunțat că au acceptat să deschi
dă porțile restaurantelor și hote, 
lurilor lor pentru albi și negri, 
fără nici un fel de discriminare. 
Potrivit agenției U.P.I., Consiliul 
municipal al orașului Greensville

(Carolina de sud) a abolit toa
te legile segregaționiste, confor- 
mîndu-se hotărîrii curții Supre
me a S.U.A.

în ultimele zile la Washington 
au avut loc numeroase consfă
tuiri între reprezentanții parti
delor republican și democrat în 
problema demonstrațiilor antira- 
siale din sudul S.U.A. Potrivit 
agenției U.P.I., la 29 mai pre
ședintele Kennedy a discutat cu 
nouă guvernatori — reprezentând 
partidul democrat, într-o încer
care de a obține mai mult spri
jin din partea acestora în pro
blema rasială. Casa Albă a a- 
iiunțat în același timp că la în
ceputul lunii viitoare președin
tele S.U.A. se va întîlni, în a- 
ceeași problemă, cu 100 de oa
meni de afaceri americani. Co
mentatorii de presă subliniază că 
guvernul depune aceste eforturi 
în prezent într-o încercare de a 
cîștiga voturile negrilor la alege
rile prezidențiale care 
să aibă loc anul viitor.

Negrii din S.U.A. sînt 
tărîți să continue lupta

urmeaza

( U.R.S.S. : La întreprinderile forestiere din regiunea volgo- j 
j grad se fac pregătiri pentru începerea plutăritului. La baza de} 
\ plutării Kriveț Cerepovețk se lucrează cu mijloace mecanizate j 

la formarea plutelor. j
j Foto : TASS — Moscova j

Ședința festivă a muncitorilor
♦ ->

de la întreprinderile constructoare
de mașini din Brno

MINSK — La Biblioteca de 
stat din Minsk, R.S.S. Bielo
rusă, s-a deschis o expoziție 
consacrată operei pictorului cla
sic romîn, Nicolae Grigorescu, 
cu prilejul împlinirii a 125 de 
ani de la nașterea sa.

In cadrul expoziției sînt pre
zentate reproduceri de tablouri, 
monografii și studii care oglin
desc viața pictorului și a ope
rei sale.

Evgheni Zaițev, cunoscut pic
tor bielorus a declarat unui co
respondent al agenției T.A.S.S.: 
„Acest pictor emoționează prin 
oglindirea veridică a vieții po
porului, prin dragostea adevă
rată față de om și față de na
tura patrie sale"4

NAIROBI — La Nairobi au 
fost anunțate rezultatele defini
tive ale alegerilor pentru cele 
două Camere ale parlamentului 
din Kenya, precum și pentru a- 
dunările locale. După cum se 
știe, aceste alegeri au marcat 
obținerea de către Kenya a au
tonomiei interne, ca un pas im
portant pe calea cuceririi inde
pendenței.

Partidul Uniunea 
fricană (K.A.N.U.), 
Jomo Kenyatta, 
2 800 000 de voturi
putați în Camera Reprezentan
ților. Partidul Uniunea democra
tică africană (K.A.D.U.) a ob
ținut 1 400 000 de voturi și 32 
de deputați, în timp ce pentru 
Partidul popular african au vo
tat 450 000 de alegători, reve-

nindu-i în Camera Reprezentan
ților un număr de opt deputați. 
In Camera Reprezentanților au 
mai fost aleși opt independenți, 
dintre care unii s-au alăturat 
după alegeri partidului K.A.N.U. 
Rezultatele alegerilor pentrU 
senat sînt următoarele: K.A.NU. 
18 senatori, K.A.D.U. 16, Parti
dul popular african 2 și Inde
pendenții 2.

Noul parlament al Kenyei s-a 
întrunit în prima sa ședință la 
30 mai. Lucrările propriu-zise 
ale parlamentului vor Începe 
însă sîmbătă cînd Jomo Keni- 
atta, care a fost desemnat să 
formeze noul guvern, urmează 
să prezinte lista cabinetului său,

k
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Alte 19 nave de pescuit ale S.U.A. 
sechestrate in apele teritoriale 

ale Ecuadorului

ROMA 30. — Coresponden
tul Agerpres Giorgio Pastor« 
transmite : La 30 mai a avut 
loc la Roma, la chemarea Con
federației Generale a Muncii 
din Italia, Alianței naționale 
a țăranilor, Ligii cooperativelor 
agricole din Italia și a diferi
telor organizații ale muncito
rilor agricoli italieni, o mare 
demonstrație a muncitorilor 
agricoli și țăranilor din dife
rite regiuni ale Italiei. După 
ce au parcurs principalele 
străzi ale capitalei, miile de 
demonstranți s-au îndreptat 
spre Piața Coliseului unde a 
avut loc un mare miting la 
care au luat cuvîntul Agostino 
Novella, secretar general al 
Confederației Generale a Mun
cii din Italia și Giorgio Vero- 
nese, vicepreședinte al Alian
ței naționale a țăranilor.

Această mare demonstrație 
se înscrie în campania pe care 
o duc pe plan național țăra
nii italieni care luptă pentru 
înfăptuirea unei reforme a- 
grare și pentru îmbunătățirea 
situației muncitorilor agricoli 
și micilor producători agri
coli.

Manifestații ale țăranilor au 
avut loc joi și în diferite cen
tre agricole din provinciile 
Puglia și Siena,

QUITO 30 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat 
două nave de pescuit ale SU.A, 
care au încălcat avele teritori
ale ale .Ecuadorului au fost se
chestrate de autoritățile ecua- 
doriene. Un purtător de cuvînt 
al marinei militare a Ecuado
rului a declarat la 29 mai că 
alte 19 vase de pescuit sub pa
vilionul S.U.A.. care de ase
menea au încălcat apele teri
toriale ecuadoriene, au fost 
sechestrate.

Deși guvernul ecuadorian a 
acționat în apărarea suverani
tății sale naționale, unele 
cercuri politice americane se 
arată nemulțumite de măsurile 
luate în mod legitim de auto
ritățile ecuadoriene. Agenția 
U.P.I. transmite că Bob Wilson, 
membru republican al Camerei 
Reprezentanților, a declarat în 
seara de 29 mai că va propune 
un amendament la „legea cu 
privire la ajutorul pentru stră
inătate” potrivit căruia, Sta-

tele Unite să nu mai acorde 
nici un fel de „ajutor” Ecuado
rului.

Numeroase ziare din Quito 
au publicat în ultimele zile ar
ticole în care cer guvernului 
să apere suveranitatea națio
nală și interesele Ecuadorului.

După cum transmite agenția 
Associated Press, ministrul chi
lian al afacerilor externe, Car
los Martinez Sotomayor, a de
clarat la 28 mai că țara sa, în 
colaborare cu Ecuador și Peru 
vor întreprinde acțiuni comune 
pentru a împiedica navele de 
pescuit străine să opereze în a- 
pele lor teritoriale. „Nave de 
pescuit străine. îndeosebi din 
S.U.A., a arătat Sotomayor, 
exploatează bogățiile piscicole 
care aparțin exclusiv țărilor 
noastre. Aceasta, a adăugat el, 
constituie una din cele mai se
rioase probleme cărora trebuie 
să le facă față țările din Paci
ficul de sud”

zitat termocentralele în con
strucție de la Luduș, Craiova, 
hidrocentrala de la Bicaz „V. 
I. Lenin”, Combinatul de ce
luloză și hîrtie de ambalaj de 
la Suceava și Combinatul chi
mic de la Brăila.

El a făcut cunoscute munci
torilor din toate întreprinde
rile constructoare de mașini 
grele succesele în muncă ale 
poporului romîn și dezvoltarea 
impetuoasă a economiei Romî- 
niei. Concomitent, J. Pesl, mi
nistrul industriei constructoare 
de mașini grele, a chemat în
treprinderile furnizoare de u- 
tilaj să lupte pentru scurtarea 
termenelor de livrare și pen
tru atingerea unei înalte cali
tăți a utilajului pentru noile 
întreprinderi din Republica 
Populară Romînă.

PRAGA 30 (Agerpres). — 
Ceteka transmite : La 30 mai. 
a avut loc în orașul Brno, 
centrul construcților de ma
șini din Cehoslovacia o ședin
ță festivă a muncitorilor din 
întreprinderile constructoare 
de mașini.

La ședință J. Pesl, ministrul 
industriei constructoare de 
mașini grele, a decorat 300 de 
lucrători ai departamentului 
cu „medalia de argint”, pen
tru îndeplinirea excelentă a 
obligațiilor de muncă și pen
tru conștiinciozitate în muncă.

în cuvîntarea sa, ministrul 
a acordat o mare atenție vizi
tei făcute nu de mult în Ro- 
mînia, unde împreună cu di
rectorii generali ai marilor în
treprinderi constructoare de 
mașini din Cehoslovacia, a vi-
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Un tînăr artist plastic din capitala Franței, pe nume Daniel 
Spoerri, a expus într-o sală de picturi o pînză pe care a lipit 
cîteva sticle, cîteva farfurii, cești și o serie de vase de bu
cătărie. El a prezentat „opera" sa drept „natură moartă abs
tractă", i-a fixat prețul de 2000 de franci francezi noi, a
supraintitulat-o „Masa" și așteaptă cu răbdare un cumpărător. 
Pînă una-alta, perechea care admiră opera lui Spoerri se fră- 
mîntă să afle ce-a vrut să spună „artistul", iar ziarul elvețian 
„St. .Galler Tagblatt" se întreabă, pe drept cuvînt, cum 

să-și pocită transporta acasă acest tablou original.
(Reproducere din ziarul „St. Galler Tagblatt")

ziarul 
Washington Post”: 
Am cerut părerea 

cîtorva personali
tăți ca să aflăm ce 
anume ar trebui în
treprins pentru ca 

lucrurile să meargă bine în Sta
tele Unite. Nu intenționăm să 
aducem soluții uimitoare, dar 
sîntem animați de dorința 
sistemul nostru american să 
întărească și viitorul țării 
fie mai frumos".

Fiindcă Ia ancheta prezentată 
atît de călduros de „Washing
ton Post” au răspuns doar trei 
personalități, ne vom permite să 
relatăm conținutul tuturor celor 
trei răspunsuri.
Dr. Henry Pratt Fairchild, pro

fesor de sociologie la Universi
tatea New York spune: „Ceea 
ce îi trebuie Americii contem
porane sînt mai puțini oameni... 
Pentru moment este important 
ca cel puțin procentul, nașterilor 
să scadă mai repede decît pro
centul deceselor, astfel îneît să 
se producă o reală scădere a 
procentului net de creștere”. 
Nu putem să nu remarcăm că 
toate acestea au mai fost spuse 
de mult de tot de Malthus. Ne 
vom mărgini însă să înregistrăm 
acest prim principiu sugerat de-
Washington Post" pentru asi-

gurarea „viitorului fericit" al 
Statelor Unite : Mai puțini oa
meni !

Al doilea principiu este cel 
enunțat de președintele Univer
sității Yale, Charles Seymour: 
„La orizont — scrie Seymour — 
se profilează amenințarea exis
tenței unui număr foarte mare 
de studenți. Dacă se vor înfăp
tui programele pentru creșterea 
înscrierilor în facultăți vom fi în 
fața unui număr umflat de spe
cialiști cu care nu vom avea ce 
face... Ceea ce ne trebuie e scă
derea masivă a numărului stu
denților”.

Așadar, al doilea principiu 
pentru asigurarea „viitorului fe
ricit" al Statelor Unite poale ii 
rezumat pe scurt: Mai puțini 
studenți! Dacă considerăm că 
studenții mai puțin numeroși 
preconizați de profesorul Sey
mour se vor recruta din numă
rul mai redus de oameni preco
nizat de profesorul Fairchild re
iese că se va ajunge Ia foarte 
puțini studenți.

Dar, cu mai puțini oameni și 
mai puțini studenți (în special

în științe) vor fi mai puține 
bunălățiri tehnologice.

întoarcerii la războiul 
mină îi corespunde perfect 
luția înfățișată de al treilea par
ticipant la ancheta despre care 
vorbim, profesorul Jaims Trut- 
tner : „Americanji au nevoie 
de o viață mai liniștită, patri
arhală. Ei ar trebui să se mul
țumească cu mai puține bunuri 
materiale și mai puțin confort. 
Vom cîștiga în schimb fericirea 
vieții domoale din trecutul mai 
îndepărtat”, fală deci al treilea 
principiu determinant al unei 
vieți mai bune a cetățenilor 
S.U.A. : Mai puține bunuri ma
teriale !

Așadar avem în față un ade
vărat program — ce-i drept in
complet — pentru ca — vorba 
Iui „Washington Post" lucru
rile să meargă mai bine în Sta
tele Unite : Mai puțini oameni! 
Mai puțini studenții Mai puține 
bunuri materiale !

E, orice s-ar spune, un pro
gram foarte ispititor...

E. R.
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SCURTE ȘTIRI •
mice cu rachete „Pblaris“ la bord, 
cărora'nu li se va permite să 
în apele daneze.

NEW YORK. — Un purtător 
de cuvînt al Organizației Na
țiunilor Unite a anunțat la 29 
mai că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, va face o vi
zită în R.P. Ungară în cursul 
lunii iulie.

Activitatea 
subcomitetului O.N.U. 

pentru cercetarea 
situației din Aden

SANAA 
Membrii 

cercetarea 
semnat de 
tru aplicarea Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
si popoarelor coloniale, au început 
la 29 mai, la Sanaa, ascultarea 
pozițiilor unor conducători 
populației din Aden.

Membrii subcomitetului s-au 
tîlnit cu conducătorul partidului 
popular socialist din Aden, Ab- 
dullah al Asnag, cu președintele 
Congresului sindicatelor din Aden, 
Hussein El Kadi, precum și cu re
prezentanți ai triburilor din Aden. 
în cursul întrevederilor, reprezen
tanții populației din Aden au ex
primat membrilor subcomitetului 
dorința unanimă de a pune capăt 
dominației coloniale engleze și a 
cuceri independența.

30 (Agerpres). — 
subcomitetului pentru 

situației din Aden de- 
Comitetul O.N.U. pen-

STOCKHOLM. — Ziarul sue. 
dez „Ny Dag”, într-un articol 
publicat la 30 mai, salută propu
nerea președintelui Finlandei, U. 
Kekkonen, ca teritoriile țărilor 
nordice să fie declarate zonă 
denuclearizată. Ziarul sublinia
ză că o astfel de propunere nu 
poale ilecît să se bucure de spri
jinul popoarelor iubitoare de 
pace din țările Europei de nord.

„De fapt — relevă ziarul — în 
prezent în țările nordice nu e- 
xistă arma atomică. Acest lucru 
a fost reafirmat și de refuzul 
Norvegiei și Danemarcei de a 
participa la noile forțe nucleare 
ale N.A.T.O.”

ber German, Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, a 
vorbit despre activitatea Uni
unii Tineretului Liber German, 
ajutor de nădejde al Partidului 
Socialist Unit din Germania.

W, Ulbricht a acordat o deo
sebită atenție problemelor pri
vind intensificarea activității 
tineretului în domeniul indu
striei și agriculturii, în organi
zațiile obștești.

de- 
ai

în-

® HAVANA. — Institutul cu
bati pentru studiul resurselor 
minerale a anunțat că în provin
ciile Oriente, Pinar del Rio și în 
partea centrală a Cubei au fost 
descoperite 7 zăcăminte de pe
trol. Potrivit datelor prelimi
nare, suprafața regiunilor petro
lifere se ridică Ia aproximativ 
50 000 de kilometri pătrați.

BERLIN — Luînd cuvîntul Ia 
ședința din seara zilei de 29 
mai a celui de-al VII-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Li-

Declarația 
primului ministru 

al Danemarcei
COPENHAGA. — Primul minis

tru al Danemarcei, J. O. Krag, a 
răspuns în parlament la o inter
pelare în legătură cu urmările pe 
care le vor avea pentru Danemar
ca hotărîrile adoptate de sesiunea 
de la Ottawa a Consiliului 
N.A.T.O. și îndeosebi în legătură 
cu posibilitatea dislocării subma
rinelor atomice cu rachete „Polă- 
ris“ în apele daneze.

Primul ministru a declarat 
atitudinea guvernului danez 
de problema armei atomice 
s-a schimbat. Danemarca nu 
de acord cu stocarea armei 
mice pe teritoriul său. Acest 
se referă și la subnțarinele

e COLOMBO. — La 29 
la Colombo, a fost anunțată 
maniere a guvernului 
Doamna Sirintavo 
continuă să dețină portofoliul d< 
prim-niinistru, ministru al apă
rării și ministrul afacerilor ex 
terne. în funcția de ministru de 
finanțe a fost numit Tikiri Ban
da Ilangarathe, care în timpul 
cît a ocupat postul de ministru 
al comerțului a avut un rol im 
portant în naționalizarea între
prinderilor petroliere din țară și 
crearea Societății 
stat din Ceylon.

mai, 
o re- 

ceylonez- 
Bandaranaikc

petrolifere de

anticubani! 
militare

Rămîn prea multe probleme
fără răspuns...“

Orientering" despre creșterea criminalității 

juvenile în Norvegia

că 
fată 

nu 
este 
ato- 

refuz 
ato-

O provocare 
a aviației 

americane
HAVANA. — La 26 mai, reia 

lează agenția Prcnsa Latina, un 
avion al aviației maritime mili
tare americane trecînd pe deasu
pra teritoriului cuban în regiu
nea Cain-Frances, la 27 km de 
Caiharien, a tras o rafală de mi
tralieră grea punînd în primej
die viața muncitorilor cubani și 
a specialiștilor sovietici care B-

fectuează prospecțiuni petroli
fere în această regiune.

în comunicatul cu privire la 
această provocare, Ministerul 
Forțelor Armate Revoluționare 
ale Cubei subliniază că răspunde
rea pentru asemenea1 incidente și 
pentru consecințele grele la care 
pot duce, revin întru totul 
liernului S.U.A., 
fiului american 
rile necesare 
unor asemenea 
sabile.

gu- 
, fi cere guver- 
să adopte măsu- 
pentru încetarea 
acțiuni irespon-

La 30 mai, la• BERLIN.
Berlin s-a anunțat că Tribu
nalul Suprem al R.D.G. a 
deschis procesul împotriva 
criminalului de război Hans 
Globke, care ocupă acum func
ția de secretar de stat la 
Bonn.

Actul de acuzare împotriva 
lui Globke cuprinde în afara 
materialelor bine cunoscute 
de opinia publică, și o serie 
de noi materiale acuzatoare, 
printre care depoziții ale mar
torilor, nepublicate încă în 
presă. Tribunalul Suprem, al 
R.D.G. a hotărît ca procesul 
public al lui Globke să în
ceapă la 8 iulie.

PARIS. — Deputății comu
niști, membri a Adunării Națio
nale Franceze au prezentat un 
proiect de lege care prevede 
acordarea dreptului de vot cetă
țenilor începînd de la vîrsta de 
1.8 ani, anunță agenția Union 
Française d'Inj ormation.

în proiectul de lege se men
ționează că tineretul are un rol 
important în viața socială a țării. 
El este direct interesat în pro
blemele serviciului militar, eco
nomice, în problemele învăță- 
mîntului etc. De aceea tineretul 
trebuie să obțină dreptul, înce
pînd de la vîrsta de 18 ani, de 
a alege reprezentanți în parla
ment.

• DJAKARTA. — Agenția in
doneziana de presă Antara anun
ță că două elicoptere aparținînd 
forțelor armate ale Marii Brita
nii, a căror bază se află în .colo
nia britanică Kalimantanul de 
nord, au violat recent spațiul 
aerian al Indoneziei.

în legătură cu acest act, gu
vernul indonezian a adresat un: 
protest Ambasadei Marii Britanii 
Ia Djakarta.

aptul neliniștitor al 
creșterii criminali
tății juvenile a de
terminat unele
cercuri din Norve
gia să ridice proble
ma situației copiilor 

și tinerilor „greu educabili“. Rc- 
ferindu-se la strădaniile lipsite 
de rezultat ale autorităților care 
poartă răspunderea situației, săp- 
tămînalul „Oricntering", care 
apare la Oslo, scrie : „Rămîn 
prea multe probleme fără răs
puns : De ce crește tot mai mult 
numărul copiilor greu educabili? 
Unde se află rădăcina dificultă
ților — în tineretul însuși sau 
în societatea în care trăiește a- 
cesta ?".

în continuare, ziarul scrie : 
„Ținînd . seama de creșterea ge
nerală a tulburărilor psihice, a 
alcoolismului, a criminalității ju
venile și a sinuciderilor, în mod 
inevitabil se ridică problema : Nu 
cumva răul constă tocmai în ba
zele societății noastre ?“ Refe- 
rindu-se la declarațiile unor oa
meni de știință, revista mențio
nează „existența unor profunde 
contradicții între ceea ce consti
tuie punctul central al vieții co
piilor acasă sau la școală și ceea

ce determină viața și existența 
societății în genere". „Părinții și 
profesorii, scrie revista, vorbesc 
despre democrație, despre parti
ciparea la soluționarea diferite
lor probleme, despre colaborare ; 
totodată, însă, familiile, organi
zațiile, întreprinderile și socie
tatea în ansamblu se caracteri
zează prin spiritul de concuren
ță, metodele nedcmocratice, ne
putința omului de rînj în fața 
celor care au dreptul să hotăras
că. Nu este de mirare, deci, că 
tinerii și copiii se pierd, Ie este 
greu să-și fixeze locul în viață".

în altă ordine de idei, revista 
menționează că „Norvegia, poate 
fi considerată, fără îndoială, țară 
slab dezvoltată, dacă se ține sea
ma de lipsa posibilităților de a 
acorda un ajutor calificat tinere
tului“. Rcferindn-se la unele cer
cetări țn rîndul copiilor din Nor
vegia, revista menționează că 7,5 
la sută din copii suferă de tul
burări psihice atît de grave în- 
cît au nevoie să fie tratați de un 
psihiatru. „Reiese că, în întreaga 
țară, 
sub 18 
fel de 
vista.

50 000 de copii și tineri 
ani au nevoie de un ast- 
tratament”, conchide re
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